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A műszaki tudományok legfrissebb eredményeinek és kér-
désfelvetéseinek széles körű megismertetésére és népszerű-
sítésére a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem (BME), a Pro Progressio Alapítvány és az Élet és Tu-
domány közös ismeretterjesztő cikkpályázatot hirdet a 
BME oktatóinak, tudományos kutatóinak és hallgatóinak.

A pályázatot két kategóriában: BME kutató és BME 
hallgató kategóriában hirdetjük meg.

A pályázaton indulhat:
– minden olyan tudományos kutató vagy egyetemi ok-

tató, aki a BME-vel alkalmazottként jogviszonyban áll; 
– minden, a BME teljes idejű alapképzésében, mester-

képzésében, egységes osztatlan, doktori képzésében ak-
tív, nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelke-
ző hallgató.

A pályázat keretében olyan, kutatási projektekhez vagy 
TDK dolgozatokhoz kapcsolódó ismeretterjesztő íráso-
kat várunk, amelyekben a pályázók közérthető módon 
mutatják be saját kutatásukat, annak célját, módszerét, 
eddigi vagy várható eredményeit és tudományos vagy 
gyakorlati hasznosíthatóságának lehetőségét. 

A díjazott írásokat az Élet és Tudomány megjelenteti, 
a díjazottak kutatási tevékenységük további eredményes 
folytatása érdekében díjazásban (hallgatók esetében ösz-
töndíjban) részesülnek. 

A díjak összege kategóriánként:
Kutatók:
I. helyezett:  125 000 forint 
II. helyezett: 100 000 forint 
III.helyezett: 75 000 forint
Hallgatók: 
I. ösztöndíj 100 000 forint 
II.  ösztöndíj 75 000 forint 
III. ösztöndíj 50 000 forint 
Az írásokat a pályázat meghirdetői által felkért, a BME-n 

oktató tekintélyes kutatókból, valamint az Élet és Tudomány-
nyal kapcsolatban álló tudományos újságírókból álló zsűri bírál-
ja el. A zsűri fenntartja magának a jogot a díjak megosztására 
a rendelkezésre álló kereteken belül. 

Mind a díjazásban részesült, mind a nem díjazott, de közlésre 
érdemes írásokat az Élet és Tudomány szerkesztett formában, 
ellenszolgáltatás nélkül fogja megjelentetni. 

A pályázat benyújtása e-mailen lehetséges, az eltud@
eletestudomany.hu e-mail címen. Kérjük, tárgyként a pá-
lyázó tüntesse fel: BME – ÉT cikkpályázat. Az e-mailhez 
csatolva küldje be a kitöltött és az illetékes tanszékvezető 
által aláírt Pályázati lapot, amely a BME honlapjáról tölt-
hető le. A cikkek terjedelme 9 000-10 000 karakter (szó-
közök nélkül) doc formátumban, 3-4 illusztrációval (az 
utóbbiakat külön fájlban, képformátumban) ellátva. 

A pályázatok beküldésének határideje 2016. május 15. 
A pályázók írásbeli értesítést kapnak a pályázat eredményé-

ről. A díjátadásra 2016 júniusában a BME-n kerül sor.

Kedves Olvasónk!
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	 A	mélyhetött		
RepülW	Csészealj

Egy nemzetközi csillagászcso-
portnak most először sikerült egy 

újfajta méréstechnikával közvetlenül 
meghatároznia egy fiatal csillag körüli 
pro to pla ne táris korong külső öveze-
tében lévő nagy méretű porszemcsék 
hőmérsékletét, amelyet az előzetes vá-
rakozásaiknál jóval alacsonyabbnak, 
mínusz 266 Celsius-fokosnak találtak. 
A meglepő eredmény, amelyről a kuta-
tók az Astronomy & Astrophysics Letters-
ben megjelent cikkükben számoltak 
be, azt sugallja, hogy a bolygók kelet-
kezését leíró modellek felülvizsgálatra, 
finomításokra szorulhatnak.

A Stephane Guilloteau, a Bordeaux-i 
Asztrofizikai Laboratórium munka-
társa vezette nemzetközi kutatócso-
port a Kígyótartó (Ophiucus) csillagkép 
aktív csillagképzéséről ismert Rho 
Ophiuchi nevű tartományában, a Föld-
től mintegy 400 fényévre lévő fiatal, 
2MASS J16281370-2431391 kataló-
gusjelű csillag körüli protoplanetáris 
korong külső részében kimutatható 
nagy méretú porszemcsék hőmérsék-
letét határozta meg. A korong, amely-
re közel élből látunk rá, a kutatóktól a 
Repülő Csészealj becenevet kapta, ami 
a róla készült felvételeket látva nem 
szorul különösebb magyarázatra.

A csillagászok a chilei Atacama -si-
vatagban 2013 óta működő, nagy-
méretű milliméteres/szub mil li mé te-
res hálózat (Atacama Large Milli meter /
submillimeter Array: ALMA) távcső-
rendszerével vizsgálták az említett 
csillag protoplanetáris korongjában 
lévő szénmonoxid molekuláktól ér-
kező sugárzást, és eközben egy rend-
kívül furcsa jelenségre figyeltek fel: 
a korong bizonyos tartományaiban 
negatív értékeket kaptak. Ez azon-
ban szerencsére csak első ránézésre 
tűnt fizikai képtelenségnek, és vi-
szonylag hamar sikerült értelmezni: 
„A protoplaneáris korongot nem egy üres, 
fekete háttár előtt figyeljük meg, hanem 
valójában az árnyképét látjuk a Rho 
Ophiuchi felhő diffúz háttérsugárzása 
előtt, amelynek a különálló észlelésére 
azonban az ALMA nem képes. Érzékeli 
viszont a korong által belőle elnyelt su-
gárzást. Az ennek eredményeként kapott 
negatív jel tehát úgy értelmezhető, hogy a 
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korongnak azok a részei, ahol negatív jelet 
észlelünk, hűvösebbek, mint maga a hát-
tér” – magyarázta Guilloteau.

Ezért a kutatók ezt a háttérsugárzást 
a 30 méteres spanyolországi IRAM 
rádiótávcsővel külön feltérképezték, 
és annak eredményét összevetették az 
ALMA megfigyeléseivel. Így jutottak 
arra a (korábban már említett) meg-
állapításra, hogy a korong nagyobb 
(nagyjából 1 milliméteres) méretű por-
szemcséinek hőmérséklete a központi 
csillagtól 15 milliárd kilométeres tá-
volságban (ami Naprendszerünkben 
mintegy százszorosa az átlagos Nap–
Föld távolságnak, azaz a Kuiper-öv tá-
volságában húzódna), mindössze mí-
nusz 266 Celsius-fokos (alig 7 fokkal 
van az abszolút zéró fölött, 7 kelvin).

Ez a hőmérséklet jóval alacsonyabb, 
mint az a mínusz 258 és mínusz 253 
Celsius-fok (vagy 15 és 20 kelvin) 
közötti tartomány, amelyet a legtöbb 
elfogadott bolygókeletkezési modell 
feltételez. Az ellentmondás feloldásá-
hoz tehát minimum ezt a feltételezést 
módosítani kell a modellekben.

„Elképzelhető, hogy valami olyan me-
chanizmust kell beépíteni, amely úgy te-
remt szorosabb kapcsolatot a porszemcsék 
mérete és hőmérséklete között, hogy abból 
már következik a nagyobb szemcséknek 
ez a rendkívül alacsony hőmérséklete 
– mondta Emmanuel di Folco (Bor-
deaux-i Asztrofizikai Laboratórium), 
a cikk egyik társszerzője. – Ám mielőtt 
még ezt megtennénk, meg kellene győ-
ződni arról, mennyire általános ez a tu-
lajdonság a protoplanetáris korongokban, 

és hogy az új feltételezés milyen további 
következményekkel jár a korong további 
fejlődésére.”

A szemcsék méretétől függő hőmér-
séklet ugyanis a továbbiakban a szem-
csék közti ütközésekre is kihathat, így 
például arra, hogy hogyan vesznek 
részt a bolygócsírák képzésében.

Az is kérdéses, hogyan függ össze a ko-
rong teljes mérete és a ben ne lévő szem-
csék méret- és hőmérsékleteloszlása. 
Például, ha nagyobb és hűvösebb 
szemcsék dominálják, kisebb méretű 
protoplanetáris korongokban is kiala-
kulhatnak az anyacsillaghoz viszonylag 
közeli óriásbolygók, amelyeket az eddi-
gi modellek nem tettek lehetővé.

Mindenekelőtt azonban további 
hasonló vizsgálatokra van szük-
ség, hogy meggyőződjenek arról, 
mennyire tekinthetők általánosnak 
a most vizsgált protoplanetáris ko-
rongban tapasztalt furcsaságok.
Forrás: http://www.eso.org/public/news/eso1604/ 

A fiatal 2MASS J16281370-2431391 csillag a Rho Ophiuchi felhQ csillagképzQ tartományában, 
tQlünk 400 fényévre található. A körülötte lévQ protoplanetáris korong, amelyre közel élbQl 
látunk rá, kísértetiesen emlékeztet egy repülQ csészealjra, becenevét is errQl kapta. A nagy 

háttérképen Rho Ophiuchi tartomány, a kis betétképen a protoplanetáris korong infravörös tar-
tományban készült, kinagyított képe látható. (KÉP: DIGITIZED SKY SURVEY 2/NASA/ESA)

A RepülQ Csészealj közelképe a Hubble-  
_rtávcsQ infravörösben készült felvételén

(KÉP: ESO/NASA/ESA)
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elemzés segítségével figyelemmel kí-
sérhető, hogy ez megtörténik-e vagy 
sem. „Arra fókuszálunk, hogy olyan ak-
tív mintákat találjunk, amelyek bizonyos 
fajta agyi károsodásra jellemzők. Ezután 
lehetővé válik, hogy elkülönítsük a külön-
böző típusú stroke-okat, illetve pácienseket. 
Hosszú távon azt reméljük, hogy a kü-
lönböző információforrásokra alapozva ki 
tudjuk választani a leghatékonyabb keze-
lést” – mondta Sprecht, aki szerint az új 
módszer tíz éven belül elérhetővé válik 
az egészségügyi ellátásban.

Egy példa Sprecht megfigyeléseiből: 
azoknak a pácienseknek, akik a bal 
agyfélteke hátsó részén szenvedtek 
károsodást és képesek aktiválni a be-
szédhálózat megmaradt kapcsolatait, 
sokkal jobb esélye van a javulásra, mint 
azoknak a betegeknek, akik a bal agy-
félteke elülső részén szenvedtek sérü-
lést, és a stroke után az agy nem tudta 
újraaktiválni a területet.

Az egészségügyi dolgozók számára 
fontos információ, hogy meg tudják 
különböztetni a károsodások típusait, 
és az agy nyelvi hálózata újraszerve-
ződésének típusait. A jelenleg hoz-
záférhető módszerekkel ez nehezen 
térképezhető fel. „Mostanáig a kutatók 
a károsodott területet és az agyi aktivitást 
két külön műveletben elemezték. Így majd-
hogynem találgatásra voltunk utalva a ká-
rosodás mértékének megítélésében. Ezért 
fontos, hogy alapkutatást folytassunk, hogy 
új és jobb integratív elemző eszközöket fej-
lesszünk ki, melyek jobb diagnózishoz se-
gítenek minket, ezzel fejlődnek a terápiás 
lehetőségek is” – magyarázta Sprecht. 
Jelenleg a terápiát nem az egyéni eset-
re, hanem a tünetre alapozzák, így a 
beszédzavarral küzdő stroke-páciensek 
általános terápiás programhoz csatla-

	 Újabb	segítség		
a	stroke-tól		
szenvedWknek

Az emberi beszédközpont az agy 
bal féltekéjében helyezkedik el. A 
stroke (szélütés) következménye-
képpen ez a terület sérülhet, ami 
miatt a páciens keresi a szavakat, 

nehezen érti a beszédet, vagy afáziás-
sá (beszédzavarossá) válik. Jelenleg a 
betegek általános, nyelvet újratanító 
kezelést kapnak, mely a tünetek keze-
lésén alapul.

„A stroke egyénenként különbözően 
sújtja az embereket. Ezért létfontosságú, 
hogy minden páciens a megfelelő kezelést 
kapja” – mondta Karsten Specht, a 
University of Bergen (UiB) Biológiai 
és Orvosi Pszichológia Tanszékének 
professzora. A német kutató és kollé-
gái a Brain folyóiratban hozták nyil-
vánosságra eredményeiket, Terápiával 
előidézett agyi újraszerveződési minták 
afázia esetén című tanulmányukban. A 
cikk egy Németországban lefolytatott 
kísérletet tárgyal, melyben beszédne-
hézséggel küzdő stroke-pácienseket 
vizsgáltak. A kísérletben résztvevőket 
fMRI módszerrel elemezték. Sprecht 
elsőként végzett  úgynevezett össze-
kapcsolt független komponenselem-
zést ( JICA) stroke-pácienseken, mely-
nek során statisztikusan kombinálta 
az agyi elváltozásokról kapott infor-
mációkat az agyi aktivitásról nyert in-
formációkkal. A pácienseket többször 
vizsgálták fMRI-készülékkel a nyel-
vet újratanító kezelés előtt és közben. 
A kombinált elemzés során a kutatók 
azt vizsgálták, hogy az agyi hálózatok 
hogyan aktivizálódnak. Az összetett 
elemzés felhasználja a páciens agyának 
sérült részének kiterjedését mérő MR 
képet, valamint az fMRI technikával 
készült, agyi aktivitást mérő értékeket. 
„Ezzel a módszerrel lehetséges az, hogy 
megtaláljuk a sérülés helyét és nagyságát, 
valamint azt, hogy hogyan viszonyulnak 
ezekhez az aktivitási minták az idegháló-
zatban” – magyarázta Sprecht a kísér-
letét, melyben eddig rejtve maradt agyi 
mintákat keresett.

Az utóbbi években vált világossá, 
hogy a felnőtt agy is megtartja plasz-
ticitását, és képes új kapcsolatokat épí-
teni a neuronok között. Stroke után 
jelentősen jobb a páciensek esélye a 
felépülésre, ha az agy – terápia hatá-
sára – képes újra aktiválni a megma-
radt kommunikációs hálózatot vagy új 
hálózatot tud kiépíteni. A kombinált 
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koznak. Karsten Specht így összegezte 
kutatási eredménye várható hétköznapi 
hasznát: „A jobb diagnózis és jobb állapot-
felmérés remélhetőleg egyénre szabottabb 
terápiát jelent majd. Nincs két páciens, aki 
ugyanolyan állapotban volna stroke után.”

SZILÁGYI-NAGY ILDIKÓ

	 Lontár	–	a	balinéz	lélek	
tükre

Bali – mit is jelent a sziget a tu-
risták nagyrészének? Strandokat, 
soha véget nem érő well nesst, 
lustálkodást a tengerparton, a 
balinéz hinduizmus összeté-
veszthetetlen templomait, színes 
ünnepi forgatagot. 

Aki ellátogat a sziget északi felén 
fekvő Singarajába, a hajdani hol-
land gyarmati fővárosba, az sem 
biztos, hogy felkeresi a Yayasan 

Gedong Kirtya múzeumot. Az épület 
nem is feltűnő, szinte egy kerti lak az 
egész, ami előtt egy sudár Palmira-
pálma, vagy a leveléből készült papír, 
könyv neve után lontárpálma (Borassus 
flabellifer) áll. Nem véletlenül, hiszen 
ezen a helyen – ami talán nem is annyira 
múzeum, mint inkább könyvtár és ku-
tatási helyszín – minden a lontárról szól. 

Évszázadok bölcsességét és tudását 
karcolták bele a balinézek a pálma le-
veleibe, amit először bonyolult eljárás-
sal alkalmassá tettek erre. A megfelelő 
pálmaleveleket egy napig szárították, 
ezután a levél főerét kivágták. Három 
napig vízbe áztatták, hogy a klorofill 
eltávozzon, majd kókuszkefével meg-
tisztították a leveleket. Ezt ismét egy-
napos szárítás követte. Barátcserjelevél 
és macskakarom főzetében gőzölték a 
leveleket, majd lassan és nem túl száraz 
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helyen – nehogy ráncosodjanak vagy 
törjenek – ismét egy hosszú száradási 
folyamat kezdődött. Végül a préselés 
következett, és ha ezzel is végeztek, 
olyan méretűre vágták őket, ami meg-
felelt a szövegnek, ami rájuk került.

Minél fontosabb volt a szöveg, annál 
hosszabb és szélesebb volt a lontár. Így 
a közel 10 centiméterestől a majdnem 
65 centiméteresig terjedt a hosszuk, 
szélességük pedig a közel 3 centitől a 
4 centiig változott. Megfelelő helyeken 
kilyukasztották a lontárt, hogy össze 
lehessen majd fűzni őket, de előbb még 
levágták a levelek végét és letisztázták 
a széleket. Festékkel vöröses árnyalatot 
adtak a lontárnak, aztán fél évig pihen-
tették, mielőtt belevésték a szövegeket 

egy speciális késsel, amit pengrupaknak 
hívnak. Kétféle késsel dolgoztak: egyet 
írásra, egy másikat, aminek a hegye ki-
csit keskenyebb volt, rajzolásra használ-
tak. Az alig kivehető gravírozást hamu 
és a kemiridió olajának keverékével 
óvatosan átdörzsölték, így a szöveg 
vagy a képek láthatóvá váltak. 

A levelek mindkét oldalára írtak. A 
munka hosszadalmas volt, és nagy oda-

figyelést igényelt. Naponta kb. négy ol-
dalt lehetett megírni, egy olyan lontár 
elkészítése, melyen rajzok is vannak, 
akár egy hónapig is eltarthatott. Miu-
tán középen vagy a két szélükön össze-
fűzték őket, a könyvek leginkább egy 
rolóra hasonlítottak. Elkészülésük után 
családokhoz kerültek, itt balinéz ünne-
peken a hagyománynak megfelelően a 
férfiak felolvastak belőle egymásnak.

Lontárokat a kilencedik századtól 
készítettek, a Singarajában találha-
tó legrégibb darab a XIV. századból 
való. Tartalmukat tekintve a leghét-
köznapibb dolgoktól kezdve a tudo-
mányos ismeretekig mindent felírtak. 
A lontárokat kilenc csoportba osztják, 
tartalmuktól függően. Rálelhetünk 

törvényekre, vallási rítusok leírására, 
régi receptekre, de filozófiai vagy 
gyógyászati témájú szövegeket is ta-
lálhatunk. A legfontosabbak talán 
mégis az irodalmi szövegek.

1700 lontárkönyvet őriznek jelenleg a 
Gedong Kirtya múzeumban. Becslé-
sek szerint egész Balin még 10–50 000 
lontár létezhet. Mivel a lontár termé-
szetes anyagból van, könnyen sérül 

vagy semmisül meg teljesen. Ha nem 
akarják, hogy a rajtuk rögzítettek is 
eltűnjenek, a lontárokat folyamatosan 
másolni kell. Ron Jenkins professzor, 
a Connecticutban található Wesleyan 
Egyetem Bali-kutatója és kollégája, 
Nyoman Catra belefogtak Bali máso-
dik legnagyobb lontárkönyvtárának 
digitalizálásához. A San Franciscó-i  
Internet Archive Foundation támo-
gatta anyagilag a munkát, és így 3000 
lontárig jutottak. Az anyagi források 
azonban időközben kimerültek, és a 
munka leállt. Pedig fontos lenne a foly-
tatás, hiszen „Bali nem lenne semmi lontár 
nélkül” – mondja Jenkins professzor. 

A lontárok nyelve a kawi, az ójávaira 
épülő ceremónianyelv, melyet ma már 
alig néhányan ismernek, de régen több 
változatát is használták. Catra profesz-
szor egyike a keveseknek, akik értel-
mezni tudják az évszázados írásokat. 
A professzor úgy tartja, hogy a lontár a 
balinéz kultúra alapja – ha az emberek 
nem értik a szövegeket, akkor ez a kü-
lönleges tudás elvész. Ezért a digitalizá-
lásnál talán még fontosabb a fordítás, de 
sem indonéz, sem más nyelvre még nem 
ültették át a pálmalevelek tartalmát.

A modern technika jól megfér az 
évszázados lontárokkal. Az egyik leg-
nagyobb magán lon tár gyűj te mény tu-
lajdonosa, Dewa Made Dhar mawan 
kifejlesztett egy kawi billentyűzetet, és 
egy nyomtatót is átalakított úgy, hogy 

lontárt lehessen vele nyomtatni. I Gusti 
Bagus Sudiasta pedig, a legismertebb 
balinéz lontáríró mester, latin betűkre 
írja át a lontárokat, még ha ez csak egy 
kis lépés is a bölcsességek megőrzése 
felé. De amint mondja: „Mindent el kell 
követnünk, hogy tudásunkat a következő 
generációk számára is hozzáférhetővé te-
gyük. A lontár a balinéz lélek tükre.”

HESZ MARIANNA
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A konferencia úgynevezett nyu-
gati ülésszakjait Éric Fournier, 
Franciaország magyarországi 

nagykövete nyitotta meg. A nyugati-
frank ülésszakok évről-évre önálló 
egységként, adott téma köré szerve-
ződnek. 2012-ben a romanista és a bi-
zantinológus kutatók az irodalmi mo-
tívumok vándorlásán keresztül vizs-
gálták Kelet és Nyugat találkozását. A 
2013. évi konferencia kerete (Tradition, 
transmission, traduction) lehetőséget nyúj-
tott a téma elmélyültebb vizsgálatára: 
az irodalmi hagyományok és motívu-
mok átöröklődésén, a korabeli fordítá-
sok/fordítók kérdéskörén túl egyes kéz-
iratokról is szó esett, amelyek Kelet és 
Nyugat találkozásának „kézzelfogható” 
megvalósulását bizonyítják. A 2014-es 
konferencia témája a középkori regény 
kialakulása volt. A műfaj Bizáncban és 
Nyugaton épp egy időben – a XII. szá-
zad közepén – született meg (illetve szü-
letett újjá). Az idei ülésszakok (Livres et 
lecteurs) könyv és olvasóinak kapcsolatát 
és az utóélet kérdését vizsgálták. Elsősor-
ban a kézirati hagyomány, a szerző/má-
soló/megrendelő, eredeti mű/kompilá-
ció problematika volt az előadások kö-
zéppontjában (középkori gyakorlatban a 
másolás gyakran együtt járt a mű át-, il-
letve továbbírásával). 

Savanyú	a	szWlW
Az Italica ülésszakot Renzo Tosi plená-
ris előadása vezette be. A Bolognai 
Egyetem klasszika-filológus és 

B I Z Á N C  É S  N Y U G AT  –  A  L E G Ú J A B B  K U TAT Á S O K 

KÓDEXEK, ÍRÓK, OLVASÓK

italianista professzora a paroimiográfia 
(közmondások magyarázata) tudo-
mányterületet olyan ókori példák 
felvonultatásával illusztrálta, ame-
lyeknek megfelelői az olasz és a ma-
gyar nyelvben is előfordulnak. A 
paroimiográfia műszó meglehetősen 
későn, elsőként Zénobios szofista 
gondolkodónál jelent meg, de köz-
mondásgyűjtemények az ókori 
Hellasban már a Kr.e. IV. századtól 
készültek, értő felhasználásuk pe-
dig Aristotelés korától kezdődött. A 
modern paroimiográfia 
mindenekelőtt irodalmi 
szövegekben felbukka-
nó állandó szókapcsola-
tokat, szólásokat, köz-
mondássá vált szintag-
mákat vizsgál. Az elő-
adás bevezető része 
után Tosi professzor 
Aristophanés művei-
ből kiindulva muta-
tott elemző példát:  a 
そ窃せてな 帥ぬgちiち (lykos 
echanen) – „a zsákmá-
nya után sóvárgó, szá-
ját kitátó és végül 
hoppon maradó far-
kas” – szókapcsolatot 
vizsgálta, amelyet 
Hesychios példáján át egészen a X. szá-
zadi Suda lexikon bejegyzéséig köve-
tett. Buzdított és felhívta a hallgatóság 
figyelmét, hogy merjék alkalmazni a 
paroimiográfiai szempontokat mind 

az ókori szövegek tanulmányozásában, 
mind pedig a kortárs irodalmi és nyelvi 
kutatásokban.

Johannes de Utino 
Világkrónikája

A konferencia Quelle und Deutung – 
Forrás és értelmezés című germaniszti-
kai paleográfiai-kodikológiai üléssza-
kán kilenc osztrák és magyar kutató 
számolt be legújabb kutatási eredmé-
nyeiről. Hazai vonatkozásban komoly 
kutatási perspektívákat tárt fel a hall-

gatóság előtt Radek Tün-
de germanista iro-
dalomtörténész 
előadása, amelyben 
a Johannes de 
Utino nevével is-
mert „Világkróni-
ka”, a Compilatio no-
va super tota Biblia 
(„A teljes Bibliából 
készült új összefogla-
ló válogatás”), más-
ként Summa de 
aetatibus („Összefog-
laló mű a világtörté-
nelem korszakairól”) 
utóéletét tárgyalta. A 
„Világkrónikát” a ku-
tatás jelenlegi állása 

szerint 30 kézirat: 8 latin nyelvű 
tekercs, 15 latin nyelvű kódex, 5 német 
nyelvű kódex (ebből egy töredék) és 2 
francia nyelvű kódex tartalmazza. Az 
előadás elsősorban a krónika első, Bib-

Az	 ELTE	 Eötvös	 József	 Collegiumban	 meködW	 kutatócsoport,	
amelynek	kereteit	a	Klasszikus	ókor,	Bizánc	és	a	humanizmus	–	
Kritikai	 szövegkiadás	 magyarázatokkal	 címe	 nagy	 nemzetközi	
pályázat	 és	 a	 kutatóegyetemi	 és	 bölcsészettudományi	 (ELTE	
BTK)	támogatással	létrejött	Byzantium	Központ	biztosítja,	2015.	
november	23-27.	között	közel	 száz	elWadó	 részvételével	 immár	
negyedik	alkalommal	rendezte	meg	a	Byzanz	und	das	Abendland/	
Byzance	 et	 l’Occident	 konferenciát.	 Az	 Eötvös	 Collegium	 és	
annak	igazgatója,	Horváth	László,	a	kutatócsoport	és	a	központ	
vezetWje	kollégáival	együtt	arra	törekszik,	hogy	a	szakkollégium	
eredményeit	a	nemzetközi	együttmeködésekbe	ágyazza	be.
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Moravcsik Gyula volt (a Collegium 
növendéke 1910-től, majd 1923 és 1936 
között a Collegium tanára), aki a ma-
gyar bizantinológia feladatait három 
témakörben jelölte ki: a honfoglalás 
előtt a Kárpát-medencét lakó népekre, 
különösen az avarokra vonatkozó bi-
zánci források, a sztyeppén a magyar 
ethnogenezisben résztvevő népekre 
vonatkozó bizánci források, és végül a 
középkori magyar történet bizánci 
forrásai és a magyar–bizánci kapcso-
latok (895–1453) kutatása. Termé-
keny munkássága a magyar érdekű 
bizantinológia jegyében telt, és halála 
után is többen követték a kijelölt úton. 

Mára azonban ezek a források kiapad-
tak: a magyar történelemre vonatkozó 
újabb adatok felbukkanására legfel-
jebb szórványosan számíthatunk. A 
magyar bizantinológiának ezért új cé-
lokat kell kitűznie. Kapitánffy István 
(1932–1997) több tanulmánya már en-
nek a felismerésnek a szellemében fo-
gant. A nyugati források Bizánc-ké-
pének feltárása és számos feldolgozásra 
váró bizánci kézirat azonban még 
mindig kiaknázatlan kincsesbánya-
ként várja a kutatókat. A források értő 
elemzéséhez mindazonáltal biztos la-
tin és görög nyelvtudásra van szükség. 
A középiskolákból a görög mára sajnos 
teljesen kiszorult, a latin pedig kiszo-
rulóban van. Az egyetemi oktatásban 
is mindinkább háttérbe szorul a görög 
nyelvi képzés, amelynek fenntartása, 
akárcsak a korábbi bizantinológusok 

örökségének gondozása az Eötvös 
Collegiumban különösen fontos. 

Az előadásban vázolt célokhoz és le-
hetőségekhez szervesen illeszkedett 
Mészáros Tamás előadása (Laonikos on 
the Ethnonym of the Hungarians), aki a 
görög nyelvű történetírásban a ma-
gyarokra korábban is használatos 
paiones megnevezés – a hazai és a kül-
földi kutatás számára – érthetetlennek 
tűnő előfordulását vizsgálta Laonikos 
Chalkokondylés művében. A pannones 
és paiones népnevek már a Kr. u. II. 
századi római történetírót, Appianost 
is összezavarták. A következetlen szó-
használat megmaradt a bizánci szer-

zőknél is. A XV. századi bizánci törté-
netíró, Laonikos Chalkokondylés a 
korban szokásos egyéb megnevezések 
helyett archaizáló népneveket használt, 
így került művébe a magyarok megfe-
lelőjeként a – földrajzilag egyébként in-
dokolatlan – paiones népnév. Mészáros 
Tamás azonban nemcsak a szakiroda-
lom téves értelmezéseit javította elő-
adásában. Az elődök által kijelölt úton 
haladva (Laonikos művét Darkó Jenő 
adta ki), de azon túl is lépve a bizánci 
történetíró nyelvhasználatára, történet-
írói módszerére és stílusára vonatkozó-
an is új megfigyeléseket tett.

Egedi-Kovács Emese előadásában egy 
bizánci görög kézirat és a margójára írt 
ófrancia fordítás korábban nem vizs-
gált összefüggéseire mutatott rá, és be-
számolt az elmúlt évben elért legújabb 
eredményeiről (Le Barlaam et Joasaph 

liatörténetet tartalmazó részében talál-
ható, Krisztus genealógiáját ábrázoló 
családfával foglalkozott. A jelenleg is-
mert legrégebbi, 1338-ból származó 
kézirattekercs képi világát, a Johannes 
de Utino által kidolgozott koncepciót 
vetette össze egyrészt a Johannes-nek 
mintául szolgáló Petrus Pictaviensis ál-
tal készített összefoglaló mű, a 
Compendium historiae in genealogia 
Christi („A történelem összefoglalása 
Krisztus genealógiája alapján”) néhány 
korai kéziratával, valamint a Johannes 
folytatói által írt XV. századi latin és 
német nyelvű kéziratokkal, melyek kö-
zül egy latin (Cod. Lat. 544) és egy né-
met nyelvű példányt (Cod. Germ. 53) 
az Országos Széchényi Könyvtárban 
őriznek. E két kézirat – amely két-két 
másik latin, illetve német nyelvű kéz-
irattal képez egy csoportot és a magyar 
történettudományban „Drági-féle 
kompendium” címen vált ismertté – 
jelentősége abban áll, hogy az említett 
Bibliatörténeti részen, valamint egy 
pápa–császár-krónikán kívül tartal-
maz egy rövid, magyar királyokról 
szóló krónikát is Szent Istvántól Mátyás 
király koráig. A recepciótörténeti kuta-
tás első eredményei azt mutatják, hogy 
a Johannestől kidolgozott koncepció az 
idők folyamán homályba veszett, és a 
latin nyelvű tekercsekhez és kódexek-
hez képest a népi nyelven (németül) 
íródott példányok nemcsak szövegü-
ket, hanem képi anyagukat tekintve is 
számos bővítést tartalmaznak.

Magyar	bizantinológia	 
régen	és	ma

A konferencia görög-bizánci része 
keddtől csütörtökig tartott. 26-án dél-
után Borhy László, az ELTE BTK dé-
kánja köszöntötte a résztvevőket. A 
kollegiális köszöntőt követően Horváth 
László, az Eötvös Collegium igazgatója 
és a konferencia főszervezője elnökle-
tével vette kezdetét a konferencia utol-
só nagy tematikus egysége. Farkas Zol-
tán előadásában (Byzantine Studies at 
Eötvös Collegium) a régi Collegium gö-
rögoktatásáról és a Collegium növen-
dékei közül az alma mater-ba visszatért 
bizantinológusokról beszélt. A klasszi-
ka-filológusok köréből kikerült bizan-
tinológusok szilárd nyelvi alapok birto-
kában kutatták a bizánci szövegeket, és 
nemzetközileg is elismert kritikai ki-
adásokkal szereztek hírnevet. A legis-
mertebb magyar bizantinológus 
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ténelem elválaszthatatlan részét képe-
zik a mai görög gondolkodásnak, 
Bizánc a görög történelem szerves ré-
sze. Az ókori ékesszólás (különösen 
Libanios művei) és a bizánci utóélet 
volt Eleni Volonaki (Peloponnésosi 
Egyetem, Kalamata) és Athanasios 
Efstathiou előadásainak témája. 
KateUina Bočková-Loudova (Masaryk 
Egyetem, Brno) a nyelvi partikulák 
kategóriájának történeti fejlődéséről 
beszélt. Solti Dóra a koraújkori görög 
prózairodalomban megfigyelhető 
polytypia-jelenséget mutatta be a 
Muscowittisches Prognosticon 1699-es 
görög fordítását elemezve. A mű 
Nagy Péter cár eljövendő tetteit hir-
deti, aki az igaz hit védelmében – így 
a prognózis – egykor megszabadítja 
Konstantinápolyt a török iga alól. Bár 
a politikai jövendölésből (az orosz-tö-
rök béke, majd a későbbi orosz katonai 
vereség miatt) hiú ábránd lett, a német 
értekezés görög fordításának nyelveze-

dans le ms. Iviron No 463). A Barlám és 
Jozafát című regényes történet XI. szá-
zadi Athos-hegyi görög kéziratának 
(Iviron No 463) különlegessége, hogy – 
a bizánci irodalmi hagyományban 
egyedülálló módon – a görög szöveg 
mellett a kézirat lapszélein teljes, való-
színűleg a XII. századból származó, ki-
adatlan ófrancia fordítás szerepel. Az 
ófrancia szöveg egyetlen más nyugati 
feldolgozással sincs kapcsolatban (sem a 
latin, sem a későbbi ófrancia változa-
tokkal), a fordító az eredeti görög szö-
veget hűen, szóról szóra követi. A nyel-
vészeti elemzés során feltárt normann 
jegyek, valamint a szöveg lexikai sajá-
tosságai alapján feltételezhető, hogy a 
fordító dél-itáliai vagy szicíliai szárma-
zású normann lehetett, aki Konstanti-
nápoly egyik latin közösségében gö-
rög-latin fordítóként tevékenykedhe-
tett. Az előadás a szövegkiadási mun-
kálatok eddigi tapasztalatait 
összegezte, elsősorban 
paleográfiai és filoló-
giai szempontok 
alapján. Az isme-
retlen ófrancia 
szöveg, amely-
nek várható kriti-
kai kiadását ki-
emelt nemzetközi 
érdeklődés kíséri, 
nem csupán a francia 
nyelvtörténeti adatolás-
ban hozhat jelentős ered-
ményeket, de a korszakra vonatko-
zó geo-lingvisztikai ismereteinket is 
árnyalhatja.

Jövendölés	Konstantinápoly	
orosz	felszabadításáról	

Athanasios Efstathiou, a korfui Ión 
Egyetem oktatója két szemináriumot 
tartott az újgörög szakos hallgatók-
nak. Mindkettő az ókor, illetve Bi-
zánc kortárs recepcióját vizsgálta. 
Kyriakos Haralambidis költő ókori és 
bizánci tárgyú verseinek elemzését a 
Methistoria című kötet vizsgálata kö-
vette. Később a diákok a platóni Apo-
lógiát és Kostas Varnalis Sókratés igazi 
védőbeszédét hasonlították össze az 
előadóval közösen. A konferencia Új-
görög Tanulmányok napján két üléssza-
kon nyolc előadó ismertette legfrissebb 
tudományos eredményeit. A görög na-
pot Dimitris Yannakakis, Görögor-
szág nagykövete nyitotta meg. Hang-
súlyozta, hogy Bizánc és a bizánci tör-

te sok érdekességet 
tartogat. A nyelvtör-
téneti változások so-
rán létrejövő új nyelv-
tani formák nem szo-
rítják ki a régebbie-
ket, hanem együtt 
élnek azokkal, és ez a 
jelenség nemcsak a 
verses művek sajátja, 
ahol a metrum köve-
telménye szabja meg a 
párhuzamos nyelvtani 
alakok közötti válasz-
tást, hanem a korabeli 

prózai műveknek is a jellemzője. 
Az irodalomtudományi előadásokat 

az Eötvös-collegista Delbó Katalin, az 
ELTE doktorandusza nyitotta a XII. 
századi bizánci regénnyel kapcsola-
tos legújabb kutatási eredményeiről 
szóló beszámolóval. Ezt követően 
Nicole Votavová-Sumelidisová 
(Masaryk Egyetem, Brno) a máso-
dik világháború utáni görög költé-
szet metrikai változásait elemezte. 
Angeliki Basoukou, az ELTE és az 
Eötvös Collegium görög lektora pe-
dig a modern görög próza színpadi 
adaptációinak lehetőségeit mutatta 
be Fotis Kontoglou művein. Nakos 
Konstantinos a Bibó István, Hajnal 
István és Szűcs Jenő munkásságá-
ban megjelenő Bizánc-képről, vala-
mint a tágabb értelemben vett XX. 
századi magyar történettudomány 
Bizánchoz való viszonyáról tartott 
előadást. 

GÓZON ÁKOS

A konferenciára 

megjelentetett és 

bemutatott kötetek
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A kajmánhalak – vagy aligátor-
csukák – (Lepisosteidae) széles 
körben ismert és kutatott, pri-

mitív sugarasúszójú halak. Két, ma is 
élő génuszuk (Atractosteus és Lepisosteus) 
összesen hét faja mind a nyugati félte-
kén őshonos: elterjedtek Észak-Ameri-
ka középső és keleti részén, valamint 
Közép-Amerikában és Kubában. Fosz-
szilis maradványaik világszerte ismer-
tek, késő-kréta korú európai leleteik 
Franciaországban, Spanyolországban, 
Portugáliában, Romániában és Ma-
gyar or szágon kerültek elő.

Ezek a halak valódi élő kövületek. 
Megjelenésük a kora-kréta korra tehe-
tő, vagyis nagyjából 130 millió éve lé-
teznek Földünkön. A hét ma is élő kép-
viselőjük csekélynek hangozhat, ám 
egykor számos egyéb nemük és fajuk 
próbált szerencsét az élet színpadán.

Hazai	képviselWik
Iharkút határában, egy bauxit kül fej tés-
ben talált rá 2000-ben Torma András 
és Ősi Attila a mára már nemzetközi 
érdeklődésnek örvendő, magyarországi 
dinoszaurusz-lelőhelyre. A késő-kréta 
korú (85,8–83,5 millió éves) egykori 
élőhelyen azóta számos gerinces állat-
csoport maradványai kerültek elő: ha-
lak, kétéltűek, vízi hüllők, repülő hül-

EGY 	RÉG I - Ú J 	 I SMERVS 	 I HARKÚTRÓL

KAJMÁNHALAK	
MAGYARORSZÁGON

lők, több dinoszauruszfaj, valamint pri-
mitív madarak fosszíliái. Iharkút hal-
maradványai közt a kaj mán ha lak és a 
Pycnodontiformes rendbe tartozó – a 
ma is élő papagájhalakhoz hasonló – 
halak maradványai vannak túlsúlyban.

Az iharkúti lelőhelyen a kaj mán ha lak 
maradványai fogak, csigolyák és pik-
kelyek formájában már az első ásatások 
alkalmával előkerültek. A későbbi – 
egyebek között az MTA-ELTE Len-
dület Program, az OTKA és a Magyar 
Természettudományi Múzeum által is 
támogatott – ásatások során kerültek 
elő további, még fontosabb leleteik: kü-
lönböző koponyaelemek, valamint egy 
supra cleith rum. Az utóbbi csont a mell-
úszó csontos bázisának egyik eleme. A 
további koponyaelemek alsó és felső 

állkapocselemek, valamint a koponya 
külső falát adó bőrcsontok, melyek kö-
zül csupán egyet – a legnagyobbat – le-
hetett egyértelműen beazonosítani: ez 
egy töredékes bal frontale. Ez a csont a 
koponyatető egy tekintélyes részét teszi 
ki. Noha a lelőhelyen előkerült kaj-
mán hal csi go lyák nyúlványai sajnos 
minden esetben hiányoznak, e csont-
maradványok megőrződött bélyegei 
így is fontos információkkal szolgál-
nak.

Rombusz alakú, markáns, ga no in ré-
teg gel borított pikkelyeik a ma is élő 
formák minden jellemző alapvonását 
hordozzák. A zománcszerűen fényes 
ganoin után ganoid pikkelyeknek neve-
zett képletek a csontoshalak pikkelyei-
nek igen ősi formái. A pikkelyekre jel-

Hazánk	Wslénytani	leletanyaga	számos	olyan	állatcsoport	maradványait	tartalmazza,	melyek	–	noha	
nem	tentek	el	a	Föld	színérWl	–	ma	már	nem	élnek	országunkban,	se	másutt	Európában.	A	gerinces-
fosszíliáiról	széles	körben	ismert	iharkúti	lelWhelyen	a	kajmánhalak	családja	az	egyik	ilyen	csoport.	
A	több	mint	tizenöt	éve	folyó	ásatásoknak	köszönhetWen	mostanra	elegendW	maradványuk	került	elW	
a	késW-kréta	korú	Csehbányai	Formáció	üledékébWl	ahhoz,	hogy	ezeket	az	egykor	élt	állatokat	bemu-

tathassuk	a	nagyközönségnek.

Az iharkúti kajmánhal bal dentáléja ajak felQli (felül) és nyelv felQli (alul) nézetben
(KÉP: SZABÓ ÉS MTSAI., 2016)

Az iharkúti kajmánhal rekonstrukciós rajza 
(ILLUSZTRÁCIÓ: RÁCZ ANNA ÉS SZABÓ MÁRTON, 2015)
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lemző ganoin-dí szí tett ség a koponya-
csontok többségén is megjelenik apró 
pöttyök és foltok elegáns, tarka sokasá-
gaként. Mind közül legimpozánsabb az 
a 73 milliméter hosszú, töredékes, bal 
alsó állkapcsi csontelem (dentale), mely-
ben hat fog őrződött meg eredeti he-
lyén. A kajmánhalak alsó állkapcsa jel-
lemzően több csontelemből áll, melyek 
közül a dentale a legnagyobb. E halak 
alsó állkapcsának jó része – eltérően a 
koponya többi bőrcsontjától – nem, 
vagy csak nagyon szegényesen díszített 
ganoinnal, ehelyett az állkapcson, an-
nak fej-farok irányú tengelyével párhu-
zamosan finom barázdák húzódnak 
végig, melyek szabad szemmel alig lát-
hatók. A sok száz, alapi részénél hosz-
szanti barázdákkal díszített fogmarad-
vány között akadnak dárdaszerű és 
egyszerűbb, kúp alakú fogak is. 

Magyarországon nem csak az ihar-
kúti Csehbányai Formáció üledékéből 
ismerünk kajmánhalleleteket: marad-
ványaik az ugyancsak késő-kréta kori 
Ajkai Kőszén Formációból is előkerül-
tek fogak és egy csigolya formájában. 

Sajátos	határozóbélyegek
Csakhamar felmerült az a kérdés, hogy 
az iharkúti leletek génuszszintű megha-
tározása vajon lehetséges-e. Ehhez egy 
2010-ben kiadott, terjedelmes össze-
foglaló munkát hívtunk segítségül, 
melyben a szerző összegezte a különbö-
ző (fosszilis és recens) génuszok elkülö-

ÍJHORGÁSZOK	KEDVENCE
A kajmánhalak teste hosszú, hengeres, fejük fQbb morfológiai bélyegei 
némiképp hasonlóak a krokodilfélékéihez, innen ered köznapi nevük is. A 
család minden faja ragadozó, táplálékuk jobbára halakból, néha kétélt_-
ekbQl áll. Noha fQ élQhelyeik az édesviz_ mocsarak, lassú folyású vizek, 

bizonyos fajok idQnként felke-
resik a sós-, illetve félsósvízi 
(brakkvízi) élQhelyeket is. A 
különbözQ fajok átlagos hosz-
sza 0,9–1,2 méter körül van, 
legnagyobbra növQ fajuk, a 
nagy aligátorcsuka (Atracto-
steus spatula) azonban elér-
heti a majdnem 3 méteres 
testhosszt és a 136 kilogram-
mos testtömeget. Jóllehet kö-
zepes- vagy nagy méret_ ha-
lakról van szó, melyek hara-
pása fájdalmas lehet, az em-
berre nézve egyik sem jelent 
életveszélyt.

A kajmánhalak nem tekinthetQk kizárólagosan csúcsragadozóknak, 
mivel számos más állatcsoport, például krokodilok, halászsasok ét-
lapján szerepelnek. Gasztronómiailag nem kifejezetten értékesek 
(még ikráik is méreganyagot tartalmaznak), a sporthorgászok körei-
ben viszont annál népszer_bb célpontok. Minthogy kültakarójuk pán-
célszer_en kemény, e nagy halakat a horgászok gyakran íjjal, íjpuská-
val ejtik el, innen ered e sporthorgászati forma bowishing, azaz „íjhor-
gászat” elnevezése.

Testük számos Qsi bélyeget 
hordoz, melyek közül kiemelen-
dQk több sorban elhelyezkedQ, 
keresztmetszetükben virágmin-
tához hasonló szerkezetet muta-
tó – szakszóval plicidentin – fo-
gaik, továbbá a különleges, 
ganoin nev_ szövettel szilárdított 
pikkelyeik, valamint az állat feji 
vége felQl domború, farki vége 
felQl viszont homorú csigolyáik. 
E bélyegek közt talán pikkelyeik a leginkább figyelemre méltók, melye-
ket a Karib-térség Qslakosai egykor nyílhegyként használtak.

Nagy aligátorcsuka. A képen látható 
példányt a minnesotai Moon Lake-nél 

fogták, valószín_leg az 1910–30-as 
években – testhosszát a fotó alapján 

mintegy 3 méteresre becsülték 
(FOTÓ: AMERIKAI TERMÉSZETTUDOMÁNYI 

MÚZEUM)

Nyílhegy – kiszárított 
kajmánhalpikkelybQl

(KÉP: WWW.PRIMITIVEARCHER.COM) 

Az iharkúti kajmánhal eddigi leletei. Méretarány: 5 milliméter (az A és B ábrák részleteinek  
kivételével) (KÉP: SZABÓ ÉS MTSAI., 2016)
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nítésére alkalmas csonttani bé-
lyegeket. Sajnos, az ebben az 
írásban érintett csontok közül 
egyelőre egyik sem ismert az 
iharkúti leletanyagban, így más 
módszerek alapján kellett meg-
közelítenünk a rendszertani be-
sorolás kérdéskörét.

Ma élő fajok vizsgálati anyagai-
nak tüzetes tanulmányozása után 
arra jutottunk, hogy a két eltérő 
megjelenésű fogtípus analóg le-
het az Atractosteus kajmánhalakra 
jellemző fő- és mellékfogsori fo-
gak alaki különbözőségével. Sejtésün-
ket az is igazolja, hogy e fogtípusok 
méretükben is markánsan különböz-
nek: a mellékfogsori, kúpos fogak jó-
val kisebbek. Elképzelésünket alátá-
masztják azok a mérések, melyeket a 
ganoid pikkelyek pásztázó elektron-
mikroszkópos vizsgálata tett lehetővé. 
A pikkelyeket borító vastag 
ganoinrétegen ülő rengeteg dudor át-
mérője és a köztük levő távolság egyes 
kutatók szerint utalhat a pikkely gaz-
dájának rendszertani hovatartozására. 
A leletanyag gé nusz szin tű besorolását 
illetően legvégső bizonyítékként a 
surpacleithrum hát felőli ízületi felszí-
nének morfológiai bélyegeit vettük 
elő, melyek ugyancsak az Atractosteusra 
jellemző vonásokat mutatnak.

Ismertek ugyan Atractosteusként le-
írt késő-kréta leletek, ezek azonban 
vagy nem kellő pontossággal lettek 
meghatározva, vagy nem idősebbek 
az iharkúti leleteknél. Az iharkútinál 
idősebb, a világ más tájain előkerült 
Le pi so stei dae kaj mán halm ar adv á-
nyok általában csak család szintig ha-
tározhatók megbízhatóan. Így 
amennyiben határozásaink helyesek, 
az iharkúti leletek jelentik az 
Atractosteus nem legidősebb ismert 
előfordulását.

A szűkebb, biztosabb alapokon 
nyugvó, faji besoroláshoz összetartozó 
csontleletek vagy további, jó 
megőrződésű koponyaelemek volná-
nak szükségesek – utóbbiak remélhe-
tőleg előkerülnek majd a későbbi ása-
tások alkalmával.

A	parszimónia	elvét	követve
Dacára annak, hogy Iharkút 
kajmánhalmaradványai mind külön-
álló csontelemek, nem pedig összefüg-
gő csontvázak vagy csontvázrészek, a 
parszimónia elvét követve – miszerint 
egy jelenség magyarázata során a 
komplikáltabbak helyett az egysze-
rűbb magyarázatokat kell követnünk 
– úgy véljük, Iharkút minden 
kajmánhallelete egyazon, már kihalt 
kajmánhalfaj egyedeihez tartozik.

Leleteink több szempontból is külön-
legesek és érdekesek. Az, hogy Ihar-
kúton előkerültek ganoid pikkelyeket 
tartalmazó, fosszilis ürülékek 
(koprolitok), arra utal, hogy ezek a ha-
lak az egykori ökoszisztémában táplá-
lékállatokként is jelen voltak. A lelőhe-
lyen ismert ragadozó formák között 
több olyan is akad, mely képes lehetett 
elejteni e kaj mán ha lak kifejlett példá-
nyait is, ilyenek például a nagyméretű 
krokodilok (mint az  Allo da po su chus) és 

az egykori életközösség külön-
leges, édesvízi mo sza szau ru sza, 
a Pan no  niasaurus inex pec tatus.

A bakonyi lelőhely maradványai 
mind izolált kövületek, ezért a 
kajmánhalak egykori testhosszá-

nak megbecslésére a jobbára sértet-
len csigolyatesteket használtuk, 
melyeket ma élő fajok csigolyáival 
mértünk össze. Eszerint Iharkút 
kajmánhalai megközelítőleg 1,0–
1,1 méter hosszúak lehettek.

Az előkerült leleteket összeha-
sonlítottuk az Európa más ké-

ső-kréta korú lelőhelyeiről ismert 
kajmánhalmaradványokkal. Az iharkú-
ti leletek a késő-kréta kor santoni emele-
téből származnak, a többi európai késő-
kréta lelőhely kora általában a maastrich-
ti és a campani emelet idejére datálható, 
azaz néhány millió évvel fiatalabbak az 
iharkúti lelőhelynél. Akadnak az iharkú-
tiaknál idősebb késő-kréta (cenomani) 
leletek is, melyek a kajmánhalak európai 
jelenlétét bizonyítják, például a spanyol-
országi Algoraban. Ezek a fosszíliák 
azonban nem a Lepisosteidae, hanem az 
Obaichthyidae kajmánhalak családjához 
tartoznak. A Lepisos tei dae család (benne 
az Atractosteus nemmel) legidősebb euró-
pai előfordulását, egyben az Atractosteus 
génusz világszerte legrégebbi felbukka-
nását az iharkúti leletanyag jelentheti.

A kajmánhalak európai késő-kréta 
maradványai általában fogakra, pikke-
lyekre és csigolyákra korlátozódnak. Az, 
hogy Iharkúton különleges épségben 
megőrződött koponyaelemek is előke-
rültek, roppant nagy szerencse. Ez a ba-
konyi leletanyag a későbbiekben talán 
közelebb vihet minket egész Európa késő-
kréta kaj mán hal ma radványainak pontos 
rendszertani besorolásához.

SZABÓ MÁRTON  
GULYÁS PÉTER 

Ősi AttilA

A ma élQ Lepisosteus (balra) és Atractosteus (jobbra) fogazata. Jól látható a két csoport fQfogsori fogainak különbözQsége
 (FORRÁS: WWW.MAGYARDINOSZAURUSZ.HU) 

Iharkúti kajmánhalpikkely felszínének pásztázó 
elektronmikroszkópos képe a ganoinrétegbQl 

kiemelkedQ dudorokkal
 (KÉP: SZABÓ ÉS MTSAI., 2016)
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ORVOSTUDOMÁNYI TÖRTÉNETEK

AZ ÉLETMENTQ SZÜLÉSZETI FOGÓ
A XVIII. század során ezt megelQzQen is kísérleteztek hasonló segédeszkö-

zök megalkotásával. A Gent városában (ma Belgium) élQ Johannes Palfyn 
sebész és szülészorvos nevét kell megemlítenünk, aki 1720-ban mutatta be 
azt a fogót, amely henger formájú nyéllel ellátott két különálló lapocból, illetve 
emelQkanálból állt. Ezeket a használat során egymáshoz rögzítették, és így 

tudtak vele húzó hatást kifejteni. Mivel a nyelek – formájuk miatt – 
nem illeszkedtek jól egymáshoz, megtartásukhoz mindkét kézre 
egyszerre volt szükség, így használatuk igen nehézkes volt. 

A szülészeti fogóknak kezdetben csak 
koponyagörbületük volt. A kanalaknak azt 
az íves hajlatát nevezték így, amely a mag-
zat fejének vonalát követte. A nQi test ana-
tómiai felépítését is fi gyelembe vevQ me-
dencegörbület csak késQbb alakult ki a fo-
gón. A szakirodalom a XVIII. század dere-
kán tesz róla említést. 

Készültek összetett, több szülészeti se-
gédeszközt egyesítQ fogószerszámok is, 

amelyeknek nyele húzóhorogként, illetve perforátorként segítette az orvos mun-
káját. Nemcsak a szárak kialakítása volt rendkívül változatos. A kanalak formái és 
méretei annak megfelelQen változtak, hogy milyen rendellenesség – magasan, 
vagy alacsonyan beékelQdött koponya – kiszabadítására tervezték meg azokat. 
Ez magyarázza azt a tényt, hogy neves szülészek m_ködésük során többféle fo-
gót is szerkesztettek, ezért fordulnak elQ olyan nagy számban és oly változatos 
formában. Az ablakos kanalú eszközöket tartották a leginkább biztonságosnak, 
így értelemszer_en ezek terjedtek el szélesebb körben. ElQnyük, hogy a húzás 
során fellépQ, a magzat fejére és a szülQutakra ható nyomás lényegesen kisebb 
volt, mint a telt kanalú változatoknál. A szülészeti fogók két felének összeilleszté-
sét angol vagy német típusú  zárral oldották meg, de elQfordultak  kapcsos  rögzí-
tések is.  Az eszköz nyelét úgy alakították ki, hogy a beavatkozást végzQ orvos 
számára biztonságos fogásra és erQkifejtésre nyújtson lehetQséget.  

A XIX. század második felétQl az aszepszis és antiszepszis térhódítása a 
gyártókat arra késztette, hogy eszközeiket jól fertQtleníthetQ és sterilizálható 
anyagból állítsák elQ. Ezt követQen elmaradt a fából, az elefántcsontból vagy 
ruggyantából megformált nyél, az eszköz már teljes egészében fémbQl ké-
szült. A szülészeti fogók alkalmazását az idQk során a gyakorlat igazolta, 
ugyanis szülési komplikációk esetén segítségükkel az anya és a magzat éle-
tét is megmenthették. KÓTYUK ERZSÉBET

JelentQs segítséget nyújtott az orvosi gyakorlatban az a XVII. század 
elején megalkotott eszköz, amely szülfogó vagy szülészeti fogó néven 
került be az eszköztárba. Feltalálásának idején lényegében ez volt az 

egyedüli olyan m_szer, amely a rendellenes vagy hosszan elhúzódó szülé-
sek esetén lehetQvé tette az anya, de leginkább a magzat életének a meg-
óvását. Biztonságos használata rendkívüli hozzáértést és nagy gyakorlatot 
kívánt alkalmazójától. Peter Chamberlen az 1600-as évek elején szerkesz-
tette meg, és két ívesen hajló kanálszer_ szárból illesztette össze. A kanalak 
hajlásíve a magzat fejének mé-
retét és vonalát követte, segít-
ségével gyorsíthatták a szü-
lés folyamatát. A Franciaországból kivándorolt és Angliá-
ban letelepedett Chamberlen famíliában több szülészmes-
ter is akadt, akik több nem zedéken 
keresztül megQrizték a szülészeti 
fogó titkát és alkalmazási módját. 
Különösen Hugh Chamberlen tette 
titokzatossá a fogót azáltal, hogy 
minden esetben két segéd kíséreté-
ben jelent meg a vajúdó mellett. Ki-
küldték a bábát és a hozzátartozó-
kat, majd a segéd bekötötte a szülQ 
nQ szemét. Ezt követQen az aranyo-
zott ládikából elQvették a titkos se-
gédeszközt, miközben csengety-
ty_kkel és fadarabok össze-
ütögetésével zajt csaptak, 

hogy a kinn lévQk a fogó hasz-
nálata során keletkezQ fémes hangokat ne hallják. 

Hugh Chamberlen 1670-ben a francia király or-
vosának, Francois Mauriceaunak is felajánlotta a fogót 

megvételre. Az óvatos vásárló arra kérte a tulajdonost, hogy bi-
zonyítsa azon állítását, miszerint az eszköz segítségével bármely nQ 

15 perc alatt világra hozza gyermekét. Hughnak a bemutató során egy 
erQsen deformált medencéj_ asszony szülését kellett levezetnie. A lepedQ 
takarásában végzett beavatkozás sikertelen volt, mert az anya és a magzat 
is meghalt. Mivel a fogót nem sikerült eladnia, a m_szer titka továbbra is a 
Chamberlen család birtokában maradt. 

Az élelmes üzletember azonban nem adta fel értékesítési terveit, ezért szö-
vetségre lépett az Amszterdamban élQ Roger Roonbuysennel. Az együttm_-
ködésük során sikerült elérniük, hogy senki ne gyakorolhassa a szülészmes-
terséget mindaddig, amíg egy Chamberlen-fogót nem vásárol meg. A fogó 
titkára akkor derült fény, amikor az egyik amszterdami szülésznek nem adták 
meg a m_ködési engedélyt, mert nem vette meg a m_szert. A kárvallott a 
mester egy korábbi tanítványával lerajzoltatta az eszközt, és az ábrát bosz-
szúból a nyilvánosság elé tárta. Egyes források szerint ekkor 1732-t, mások 
szerint 1747-et írtak. Ezt követQen ez a típusú fogó széles körben elterjedt.

Levret-féle 

fogó, XVIII. 

század vége

Naegel-féle ablakos kanalú 

szülészeti fogó, XIX. század elsQ fele

Braun-féle ablakos, 

koponya- és medencegörbületes 

fogó, XIX. század második fele

Olshausen-féle telt 

kanalúfogó, 

XIX. század eleje

(KÉPEK: BLAHÁK ESZTER, SEMMELWEIS ORVOSTÖRTÉNETI MÚZEUM)
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Az első kérdésünk az lehet, miért 
döntöttek úgy 1956 végén, hogy 
külföldre távoznak? Nyilván 

nem mindenki harcolt és ehhez sok-
szor nemcsak az akarat vagy a bátor-
ság, hanem a lehetőség is hiányzott. 
Ám hiba lenne csak az 1956-os esemé-
nyekkel magyarázni a menekülés okait: 
az esetek többségének hátterében ugyan-
is az 1945 utáni magyar valóság található. 

A remény rabjai
A ma 77 éves Varjú László, már 1955. 
április 4-én szembefordult az akkor 
általánosan megkövetelt szemlélettel. 
Elutasította a szovjet Vörös Hadsereg 
felszabadításának dicsőítését, és ka-
posvári gimnazista diáktársaival el-
lenpropagandát szerveztek, amelyhez 
felhasználták az Amerikai Egyesült 
Államok léggömbakciói során elszórt 

röpcédulákat és a maguk által írt 
nyomtatványokat. Egy nappal ké-
sőbb már az Államvédelmi Hatóság 
vette gondjaiba az ügyet. 

A testi és lelki kínzások után kicsi-
kart beismerő vallomások elegendő-
ek voltak ahhoz, hogy a kaposvári bí-
róság megyei büntető tanácsa 1955. 
május 12-én izgatás bűntette miatt 
két és fél év börtönbüntetésre ítélje. 
Ezt a Legfelsőbb Bíróság 1956. au-
gusztus 10-én jóvá is hagyta. 

Varjú László nem a teljes büntetést 
töltötte le, fiatalkorára való tekintettel 
1956 áprilisában feltételesen szabad-
lábra helyezték. Szülőfaluját, Igalt jú-
liusig nem hagyhatta el. Szeptember-
től a csurgói gimnáziumban folytatta 
tanulmányait.

Az akkor tizennyolc éves fiatalember 
milyen jövőre is számíthatott politikai 
elítéltként? A forradalom alatt nem 
harcolt, nem tudott csatlakozni egyet-
len budapesti szabadságharcos csoport-
hoz sem, viszont a csurgói forradalmi 
bizottság tagjának választották. Ké-
sőbb bujkált, félt attól, hogy folytatnia 

kell az 1955-ben megítélt büntetése le-
töltését. Ráadásul, mivel Csurgón 
résztvevője volt a forradalmi esemé-
nyeknek, tartott a megtorlástól. Édes-
apja mondta ki végül a szülő számára 
legkönyörtelenebb mondatot: „Nekem 
jutott az a szörnyű feladat, hogy elküldje-
lek a hazádból”. Ám 1957 februárjában 
már korántsem volt egyszerű átlépni 
Magyarország nyugati határát. Egyet-
len lehetőségként Jugoszlávia kínálko-
zott. A délszláv szabadság azonban ke-
serű kenyérnek bizonyult.

A Csáktornyán, illetve Eszéken szö-
gesdrótokkal körbevett táborok egyál-
talán nem kínáltak olyan nyugodt kör-
nyezetet, mint az osztrák gyűjtőtáborok 
többsége. Az állapotokat és az ellátást 
szörnyűnek jellemezte. Beszélgetésünk 
során kiderült, hogy a csaknem öthóna-
pos jugoszláv tartózkodásának időszaka 
élete legkellemetlenebb emlékei közé 
tartozik. 1957. június végén sikerült 
Franciaországba kerülnie. A tanulás 
kérdése nem volt egyszerű a magyar 
menekülteknek, és nem csupán a nyel-
vi nehézségek miatt. 

U TA K ,  V Á L A S Z T Á S O K ,  TÖ R T É N E T E K

AZ 1956-OS MENEKÜLTHELYZET A 
VISSZAEMLÉKEZÉSEK TÜKRÉBEN

Az 1956-os menekültkérdés ma a reneszánszát éli. Rácz János, a Veritas Történetkutató Intézet 

tudományos munkatársa kutatása során egykori emigránsokkal beszélgetett és a múltat vallatta 

az oral history segítségével. Ezzel a módszerrel olyan események tanúinak életei tárulhatnak 

elénk, akik a mai tudásukkal reflektálnak fiatal önmagukra.

KISLEXIKON 

Oral history: elbeszélt történelem, szemta-
núi visszaemlékezés, élettörténeti interjú. 
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Álmok	és	lehetWségek
„Mi nem a jólét, hanem a reménytelenség 
menekültjei voltunk” – foglalta össze a 
történteket Király Mária, aki tizenhat 
évesen testvérbátyjaival határozta el az 
emigrálást. A félelem attól, amit a Ká-
dár-rezsim hozhat Magyarországra, 
meghatározó volt a Király család szá-
mára. 1956. november 4-e után még 
sokan bíztak a sorsuk jobbra fordulásá-
ban, ám végül nem számíthat-
tak sem a politikai helyzet, sem a 
gazdasági állapotok jelentős vál-
tozására. Ellenben attól tartot-
tak, hogy rosszabb lesz. A kiépü-
lő Kádár-rendszer intézkedései 
ezt később alátámasztották.

„Az osztrák menekülttáborban 
az Amerikai Egyesült Államok El-
dorádónak tűnt sokak számára, mi-
közben Svájcot valahol a menny és 
a Föld közé helyezték” – tette 
hozzá Mária. Sokan azért akar-
tak egy meghatározott nyugati 
országba eljutni, mert ott voltak 
a hozzátartozóik és a barátaik. 
Akadtak olyanok is, akik nem 
tudtak választani a lehetőségek 
közül, ezért sokáig maradtak az oszt-
rák menekülttáborokban. Mások azért 
szerettek volna tovább maradni Auszt-
riában, mert még mindig bíztak ab-
ban, hogy valami történni fog, és ha-
marosan egy független országba tér-
hetnek haza. Az osztrákok nem támo-
gatták, hogy tömegével maradjanak 
náluk a menekültek. A cél az volt, 
hogy minél hamarabb befogadják őket 
valamely másik nyugati államba. A 
menekültek egy része végül nem az ál-
mai, hanem a lehetőségei alapján vá-

Varjú László hiába jutott el Franciaor-
szágba, kellemetlen meglepetésként ér-
te, hogy mivel betöltötte 18. életévét, 
túlkorosnak találták. Autószerelőt 
akartak nevelni belőle. Ez sem neki, 
sem a hasonló helyzetben lévő barátjá-
nak, Endrédi Szabó Lajosnak nem volt 
elfogadható. Ezért ismét menniük kel-
lett. Értesültek arról, hogy Ausztriában 
a magyar menekült fiataloknak lehe-
tőségük van az érettségi bizonyítvány 
megszerzésére. Kammer am Attersee-
ben működött egy intézmény, amely 
Sümegh Lothár Ferenc bencés szerzetes 
vezetésével gondoskodott a magyar fi-
atalok gimnáziumi képzéséről. Felvet-
te ugyan őket, de nekik kellett megkí-
sérelniük a tiltott határátlépéseket. Ak-
koriban ez sokkal veszélyesebb volt, 
mint manapság. Rendkívül szigorúan 
vették az illegális határsértést. 

1957 októberében, hidegben, hiá-
nyos öltözékben korántsem kalandos 
„diáktúra” várt rájuk. A nyugat-né-
met és az osztrák határon egy nyu-
gat-német határőr segítette az átszö-
kést, miután megtudta, hogy magya-
rok kívánnak illegálisan belépni 
Ausztriába. Varjú László végül csak 
1959-ben tudott leérettségizni, de ezt 
már egy másik gimnáziumban tehet-
te meg Iselsbergben. Csak ezután ju-
tott el az Amerikai Egyesült Álla-
mokba, ahol kezdetben fizikai mun-
kával tartotta fenn magát, és csak ké-
sőbb tanulhatott orvosnak, hogy 
végül az Amerikai Egyesült Államok 
légierejének alezredeseként vonuljon 
nyugdíjba.

lasztott új hazát magának. A Király-
testvérek szerencséje az volt, hogy 
édesanyjuk egykori franciatanárnője 
segítette Svájcba érkezésüket. Akkor 
kaptak vízumot, amikor Svájc már ti-
zenkétezer menekültet vett át Ausztri-
ából. Ezen felül nem kívántak újabb 
magyarokat befogadni. A semleges ál-
lam azonban nagyságához és lakossá-
gának számához mérten így is a legse-

gítőkészebb ország volt. Király Mária 
Svájcban meglepve tapasztalhatta, 
hogy olyasmit kell majd tanulnia, ame-
lyet Magyarországon nem oktattak 
kötelező keretek között. Amint arról 
Így történt címmel megjelent könyvé-
ben is megemlékezett, Bern kanton 
oktatásügyi törvényei szerint „Háztar-
tási iskolát” kellett elvégeznie. A kur-
zus az általános iskolai oktatás utolsó 
évére esett, de a tizenhat éves Mária 
kénytelen volt egy póttanfolyam kere-
tében elvégezni azt. A tematika klasszi-

Varjú László 1959-ben

Király Mária és fivérei, Géza és ErnQ 2010-ben

Menekültek 1956-ban
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kusnak volt nevezhető: sütés-főzés, sza-
bás-varrás és kisgyermek-nevelés. 
Eközben egy óragyárban dolgozott, és 
csak 1959-ben folytatta tanulmányait 
egy lausanne-i rákkutató intézet iskolá-
jában. Miközben folyamatosan dolgo-
zott, végül 1970-ben esti iskolában sike-
rült leérettségiznie. Később az egyete-
met is elvégezte, sőt 1975-től a Lau-
sanne-i Orvosi Egyetem Élettani 
Intézet doktoranduszhallgatója lett. 
Disszer tációját 1980-ban védte meg.

A forradalom világító fáklyái
Cey-Bert Róbert Gyula, aki ma a Kodo-
lányi János Főiskola tanára, 1956-ban ti-
zennyolc évesen Budapesten fegyverrel 
szállt szembe a forradalom eltiprására 
parancsolt szovjet csapatokkal. Mialatt 
harcolt, a kaposvári diáktársai halott-
nak hitték és meggyászolták. A Corvin 
közi „pesti srác” 1956. november 22-én 
Körmendnél lépte át az osztrák határt. 
Nem maradhatott; miután a kaposvári 
gimnáziumban előadást tartott a forra-
dalomról és az átélt eseményekről, ha-
marosan nyilvánvaló lett, hogy mi lehet 
a sorsa. Az osztrákok kedvesek voltak 
vele, meglepődve tapasztalta, hogy a 
határ menti településeken sokan még 
értik és beszélik a magyart. A menekül-
tek minden segítségnek örültek. Vissza-
visszatérő rémálmuk az volt, hogy is-
mét Magyarországon vannak, és újra el 
kell indulniuk. Más magyar emigrán-
sokhoz hasonlóan ő is Sümegh Lothár ol-
talmának és gondoskodásának köszön-
hette sorsa jobbra fordulását. 

Cey-Bert Róbert Gyula Svájcból tért 
vissza Ausztriába a Kammer am 
Attersee-i iskola kedvéért. A bencés 
szerzetest szigorú, ám nagyszerű em-
bernek jellemezte, aki sokszor fizikális 
eszközökkel is nevelte a magyar kama-
szokat. Erre olykor szükség volt állapí-
totta meg Cey-Bert; az érettségi idején 
egy alkalommal hajnali három órakor 
érkezett haza, amit Lothár atya egy ki-
adós nyaklevessel „jutalmazott”. Csak 
később értette meg, hogy a forradalom 
után menekülő, gyűjtőtábori tapaszta-
latokkal rendelkező fiatalokat vissza 
kellett terelni az iskolapadba. Sümegh 
Lothár a magyarság és a forradalom 
„világító fáklyáit” kívánta kinevelni 
tanítványaiból. 

Cey-Bert Róbert visszatérése Svájcba 
nem volt zökkenőmentes. Menekült-
ként hagyta el Svájcot, már nem tekin-
tették visszafogadhatónak. Bécsben 

kezdte el ezért az egyetemi tanulmá-
nyait, ösztöndíjat is kapott, de a „sógo-
rok” kiderítették, hogy a semleges 
szomszéd államból érkezett. A juttatá-
sokat ezért visszavonták. A fiatalem-
ber levelet írt a Svájci Konföderáció 
Elnökének, amelyben tudatta, hogy 
csak az érettségi megszerzése miatt 
érkezett Ausztriába, mivel Svájcban 
tizenkét éves gyerekekkel járatták 
egy osztályba. Két hét múlva választ 
kapott a Genfi Egyetemről, hogy 
felvették. Valószínűleg az elnök tit-
kárságán valaki felkarolta az ügyét. 
A Genfi Egyetemen gazdaságtudo-
mányból és szociológiából szerzett 
diplomát. Doktori disszertációját 
1979-ben védte meg.

A boldogulni akarás szép eseteit bő-
víthetjük még egyéni történeteikkel, 
tapasztalataikkal. Varjú László küzdeni 
tudásának jellemző esete, hogy amikor 
1959-ben autószerelőként helyezkedett 
el Chicagóban, nem rendelkezett jogo-
sítvánnyal sem. A munkáltatójának 
nem említette, mert akkor kirúgták 
volna. Önállóan tanulta meg az autó-
vezetést, majd később levizsgázott és a 
mai napig kitűnően kezeli a gépjármű-
veket. Király Mária megkedvelte a 
sokszor furcsának tartott Svájcot, sze-
rinte, ahogy két embert, úgy két orszá-
got is lehet egyszerre szeretni. Vala-
mennyi történet egyéni, de az önma-
gukba vetett erős hit és a más korosztá-
lyokkal összevetve is kiemelkedő 
küzdeni tudás vezérlő motívumként 
összeköti mindhármat. 

RÁCZ JÁNOS

Cey-Bert Róbert ma

Király Mária és fivérei, Géza és ErnQ 2010-ben

Legtöbbünk hallott már a di hid ro-
gén -monoxid nevű rendkívül elter-
jedt vegyületről. Annak ellenére, 
hogy felnőtt emberek számára a 
LD50 ( lethal dose, halálos mennyi-
ség) nem sok, csak hat liter ebből a 
vegyületből, (ez annyit jelent, hogy 
100 emberből, akik 75 kilogram-
mos testtömegűek,  50 biztosan 
meghal ekkora mennyi-
ség bevitele után), majd-
nem minden élelmisze-
rünkből kimutatható. 
Állítólag tettek ugyan 
kísérletet a betiltatására 
alá írásgyűjtéssel, s renge-
tegen csatlakoztak a kez-
deményezéshez, mégsem 
vonták ki a forgalomból.

Ez a vegyület ugyanis a 
víz.

A kémia mindenütt je-
len való, az élet szinte 
minden területén szolgálja 
a kényelmünket, a „vegyi 
anyag” fogalma mégis pe-
joratívan cseng. Ez ellen 
dolgozik Andy Brunning, 
az angliai kémiatanár (a 
vele készült in- ter-
júnkat az ÉT 
2015. 51-52. szá-
mában olvashat-
ják), aki látványos 
infografikákon 
mutatja be 
mindennap-
jaink tár-
gyainak és 
anyagainak 
kémiáját.

Ebben a lapszá-
munkban új sorozatot indítunk az ő 
grafikáinak magyar fordításából. 
Havi rendszerességgel megjelenő 
rovatunkban számos érdekességet 
megtudhatunk a tűzijátékokról, a 
virágok és a könyvek illatáról vagy 
akár az úszómedencékről. De ne 
szaladjunk ennyire előre! Kezdet-
nek épp elég megtalálni a kapcso-
latot egy elektromos gitár és a ké-
mia között… 

TEGZES MÁRIA

Új sorozatunk

VEGY-ÉRTÉK
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különösen. Ha elképzeljük, hogy víz-
molekulákból kirakunk egy 1 mm 
hosszú fonalat, akkor több mint 3 
millió molekulát lehet elhelyezni az 
egy milliméteres fonál mentén, 
olyan picik. Ehhez képest mozog-
nak 1000 m/s sebességgel. Ebből 
látható, hogy a molekulák tényleg 
gyorsak.
– Amikor szétesik egy molekula, és 
az atomok összeállnak egy új mo-
lekulává, az a folyamat is nagyon 
gyors?
– Ahhoz, hogy ezt megértsük, azt kell 
meggondolni, hogy a molekulákban 
az atommagoknak kell elmozdulni-
uk. Valahogy elhelyezkednek egy-
máshoz képest, majd a reakcióter-
mékben máshogy kell állniuk. Ebben 
a molekularezgések sebessége a meg-
határozó, mert a molekulán belül ál-
landóan mozognak az atomok. En-
nek a mozgásnak a frekvenciája – te-
hát hogy egy másodperc alatt hányat 
rezegnek – határozza meg, hogy mi-
lyen gyorsan megy végbe a moleku-
lákban a reakció abban az esetben, ha 
minden feltétel teljesül, azaz a 
reaktánsmolekulák együtt vannak, és 
van elég energiájuk is.

A rezgési frekvencia helyett 
használhatjuk azt az időt, amely 
alatt átrendeződnek az atomok 
egy molekulán belül vagy a két 
molekula találkozásával kialakuló 
laza, átmeneti állapotban. Ez a 
másodpercnek kevesebb, mint 
1012-ed része, azaz milliárdszor 
milliomod része. A 10–12 másodper-
cet úgy hívják, hogy pikoszekundum 
(ps). Ha a pi ko sze kun dum alá me-
gyünk, akkor kapjuk a femto-
szekundumot (fs), ez 10–15 másod-
perc.
– Egy ilyen pici időintervallum 
egy kicsit megfoghatatlan egy la-
ikus számára. Szemléletesen ho-
gyan lehetne ezt elmagyarázni?
– Ha a másik irányba megyünk, az-
az a másodperceket növeljük, nem 
csökkentjük, akkor nem 10–15, ha-
nem 1015 másodpercig juthatunk, 
ami körülbelül a Föld kora. Tehát a 
Föld kialakulása óta eltelt idő az 
annyiszorosa egy másodpercnek, 
ahányad része egy másodpercnek a 
fem to sze kun dum.
– Hogyan lehet a molekulákat 
vizsgálni ilyen rövid idő alatt, 
milyen módszerek vannak erre?

– Általában milyen sebességgel ját-
szódnak le a kémiai reakciók?
– Láthatjuk magunk körül a háztar-
tásban, a természetben, hogy nem túl 
gyorsak. Nem gyorsak abban az érte-
lemben, hogy másodpercek, percek, 
vagy néha órák, napok is kellenek ah-
hoz, hogy egy kémiai reakció leját-
szódjon. Ez azonban nem azért ilyen 
lassú, mert a molekulák lusták lenné-
nek, hiszen a molekulák nagyon gyor-
sak. Ahhoz, hogy ez lejátszódjon, a 
megfelelő molekuláknak találkozniuk 
kell, és a találkozáskor rendelkezniük 
kell azzal a többletenergiával, ami le-
hetővé teszi, hogy átalakuljon a mole-
kulaszerkezetük; a kiindulási anya-
gokból termékek keletkezzenek.
– A reakció atomi szinten ennél sok-
kal gyorsabban játszódik le?
– Igen, erről van szó. Ha meggondol-
juk, hogy az atomok és molekulák 
milyen gyorsan mozognak, akkor ez 
érthető is. Szobahőmérsékletű gázok-
ban például a kisebb molekulák, amik 
a levegőben vannak – oxigén, nitro-
gén, szén-dioxid – néhány száz m/s 
sebességgel mozognak, vagy akár 
1000 m/s sebességgel is. Ez nagyon 
gyors. A molekulák méretéhez képest 
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A MOLEKULÁK 
ULTRAGYORS VISELKEDÉSE

A	 kémiai	 reakciók	 femtoszekundumos	 idWskálán	 zajlanak	 le,	
azaz	a	másodperc	milliárdod	részének	a	milliomod	része	alatt.	
Korszere	lézerekkel	ma	már	lehet	vizsgálni	ezeket	a	folyamato-
kat:	ilyenkor	két	nagyon	rövid	lézerimpulzus	közötti	idWeltolódás	
adja	a	mérés	alapját.	A	módszer	kidolgozásáért	1999-ben	Nobel-
díjat	kapott	Ahmed	Zewail.	Keszei	ErnW,	az	ELTE	Fizikai-Kémiai	
Tanszékének	egyetemi	tanára	részt	vesz	elektronok	vízben	való	
oldódásának	 ilyen	 módszerrel	 történW	 vizsgálatában	 is.
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ben. Az elektronok vízben oldódása 
nagyjából 3 ps alatt teljesen lejátszó-
dik. Az oldódás részletei pedig körül-
belül 100 fs időtartományokban értel-

mezhetők. Tehát ilyen 
gyorsan kell ezt megmér-
ni. Én magam leginkább 
a kísérleti adatok értel-
mezésében és az oldódás 
molekuláris mechaniz-
musának felderítésében 
működtem közre.
– A jövőben lehetnek 
ennek az alapkutatás-
nak gyakorlati alkal-
mazásai is?
– Jelenlegi tudásunk sze-
rint a leginkább szóba jö-
hető gyakorlati alkalma-
zás az lehet, hogy ha 
ügyesen alkalmazunk 
ilyen lézerimpulzusokat, 
akkor azzal besugározva 
egy reagáló elegyet nem 
keletkezik mellékter-
mék, csak az, amit elő 
akarunk állítani. Ez azt 
jelenti, hogy tiszta kémi-
át lehet csinálni, nem kell 
tisztítani a reakció ter-
mékét, nem kell mellék-
termékeket kidobni, az-
az nagy lépést tehetünk a 

zöld kémia, a fenntartható kémia irá-
nyába, ha ezt egyszer iparilag megva-
lósítják. Magyarországon, Szegeden 
is elkezd működni egy év múlva egy 
kutatóintézet, ahol a világ legmoder-
nebb lézerberendezéseivel ilyesmiket 
is kutatnak majd.

BAJOMI BÁLINT

molekulák mozgásának méré-
sekor is. Ehhez meglövünk egy 
rövid lézerimpulzussal valami-
lyen molekulákat, ami elindít 
egy reakciót, majd kis késlelte-
téssel utána küldünk egy másik 
lézerimpulzust. Ezt a késlelte-
tést változtatva különböző 
időnként megnézhetjük a reak-
ció indítása után, hogy mi tör-
tént a molekulával. Ezzel a 
módszerrel lehet nyomon kö-
vetni a kémiai reakciókat a mo-
lekulák szintjén.
– Milyen reakciót vizsgál a ku-
tatásai során, és milyen eredmé-
nyekre jutott?
– Én magam legtöbbet azzal 
foglalkoztam, hogy az elektro-
nok milyen gyorsan oldódnak víz-
ben. Ennek azért van jelentősége, 
mert nagyon sok, például sugárha-

tásra bekövetkező kémiai reakció 
úgy történik, hogy oldott elektro-
nok reagálnak az oldatban lévő mo-
lekulákkal. Ennek megértéséhez 
tisztázni kell azt, hogy hogyan, mi-
lyen mechanizmus szerint és mennyi 
idő alatt oldódnak az elektronok, és 
milyen szerkezetük van mindeköz-

– Egészen az 1950-es évekig a má-
sodperc ezred része volt a vizsgálódás 
határa. Tehát szóba se jöhetett, hogy a 
molekulák történéseit kutassák. De 
aztán az 1990-es évekig annyit fej-
lődtek a lézerek, hogy akkor már elő 
lehetett állítani 10 fs hosszúságú 
(vagy inkább rövidségű) lézerimpul-
zusokat is. Ez azt jelenti, hogy ezzel a 
10 fs-os lézerimpulzussal el tudunk 
indítani egy reakciót, és utána egy 
másik ilyen rövidségű lézerimpulzus-
sal meg tudjuk figyelni, hogy mi tör-
tént a molekulával a reakció elindítá-
sa után. Körülbelül 1992–95 között 
alakult ki ez a gyakorlat, és 1999-ben 
Nobel-díjat is kapott érte Ahmed 
Zewail egyiptomi származású ame-
rikai kémikus.

Manapság időt általában kvarcórá-
val mérünk, amelyben van egy rez-
gőkör, a kvarcoszcillátor. Az órákban 
lévő kvarcoszcillátorok 
100 kHz körüli frekven-
cián rezegnek, tehát 
100 000 rezgésük van 
másodpercenként, azaz 
0,00001 másodpercen-
ként rezegnek egyet. Ez 
bőven elegendő arra, 
hogy másodperc pontos-
sággal mérjük az időt az 
óráinkban a rezgések 
számlálásával. Ha na-
gyon rövid időt akarunk 
mérni, akkor nagyon 
gyors rezgés kell hozzá. 
A leggyorsabb rezgések 
a számítógép processzo-
rában fordulnak elő. A 
10 GHz, ami mostaná-
ban a csúcsteljesítmé-
nyű számítógép pro-
cesszorának órajele, 
megfelel 10–10 másod-
percnek. Tehát 10–10 má-
sodpercnél rövidebb időt 
nem tudunk vele mérni. 
A fényt kell felhasznál-
nunk, hogy 10–15 má-
sodperces időkkel tud-
junk dolgozni. Ha a fény útját úgy 
tudjuk befolyásolni, hogy 0,3 µm kü-
lönbség legyen két fénysugár között, 
akkor az időeltolódás köztük éppen 1 
fs lesz. Mivel 0,3 µm-t be tudunk ál-
lítani mechanikailag, ezért lehetőség 
van fem to sze kundumos időkülönb-
ségek mérésére is. Ezt használják ki a 

Hidrogén-jodidból lézerimpulzus hatására kiszabaduló 

hidrogénatom szén-dioxidnak ütközik. Az ütközés 

következtében a CO2 molekula forogni kezd, majd 

belQle OH-gyök és szén-monoxid (CO) keletkezik. 
A két molekula találkozását, ezáltal a reakció 

indítását az teszi lehetQvé, hogy nagyon hideg 
molekulasugárban a HI és a CO2 molekula laza 

kötéssel összekapcsolódnak, készen arra, hogy a 
lézerimpulzus a HI disszociációjával a hidrogénatomot 

nagy sebességgel a CO2 molekulára repítse.

Elektron vízben oldódását nyomon követQ ultragyors lézerkinetikai 
mérések eredménye. A 2,5 ps idQskála mentén (kissé bal oldalról) az adott 

hullámhosszon mérhetQ fényelnyelés idQbeli változását követhetjük. A 
400–1400 nanométeres hullámhosszskála mentén (kissé jobb oldalról) a 

különbözQ késleltetéseknél mérhetQ fényelnyelés hullámhosszfüggése (az 
abszorpciós spektrum) látható. A felületen azt láthatjuk, hogy a kezdetben 

nagy hullámhosszaknál tapasztalható elnyelési maximum idQvel kb. 600 nm-es 
maximumot mutató spektrumba – az oldott elektron spektrumába – megy át.
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azonban tény, hogy a befejezett ön-
gyilkosságot elkövetők 56–87 száza-
léka aktuálisan (többnyire nem ke-
zelt) major depressziós epizódban 
szenved halála idején, másrészt a 
nem kezelt major depressziós bete-
gek 5–10 százaléka öngyilkosság kö-
vetkeztében hal meg. A major de-
pressziós epizód egy éves előfordulá-
si gyakorisága 5–8 százalék, és az 
sem mellékes, hogy a depressziók 
hatékony kezelése körülbelül 80 szá-
zalékkal csökkenti a befejezett ön-
gyilkosságok és az öngyilkossági kí-
sérletek számát – így kijelenthetjük, 
hogy az öngyilkossági halálozás 
csökkenése aligha független a de-

pressziók jobb és kiterjedtebb akut és 
hosszú távú kezelésétől. A fejlett 
egészségügyi ellátással rendelkező 
országokban végzett vizsgálatok 
szerint a fokozatosan javuló tenden-
cia ellenére a major depresszióban 
szenvedő betegeknek még mindig 
csak megközelítőleg fele áll kezelés 
alatt. 

Azt, hogy a depressziók kiterjed-
tebb kezelésének jótékony hatása 
nemcsak egyéni szinten észlelhető, 
hanem – egy bizonyos ponton túl – 
megmutatkozik az adott ország ön-
gyilkossági halálozásának csökkené-
sében is, számos vizsgálat igazolja. 
Ezekben az elemzésekben az öngyil-

CSÖKKENT 
AZ ÖNGYILKOSOK SZÁMA

A depresszió orvosi értelemben 

vett	betegség,	és	sokkal	szekebb	ka-
tegóriát jelöl, mint a mindennapi élet 

során gyakran tapasztalt társadalmi, 

illetve egyéni 

problémák által 

motivált szomo-

rúság vagy rossz 

közérzet.

A major (feltétlenül kezelést 
igénylő) depresszió az egyik 
leggyakoribb pszichiátriai 

betegség: egyéves előfordulási gya-
korisága Európában 5–8%, hazánk-
ban 7,1%. A major depresszió tehát 
gyakori betegség, amely kompliká-
cióival együtt (öngyilkosság, má-
sodlagos alkoholizmus, munkából 
való kiesés, fokozott szív-érrendsze-
ri halálozás, szétzilált családi élet stb.) 
mindenütt a világon komoly nép-
egészségügyi problémát jelent. Az 
öngyilkosság rendkívül komplex 
probléma, számos orvosi-pszichiátri-
ai, pszichológiai, szociális, kulturális 
és demográfiai összetevővel. Az 
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kossági halálozásnak az alkoholfor-
galommal, a GDP-vel és a munka-
nélküliséggel való kapcsolata orszá-
gonként vagy hiányzó, vagy változó 
(hol pozitív, hol negatív) volt és csak 
a depresszióellenes gyógyszerek for-
galmának növekedése mutatott erő-
sen szignifikáns összefüggést az ön-
gyilkossági ráták csökkenésével.

A hazai öngyilkossági ráta (befejezett 
öngyilkosságok száma/100 000 fő/év) 
1984-ben volt az eddig észlelt leg-
magasabb, és 1984 és 2014 között 
45,9-ről 19,5-re, tehát 58 százalékkal 
csökkent, ami világviszonylatban is 
a legnagyobb csökkenések között 
van. Hasonló nagy csökkenés észlel-
hető az Országos Mentőszolgálat ál-
tal regisztrált összes öngyilkossági 
eseményben is (ezek döntő többsége 
öngyilkossági kísérlet): a 100 000 la-

kosra eső jelentett összes öngyilkos-
sági esemény 1986-ban 237,3 volt, és 
ez 2013-ra 45,6-ra, vagyis 80 száza-
lékkal csökkent. 

Magyarországon először 1997-ben 
mutattuk ki, hogy oki összefüggés 
lehet a depressziók gyakoribb keze-
lése és az 1984 óta fokozatosan csök-
kenő országos öngyilkossági ráta kö-
zött. Ezt követően ismételt elemzé-
seinkben egyre hosszabb időinter-
vallumokra vonatkozólag mutattuk 
ki, hogy a depressziók kiterjedtebb 
és eredményesebb kezelése az egyéb 
szóbajöhető tényezőket (például 
munkanélküliség, GDP, alkohol for-
galom stb.) is figyelembe véve meg-
határozó (ha nem is kizárólagos) sze-

repet játszik ebben a 
kedvező változásban. 
Mint láthattuk, 1984 és 
2014  között a hazai ön-
gyilkossági ráta 58 szá-
zalékkal csökkent, mi-
közben a depresszióel-
lenes gyógyszerek for-
galmazása, (amelyről 
tudjuk, hogy a depresszi-
ók kezelési gyakoriságá-
nak megbízható jelzője) 
fokozatosan tizenegy-
szeresére nőtt, ami any-
nyit jelent, hogy manapság több 
mint tízszer annyi depressziós bete-
get kezelünk antidepresszívummal, 
mint 30 évvel ezelőtt. Elfogultság 
nélkül állíthatjuk tehát, hogy a hazai 
öngyilkossági halálozásban bekövet-
kezett ezen nagy csökkenés egyik fő 

(de korántsem kizárólagos) oka a ha-
zai pszichiátriai szemlélet és gyakor-
lat jelentős fejlődése, a depressziók 
kiterjedtebb, és sokszor még vi-
szonylag koraibb, enyhébb stádium-
ban történő ambuláns kezelésének 
széleskörű elterjedése. Emellett ter-
mészetesen számos egyéb oka is van 
ennek a kedvező változásnak, hiszen 
egy ország vagy régió öngyilkossági 
halálozásának alakulásában a pszi-
chiátriai betegségeken kívül számos  
egyéb tényező is szerepet játszik. A 
rendszerváltást követően kialakult 
szabadabb demokratikus légkör épp-
úgy fontos, mint az S.O.S. Lelki El-
sősegély Telefonszolgálatok számá-
nak és aktivitásának növekedése, a 

telefonvonalak (vezetékes és mobil-
készülékek) számának közel ötszörö-
sére való emelkedése, a gyógyszerek, 
főleg a pszichiátriában használatos 
készítmények – esetleges túladago-
lás esetén – kevésbé toxikus volta, és 
az intenzív betegellátás és betegszál-
lítás fejlődése. 

A rendkívül nagy hazai öngyilkos-
ság-csökkenés ellenére még van mit 
tenni, hiszen az Európai Unióban 
ezen a téren a 2012-es adatok alap-
ján Litvánia mögött a második he-
lyet foglaljuk el, de a „világranglis-
tán” az első-második helyről a 10-
12. helyre estünk vissza. Bár az ön-
gyilkossági veszélyt mutató 
betegeket kivétel nélkül pszichiáter-
hez irányítják, az öngyilkosság-
megelőzés nemcsak pszichiátriai, 
hanem össztársadalmi feladat. Eb-
ben a pszichiátriai ellátórendszeren 
túl nagyon fontos a háziorvosi szol-
gálat, de a közösségi „kapuőrök” (ci-
vil szerveződések, tanárok, lelkészek 
stb.) és a média szerepe is nyilvánva-
ló. A súlyos következményekkel járó 
népbetegségek (ilyen a major de-
presszió, illetve az öngyilkosság 
problémája is) korai felismerése és 
kezelése a világon mindenütt priori-
tást élvez; ezt az Európai Unió már 
évekkel ezelőtt hivatalosan is dekla-
rálta, és a fejlett egészségügyi ellá-
tással rendelkező országok többségé-
ben már régóta kormányszintű nem-
zeti szuicid prevenciós programok 
léteznek. A hazai helyzet további ja-
vulásához a pszichiátria szakmai ve-
zetői által deklarált szükséges, euró-
pai színvonalú ellátás anyagi hátteré-
nek és társadalmi támogatottságá-
nak biztosítása elengedhetetlen.

RIHMER ZOLTÁN

A magyarországi öngyilkossági ráta (100 000 fQ/év) 
és az antidepresszívumforgalom (GDP/1000 fQ/nap) 1984 és 2014 között
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A Dunát átívelő budapesti 
Lánchíd a brit-magyar kap-
csolatok remekbe sikerült 

szimbóluma, hiszen a „legnagyobb 
magyar”, gróf Széchenyi István 
Anglia iránti érdeklődésének kö-
szönhetően az angol William Tierney 
Clark tervezte és a skót Adam Clark 
volt az építésvezetője. 

Amikor a magyar államelnök 
(Göncz Árpád) hivatalos elnöki láto-
gatáson járt Londonban, és II. Erzsé-
bet a Windsori kastélyban adott tisz-
teletére díszvacsorát, a magyar dip-
lomaták azon törték a fejüket, hogy 
a magyar államfő hová hívhatná 
vissza a királynőt, hiszen a nagykö-
vetség ötvenszemélyes ültetett va-
csorára nem alkalmas. Végül kiváló 
helyszínt találtak: a windsori kas-
télytól nem messze, Marlow város-
kánál, 1832 óta olyan Tierney Clark 
által tervezett lánchíd van a Tem-
zén, amely szinte azonos formájú a 
budapestivel, a parton pedig elegáns 
régi vendéglő áll, a Compleat 
Angler, amelynek a széles ablakai a 
folyóra néznek, s kipillantva olybá 
tűnik, mintha éppenséggel a budai 
Clark Ádám téren lennénk. A va-
csorát persze a nagykövetség mes-
terszakácsa főzte.

Tierney Clark mérnöki munkássá-
ga régen foglalkoztatja az 1956 óta 
Angliában élő építészmérnököt, Vá-
ci Sándort, értékes kutatásokat vég-
zett, erről előadásokat tartott Lon-

LONDON 	GAZETTE - TVL 	MAKOVECZ IG

A	LÁNCHÍD	JELKÉP

donban, Oxfordban és a budapesti 
Történettudományi Intézetben, s 
igyekezete nyomán került Tierney 
Clark emléktábla mindkét hídra.

A 78 éves Váci Sándort nem ké-
nyeztette el a magyar történelem. 
Gyártulajdonos apja a Don-kanyar-
ban halt meg, az 1950-es években 
pedig osztályidegen származása volt 
a hátrányára. 

– Engem tulajdonképpen mindig 
ide szántak, Angliába – mondja –, 
volt is itt egy nagybácsim. Azután 
1956-ban, a forradalom leverése 
után, éppen Mikulás napján, Lon-
donba érkezhettem. Jól rajzoltam, és 
érdekelt az építészet. Tanulmányai-
mat Angliában kezdtem és a Michi-
gani Egyetemen fejeztem be, ott 
szereztem meg az MA diplomámat,  
de Amerikából visszatértem Lon-
donba. 1972-ben a Brit Királyi Épí-
tészeti Kamara (RIBA) tagja lettem, 
egy évvel később önálló építész irodát 
állítottam fel, ami ma is működik, de 
mostanság, félig nyugalomba vonul-
va, immár több időt töltök magyar 
vonatkozású történeti kutatással, 
mint tervezéssel. Feleségem – lévén 

magyar – megérti, ha félnapokra be-
ülök a patinás London Library-be, 
ebbe a közel kétszáz éve afféle klub-
ként működő, csodás intézménybe, 
amelynek a polcain több mint egy-
millió könyv sorakozik. Egyébként 
én értem el, hogy a mintegy száz 
nemzetközi folyóirat közé fizessék 
elő a Hungarian Quarterly-t is.

Váci Sándor 1987-ben megtalálta  a 
XVII. században alapított angol új-
ságnak, a London Gazettenek azokat 
az eredeti számait, amelyekben Buda 
ostromáról közölték tudósítójuk 
részletes jeletéseit. Megvette  a hét 
lappéldányt és a Széchényi Könyvtár-
nak ajándékozta ezeket. Szerepeltek a 
háromszázadik évfordulón rendezett 
kiállítás tárlóiban. De leginkább a 
2004-es „haditettére” emlékszem. 
Akkor volt a Magyar Magic elneve-
zésű kulturális év Angliában, és ő volt 
a kurátora a magyar építészeti kiállí-
tásnak, s elérte, hogy ez a RIBA 
székházában legyen, majd elvitték az 
anyagot Glasgowba is. Felfigyeltek 
Makovecz Imre organikus építőmű-
vészetére, aki azután megkapta a ki-
rályi építésztársaság elismerését. 

A	magyar	kultúra,	benne	a	tudománytörténet	angliai	képviselWjét	
és	terjesztWjét,	 	Váci	Sándort	–	aki	2005-ben	már	elnyerte	a	Pro	
Cultura	Hungarica	érmet	–	idén		január	19-én	a	Magyar	Érdemrend	
Lovag	keresztjével	tüntették	ki.		EbbWl	az	alkalomból	adott	interjút	

lapunknak.

Barabás Miklós:  

A hajóhíd az épülQ Lánchíd pilléreivel (1843)
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Felmerült, hogy az 
amerikai történész John 
Lukácsot kell felkérni 
előszó megírására. Így is 
lett. 2004-ben megje-
lent az angol változat.
– Akkoriban Budapes-
ten is végeztem Lánc-
híd-történeti kutatáso-
kat – idézi fel Váci Sán-
dor –, és az utcákon jár-
va-kelve feltűnt, hogy 
milyen rangos építésze-
te van Budapestnek, 
milyen jó ízlésük volt a 
legsikerültebb bérpalo-
ták tervezőinek, de az 
is megütötte a szeme-
met, hogy akkor, - 
most már javult a hely-
zet – mennyire elha-
nyagolták a jól terve-
zett házak külsejét. 
Budapesten rendkívül 
érdekesek és változato-
sak a kapuk. Lefotóz-
tam több mint kétszázat, 
ebből a Gödör Klubban 
rendeztek kiállítást. 
Tierney Clarkról azután 
több tanulmányom je-
lent meg brit és nemzet-
közi folyóiratokban. A 
műszaki részletekről a 
Brit Kultúrmérnöki 
Intézet archívumában 
kutattam, és elértem, 
hogy ez a patinás in-
tézmény támogassa 
egy adatbázis felállítá-
sát.  A Lánchíd króni-
kája természetesen ösz-
szefügg Széchenyi ang-

liai látogatásainak a történetével. 
Immár olvasható Széchenyi naplója, 
s ebben érdekes részletek vannak 
1832–1834-ből, a tanulmányi útjai-
ról, kapcsolatairól az angol arisz-
tokráciával és iparral. Az egyik leá-
nyom barátja német, az ő segítségé-
vel fordítottuk  angolra a naplónak 
ezeket a passzusait, a kiadás folya-
matban van. Továbbá  dédelgetek 
egy tervet: az Alagút hajdani híd-
őr-lakásában szeretnék Budapest 
város segítségével kis múzeumot 
létrehozni a Lánchíd történetéről. A 
turisták benézhetnének ide, mielőtt 
felülnek a Siklóra. 

SÁRKÖZI MÁTYÁS

A másik „haditett”kiindulópontja 
egy baráti vacsora volt. 1999-ben 
együtt vacsoráztak nálunk buda-
pesti vendégünkkel, a nagyon te-
hetséges és sajnos fiatalon elhunyt 
történésszel, Bán D. Andrással. A 
brit-magyar diplomáciai kapcsola-
tok 1938 és 1941 közötti periódusá-
nak egész sor hallatlanul érdekes 
dokumentumát feltáró kutató volt, 
könyve Illúziók és csalódások cím-
mel Budapesten jelent meg, és ar-
ról beszélgettünk, milyen hasznos 
lenne kiadni angol fordításban. 
Igen ám, de ki adná ki, méghozzá 
úgy, hogy ráterelődjék a nemzetkö-
zi figyelem?

ÉT-ETOLÓGIA

A	legjobb	védekezés
 a támadás
Ki ne hallott volna arról, hogy a ka-
kukkok más madarak fészkébe rak-
ják tojásaikat? Ott aztán a kakukk-
fióka rendszerint nemcsak a nevelő-
szülők gondozását bitorolja el, ha-
nem ki is lökdösi mostohatestvéreit a 
fészekből. Ez nyilvánvalóan olyan 
végzetes kár, amely ellen a kakukk-

tól fenyegetett fajoknak védekezni-
ük kell. Egyes madarak, ha felisme-
rik a kakukktojást, azt eltávolítják a 
fészekből, vagy ha jelét észlelik a ka-
kukk látogatásának, az egész fé-
szekaljat otthagyják, illetve beteme-
tik, és új költésbe kezdenek. Előfor-
dul azonban olyan is, amikor egy faj 
látszólag védtelen a kakukkal szem-
ben, és nem mutatja az előbbi véde-
kező viselkedéseket. Vajon ők tény-
leg „szabad prédát” jelentenek a ka-
kukknak? 

Ausztráliában vizsgálták az arany-
hátú tüskecsőr és a fénylő rézka-
kukk közötti vetélkedést. Ha a ka-
kukktojás már bekerül a tüskecsőr 
fészkébe, ez a madár nem mutat pa-
razitaellenes magatartást. Viszont 
nagyon is hatékony megelőző mód-
szerei vannak. Először is, sokkal ha-
marabb kezd el költeni, mint a többi, 
a kakukk számára szintén csábító 
gazdamadár-faj. Másrészt, ha ka-
kukkot észlelnek a fészek közelében, 
a tüskecsőrök aktívan megtámadják, 
csúfolják, kergetik a kakukkot, il-
letve egyszerűbb esetekben beülnek 
a fészkük bejáratába, eltorlaszolva 
azt a hívatlan vendég elől. A kutatás 
szerint e stratégiák révén a tüskecsőr 
kevésbé válik a kakukk áldozatává a 
többi, hasonló énekesmadár fajnál. 

PONGRÁCZ PÉTER
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Válogatás Váci Sándor belsQépítész terveibQl
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Március	20-án,	a	tavaszi	napéjegyenlWség-

gel kezdetét veszi a csillagászati tavasz. 

Az egyre gyorsabban hosszabbodó 

nappaloknak	és	a	nyári	 idWszámítás-

nak	köszönhetWen	egyre	tovább	kell	
majd	fenn	maradnunk,	hogy	a	zavar-
talan sötét égboltban gyönyörköd-

hessünk.	 Nézzük	 tehát,	 milyennek	
látjuk	 az	 eget	 március	 15-én	 éjjel	

21	órakor!

NYugaton lassan búcsút inthetünk az egyre ala-
csonyabban elhelyezkedR jellegzetes téli csillag-

képeknek. A nyugati látóhatár felett még felkereshetR a 
Bika, a vöröses szín` Aldebarannal. Kissé felette az ötszög 
alakú Szekeres, legfényesebb csillaga a Capella. Aki eddig 
elmulasztotta megpillantani az Orion gyönyör` csillagködeit, az 
még pótolhatja, de a hónap végétRl már egyre nehezebb lesz meg-
találni. A legismertebbek ezek közül a Nagy Orion-köd és a Lófej-köd. 
Viszonylag kis távcsRvel is érdemes felkeresni Rket, sRt igazán sötét 
égbolt esetén szabad szemmel is megpillanthatók. Az Orion övét bal 
kéz felé meghosszabbítva a földi égbolt legfényesebb csillagához, 
a Szíriuszhoz jutunk a Nagy kutya csillagképben. Az Orion felett az 
Ikrek fényes csillagpárja, a Castor és a Pollux fénylik. Északnyugaton 
a Kassziopeia és a Perszeusz süllyed egyre mélyebbre a horizonthoz 
a tavasz közeledtével. Az IkrektRl keletre sorra következnek a jel-
lemzRen tavaszi állatövi csillagképek; a Rák, az Oroszlán és a Sz`z. 
Az Oroszlán csillagkép déli részén helyezkedik el a Jupiter bolygó 
rendkívül fényes korongja. Megfigyelését bármekkora távcsRvel 
rendelkezRk számára ajánljuk. A bolygó körül keringR négy fényes 
hold (Galilei-féle holdak) mozgásának nyomon követése érdekes égi 
mechanikai felismerésekre vezethetnek (rezonanciák, kötött kerin-

TUDTA-E?
Noha az általános relativitáselmélet pontosan írja le nagy lépték-
ben az Univerzumot, nem sokat tud mondani az atomi méretek 
alatti világról. Ezt a szubatomi világot modellezi a fizika egy má-
sik remek elmélete, a kvantummechanika, amely önmagában 
nem sokat tud kezdeni a gravitációval. 
Úgy látszik, kevés közös vonás talál-
ható a téridR sima, elRre jelezhetR köl-
csönhatásai és az általános relativitás-
elmélet által megjósolt anyag, vala-
mint a kvantummechanika által model-
lezett nyugtalan részecskevilág között, 
ahol az energia és az anyag változásai 
kvantumokban (diszkrét lépésekben) 
következnek be. A modern fizikának az 
a legfontosabb célja, hogy találjon egy 
egységes elméletet – a kvantumgravi-
táció elméletét – amely egyesíti a rela-
tivitást és a kvantummechanikát, illet-
ve összhangba hozza a gravitációt a természet többi alapvetR 
erRivel. Az egyik legnagyobb reménység a húrelmélet. Ez az el-
mélet feltételezi, hogy az Univerzumnak több dimenziója van, 
mint az eddig megfigyelt három térbeli és egy idRbeli dimenzió.   

A szovjet Vega szonda 

modellje

A csillagos  

ég március 15-én  

21 órakor
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gés). A Rák csillagképben egy halvány ködfoltocska t`nik fel a 
szabad szemmel fürkészR megfigyelRnek. Ez az M44 nyílthalmaz 

(Messier katalógus alapján). Latin neve Praesepe, ami jászolt, kap-
tárt jelent. Laza csillaghalmaz ez, amely már az ókorban is ismert volt. 
Nagyobb távcsRvel körülbelül 350 csillag látható benne. A halmaz 
becsült kora 730 millió év. Az állatövi csillagképek alatt, a déli égbolt 
alján halvány csillagképek sorakoznak: az Egyszarvú, az Északi 
Vizikígyó, a Szextáns, a Serleg és a Holló. Kelet felé helyezkedik el az 
Ökörhajcsár, a Bereniké haja és a Vadászebek, kissé magasabbra a 
Nagy Medve (Nagy Göncöl) és a Hiúz. Észak felé a Sárkány, a Cefeusz 
és a Kis Medve (Kis Göncöl) csillagképeket kereshetjük.  

A Merkúr megfigyelésére ez a hónap nem alkalmas. 23-án felsR 
együttállásban van a Nappal. A hónap utolsó napján már megkísé-
relhetR felkeresése napnyugta után a nyugati látóhatár közelében. E 
hónappal ellentétben áprilisban kiváló láthatóság jellemzi majd ezt 
a bolygót. A Vénusz napkelte elRtt kereshetR a délkeleti horizont 
közelében. Láthatósága rohamosan romlik, a hónap végén már 
elvész a kelR Nap ragyogásában. Fényessége -3,8 magnitúdó. A 
Mars elRretartó mozgást végez a Mérleg, majd 13-a után a Skorpió 

csillagképben. Éjfél körül kel, az éjszaka 
második felében látszik a délkeleti égen. 
Fényessége gyorsan növekszik, 0,3 magnitú-
dóról -0,5 magnitúdóra. A Jupiter hátráló moz-
gást végez az Oroszlán csillagkép déli részén. 
8-án van szembenállásban a Nappal. Egész 
éjszaka látható mint ragyogó fény` égitest. 
Fényessége -2,5 magnitúdó. A Szaturnusz 
elRretartó, majd 25-tRl hátráló mozgást végez 
a Kígyótartó csillagképben. Éjfél után kel, az 
éjszaka második felében látható alacsonyan 
a délkeleti-déli égen. Fényessége 0,4 magni-
túdó. Az Uránusz a hónap elsR felében még 
kereshetR sötétedés után a Halak csillagkép-

ben, kora este nyugszik. A Neptunusz a Nap közelsége miatt nem 
figyelhetR meg. Az égbolton még jó néhány halványabb csillagok-
ból álló, kevésbé jellegzetes csillagképet láthatunk, ezek megta-
lálásához azonban már csillagtérképre és egy kis türelemre lesz 
szükségünk.

Harminc évvel ezelRtt a Halley-üstökös 1986-os napközelsége 
soha nem látott aktivitásra ösztönözte a világ `rkutató nagyhatal-
mait. A szovjetek két szondát indítottak (Vega-1 és -2), amelyek az 
üstökös elRtt még a Vénuszt is szemügyre vették. (A Vega program-
ból magyar kutatók, a KFKI és a BME kutatói is kivették a részüket.) 
A japánok két kis szondát (a Szakigake-t és a Szuiszei-t) szentel-
tek a Halley-nek. Az amerikaiak – bár külön e célra nem építettek 
`reszközt – az ISEE-3 napszélkutató szondát ICE-re átkeresztelve 

„irányították át” a feladatra. Európa elsR üstökösszondája pedig 
a Giotto nevet viselte. Ma már talán furcsának hat, de érdekes 
módon ez a páratlan `rkutatási lehetRség a nyolcvanas években 
még mindig nem tudta összefogni a nagyhatalmakat. Olyannyira 
nem, hogy minden, `rkutatásban akkor számító ország, mint láttuk, 
külön-külön készített `rszondát az égitest felderítésére. Az üstökös 
kutató szondák éppen 30 évvel ezelRtt, 1986 márciusában érkeztek 
meg sorra a Halley-hez. A két hatalmas Vega szonda kb. 8-9 ezer 
kilométerre közelítette meg az üstökösmagot. Több mint 1000 képet 
készítettek, vizsgálták a fizikai paramétereket (hRmérséklet, felületi 
jellemzRk), tanulmányozták a porfelhRt, a tömegeloszlást, a napszél 
és az üstökös kölcsönhatását. A japán Szuiszei és a Szakigake kis 
szondák voltak ugyan, de értékes adatokkal szolgáltak. Ugyanis a 
Szuiszei az úgynevezett lökéshullámfront üstökös-maghoz köze-
lebbi, a Szakigake pedig a távolabbi részén haladt el. Így az adatok 
összehasonlításából páratlan következtetéseket lehetett levonni az 
üstökös anyaga és a napszél kölcsönhatásának tekintetében. (A 
Szuiszei 151 000 km-re, a Szakigake 7 millió km-re közelítette meg 
a Halley magját.) A Giottoról senki sem sejtette, hogy olyan sikeres 
lesz, mint amilyen lett végül: „kamikáze-szondának” nevezték. Az 
is volt: 600 km-re közelítette meg a magot, minél jobb felbontású 
képekre számítva. A képek elkészültek, a mérések is, az `rszonda 
pedig csak nem akart tönkremenni. Végül csak néhány m`szere 
mondta fel a szolgálatot (pl. a kamerája), de még így is lehetRség 
nyílt egy újabb üstökös megközelítésére: a Grigg-Skjellerup mel-
letti elhaladásra. Csaknem 30 évvel késRbb a ROSETTA `rszonda 
már egy komoly nemzetközi együttm`ködés keretében közelítette 
meg, és hajtott végre sikeres leszállást Philae nev` eszközével a 
Csurjumov-Geraszimenko üstökösre 2014 novemberében.   

L. H.

A Halley-üstökös magja 

a Vega-2 által készített felvételen Az ESA Giotto szondája útban a Halley-üstökös felé

A Halley-üstökös magja a 

Giotto _rszonda képén
A Halley-üstökös 1986-os földközelségét 

számos postai bélyegen ábrázolták 
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Amikor a csirkék  
(ki)vadulnak…

Kauai szigetén megszokott látvány 
a szabadon rohangáló csirke. Mond-
hatni, hozzátartozik a sziget identi-
tásához, a helyi kultúrához. Persze 
nem mindenki szereti őket, mert 
mint minden szabadon élő növény-
evő, időnként betévednek a vetemé-
nyeskertbe is. De vajon hogyan él túl 
egy háziasított állat a vadonban? Há-
ziasítás során sok olyan gént elveszít 
egy állat, ami feltétlenül szükséges az 
önálló túléléséhez és sok olyat szerez, 
amelyből az ember profitál. 

Nagyjából 1000 évvel ezelőtt 
polinéz tengerészek telepedtek le 
Hawaii szigetein, magukkal hoz-
va mindent, amire szükségük volt 
egy új civilizáció kiépítéséhez. 
Vetni való növényeket, kutyákat, 
malacokat és persze csirkéket. Kö-
zel hétszáz év múlva, James Cook 

Ettől függ a fafajok kiválasztása az er-
dőtelepítés vagy-felújítás során, így 
nemcsak a hibák előzhetők meg, hanem 
komoly összegek is megtakaríthatók. 

Hatályos jogszabály is előírja meg-
határozott esetekben az erdészeti 
termőhelyek PH-, humusz-, só- és 
mésztartalom-vizsgálatát. Másfelől 
a szakembereknek elemezniük kell 
a termőhelyi tényezők változásának 
várható tendenciáit, a meglévő, jó 
termőhelyi adottságok megőrzésé-

A szarvasagancs  
viszonya a talajhoz

Az erdőgazdálkodásban a termőhely 
beható ismerete alapvető fontossá-

gú. Mivel az erdészeknek akár több 
száz évvel előre kell tervezni-
ük, nem mindegy, hogy az 
adott erdőterület milyen fafa-
jok megtartására alkalmas, 
ráadásul a klímaváltozás kihí-
vásait is szem előtt kell tarta-
niuk. A Pilisi Parkerdő Zrt. 
Bajnai Erdészetén erre a célra 
speciális talajlaboratóriumot 
hoztak létre. 

Létrehozásának gondolata 
abból a felismerésből fakadt, 
hogy fenntartható, az őshonos faál-
lományok nevelését, a biodiverzitást 
és a vadállományt – vagyis az erdei 
ökoszisztéma egészét – szem előtt 
tartó erdőgazdálkodást nem lehet a 
termőhely és talajviszonyok részletes 
ismerete nélkül hatékonyan és gaz-
daságosan működtetni. 

Az erdőtelepítésnél, már a kezdet 
kezdetén fényt kell deríteni a talaj 
viszonyaira: fajtájára (például agyag, 
homok vagy vályog), termőképessé-
gére, fizikai és kémiai adottságaira, 
vízellátottságára, mésztartalmára. 

nek lehetőségeit és az erdei öko-
szisztémában végbemenő folyama-
tokat. Erdeinkben minden min-
dennel kapcsolatban áll, így a talaj 
minősége nemcsak a fa-, hanem a 
vadállományra is közvetlen hatást 
gyakorolhat: például a talajból és a 
növényzet összetételéből levezethe-
tő, hogy az állatoknak egy adott te-
rületen milyen súlyú agancsai kép-
ződhetnek, mivel egy jó adottságú 
szarvaspopulációhoz a változatos 

már szabadon élő csirkéket talált itt. 
Nem sokkal később európai és ame-
rikai telepesek ragadozókat is hoz-
tak magukkal, melyek kiirtották a 
szabad csirkéket a legtöbb szigetről. 

Csak Kauai és Niihau szigetekre 
nem hatoltak be a csirke-fogók.

1982-ben és 1992-ben új egye-
dekkel növekedett a vad populá-
ció, mikor két hurrikán besodort 

néhány modern csirkét az emberek 
hátsó kertjeiből az erdőbe. Ezek 
találkoztak szabad testvéreikkel 
és felfrissítették a génállományu-
kat. Ez a rokonság azóta is látszik 

sok vad csirke tollazatán és 
hallatszik a hangján. Meg-
maradt a kivadult példá-
nyok utódaiban a házi csir-
ke gyors növekedése, mert 
versenyelőnyt jelentett. 
Ugyanakkor a vad rokon-
ságból is profitáltak. Az 
embernek könnyebb úgy 
gyűjteni a tojást, ha éppen 
nem kotlik rajta senki, de 
amelyik keveredett pél-
dány ezt nem tette, annak 
valószínűleg nem marad-

tak utódai. Míg a házi csirkék szin-
te naponta tojnak, a vad csirkék 
ezt a luxust nem engedhetik meg 
maguknak, a kivadult példányok 
túlélt egyedei áttértek a szezona-
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élőhely és a megfelelő vízellátás 
mellett a talaj összetétele is kulcs-
fontosságú.  

Az erdőkben zajló, belső folyamatok 
szabályozásán kívül az erdészeknek 
azonban a megváltozó ökológiai fel-
tételekkel, a klímaváltozás hatásaival 
is meg kell birkózniuk. A talajlabora-
tóriumnak köszönhetően lehetőség 
nyílik például olyan szárazságtűrő 
fajok megfelelő helyre történő bete-
lepítésére, amelyek a megváltozott 
klimatikus, víz- és talajviszonyokat 
is nagyobb mértékben tudják hasz-
nosítani. Vagyis ezáltal életképesebb 
és fenntarthatóbb erdők jönnek létre, 
melyek jobban ellenállnak például az 
aszályos időszakoknak. A Pilisi Park-
erdő Zrt. speciális laboratóriuma így 
vált a fenntartható erdőgazdálko-
dásért folytatott törekvés egy újabb 
fontos állomásává, s ez a szakmai te-
vékenység a parkerdő határain is át-
nyúlik. A laboratórium éves megbí-
zásainak ugyanis mindössze csak 30 
százaléka köthető közvetlenül a Pilisi 
Parkerdő Zrt. erdőgazdálkodói tevé-
kenységéhez, a fennálló 70 százalék 
külső megbízók, szomszédos erdő-
gazdaságok és magán erdőgazdálko-
dók szakmai munkáját segíti. 

(www.greenfo.hu)

A Tejútrendszer mögött 
rejtWzködW	galaxisok

Egy nemzetközi csillagászcsoport 
több száz új, eddig ismeretlen ga-

laxist fedezett fel a Tejútrendszer mö-
gött, amelyeknek a vizsgálata segít-
het megfejteni a rejtélyes gravitációs 
anomália, a Nagy Attraktor titkát.

Jóllehet a most felfedezett galaxi-
sok csillagászati értelemben nagyon 
közel, mindössze 250 millió fényévre 
vannak tőlünk, eddig nem észleltük 

őket, mert a látóvonalukba eső 
Tejútrendszer elfedte őket elő-
lünk. Most az ausztráliai Parkes 
rádiótávcső egy új berendezése 
segítségével a csillagászoknak 
sikerült a csillagok, por- és gáz-
felhők sűrűjén átlátniuk.

Mint azt a csoportot vezető 
Lister Staveley-Smith, a Nyu-a Nyu-
gat-Ausztráliai Egyetem csil-
lagászprofesszora elmondta, 
összesen 883 galaxist térké-
peztek fel, amelyek mintegy 
harmadának korábban jelét 
sem látták. Igazából annak 
a rejtélyes gravitációs ano-
máliának akartak utánajár-
ni, amelyet az 1970-es, 80-as 
években fedeztek fel, amely a 
Tejútrendszert és vele együtt 
több százezer galaxist, illetve 
azok halmazait és szuperhalmaza-
it hatalmas erővel gyorsítja maga 
felé (emiatt kapta  a Nagy Attrak-
tor nevet). Maga a Tejútrendszer 
óránként több mint 2 millió kilo-
méteres sebességgel száguld e ha-
talmas, több milliószor milliárdos 
tömegkoncentrációnak megfelelő 
anomália felé.

A kutatók most az eddig belátha-
tatlan tartományban több új szerke-
zetet azonosítottak: köztük három 

galaxiskoncentrációt  (NW1, NW2 
és NW3) és két új galaxishalmazt 
(CW1 és CW2).

Mint azt a Cape Town-i Egyetem 
csillagászprofesszora, Renée Kraan-
Korteweg elmondta, a csillagászok 
már régóta próbálták különféle esz-
közökkel felderíteni a galaxisok Tej-
útrendszer mögötti eloszlását. Végül 
a rádióhullámok segítségével sikerrel 
jártak. „Egy átlagos galaxis 100 milli-
árdnyi csillagot tartalmaz, így a többszáz 
most felfedezett galaxis összességében ha-

talmas, eddig nem látott tömeget képvi-
sel, ami hozzájárulhat a Nagy Attraktor 
titkának megfejtéséhez” – tette hozzá.

A felfedezést a Parkes rádiótávcső 
új, 21 centiméteres hullámhosszon 
működő többnyalábos eszköze tette 
lehetővé, amellyel a korábbinál 13-
szor gyorsabban fésülhetők át nagy 
tartományok. A felfedezésről a ku-
tatók az Astronomical Journal-ben szá-
moltak be. 

(ScienceDaily)

litásra. Így az ásványi anyagokból 
jutott elég a tojók csontvázába is.

Hasonló esemény történt már lo-
vak és vadlovak, disznók és vaddisz-
nók, kutyák és farkasok közt is. A 
háziállatoknak többnyire csökkent 
az agymérete vadon élő társaikhoz 
képest, általában azért, mert kevés-
bé kell figyelniük a környezetükre. 
Viszont akár a szőrzet vagy tollazat 
színében, akár viselkedési szokások-
ban, hozzá tudnak adni vad társaik 
sikerességéhez. Egyes feltételezések 
szerint az ember által  egyre inkább 
megváltoztatott világban a sikeres-
ség kulcsa az emberi környezethez 
szokott rokonoktól kapott gének. 
„Az a környezet, amelyben ezek az ál-
latok kialakultak, még nagyon más volt, 
mint amiben ma élünk, legfőképp nem 
volt az embernek ekkora jelentősége 
benne” magyarázza Melinda Zeder, 
a Smithsonian Institution’s National 
Museum of Natural History arche-
ológusa. „Miért várjuk, hogy egy kiva-
dult állat a természetben újra nemes és 
vad legyen?”

FERENC KATA

Föld

Tejútrendszer rádióhullámok
rejtett galaxisok

Fantáziakép a megfigyelési eljárásról (nem méretarányos)

Fantáziakép a TejútrendszerrQl és a körülötte  
(részben mögötte) elhelyezkedQ galaxisokról,  
az újonnan felfedezett galaxisok valóságos  

térbeli helyzetének figyelembevételével

(KÉPEK: ICRAR)
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Bevándorlók integrációja  
az Európai Unióban

Az ENSZ  menekültügyi szervezetének (UNHCR) műkö-
dése óta soha nem volt még olyan magas – közel 60 millió 
– az otthonukból háborúk, fegyveres konfliktusok és ül-
döztetés által elűzött emberek száma mint 2014-ben, és a 
menekülők száma azóta tovább növekszik. Az Európában 
évek óta erősödő bevándorlás az unióban felvetette a har-ősödő bevándorlás az unióban felvetette a har-felvetette a har-
madik országbeliek (unión kívüli) integrációjára vonatkozó 
szakpolitikák sikerességének kérdését. A tagállamok integ-
rációért felelős miniszterei 2010-ben Zaragozában ezért 
olyan indikátorrendszert fogadtak el, melyek ezt próbálják 
mérni. Jelenleg a foglalkoztatás, az oktatás és a jövedelmi 
viszonyok témáiban létezik a legtöbb mutató.

A statisztika külön számba veszi a hazájukba visszatele-
pülőket, az uniós és a nem uniós országból érkező beván-
dorlókat. 2013-ban összesen 3,4 millió ember vándorolt be 
az unió 28 tagállamába, közülük 1,4 millióan unión kívü-
li, 1,2 millióan uniós országból érkeztek, 830 ezren vissza-
tértek hazájukba, és 6,1 ezren hontalanok voltak. Az összes 
bevándorló 70, az unión kívülről érkező bevándorlók 72%-a 
az unió 5 országában – Németország, Egyesült Királyság, 
Olaszország, Spanyolország és Franciaország – telepedett le. 

Az unió területén születettek munkaerőpiaci esélyei a 
legtöbb tagországban jobbak azokénál, akik más országból 
érkeztek. Az északi és a nyugati tagországokban (Egye-. Az északi és a nyugati tagországokban (Egye-
sült Királyság, Franciaország, Hollandia, Dánia, Svédor-
szág) – ahol jellemzően magasabb a bevándorlók népessé-épessé-
gen belüli aránya – az eltérés jelentősebb az őslakosok ja-n belüli aránya – az eltérés jelentősebb az őslakosok ja-
vára, a kontinens déli és keleti országaiban kiegyenlítet-

tebbek a lehetőségek, és egyes országokban (Csehország, 
Szlovákia, Portugália, Görögország) a bevándorlók akti-
vitási rátája magasabb az őslakosokénál. Kelet-Európában 
a bevándorlók viszonylag alacsony, délen pedig magas 
aránya mellett alakult ki hasonló helyzet. Uniós szinten a 
munkanélküliségi ráta a bevándorlók között közel kétsze-
rese az unióbeliekének, az utóbbiak minden országban 
előnyt élveznek. A tartósan munkanélküliek aránya a 
nagy befogadó országok között az Egyesült Királyság és 
Olaszország kivételével szintén az uniós polgárok számá-
ra kedvezőbb. 

A lakhatás körülményei összefüggnek a jövedelmi helyzet-
tel. Az unión kívül születettek legnagyobb arányban Olasz- 
Görög-, és Horvátországban valamint Magyarországon él-
nek zsúfolt háztartásban, ám ezekben az országokban nincs 
akkora különbség a jövevények és az unióbeliek lakáskörül-
ményei között, mint Belgiumban, Franciaországban, Né-
metországban vagy Portugáliában. A szegénység, társadalmi 
kirekesztődés egyik fontos mutatója a súlyosan depriváltak 

aránya, azoké az embereké, akik 9 meghatározott fogyasztá-
si tételből 4-et anyagi okok miatt nem tudnak megengedni 
maguknak. Vannak országok, ahol eleve alacsony az ilyen 
állampolgárok aránya, és a betelepültek között is csak néhány 
százalékponttal magasabb (Németország, Hollandia, Egye-
sült Királyság, Svéd- és Finnország). Belgiumban, Franciaor-
szágban, Spanyolországban vagy Dániában azonban az ala-
csony átlagértéket a betelepülteké jelentősen meghaladja. 
Lakhatási túlterhelésről akkor beszélünk, ha a rendelkezésre 
álló jövedelem 40%-át elviszik a lakhatási költségek. A nem 
unióban születetteknek Görögországban háromnegyede, 
Belgiumban és Dániában közel négytizede él ilyen lakhatási 
teher alatt. A német, a francia vagy egyesült-királyságbeli 
társaik aránya sem alacsony (10-20%), de alig különbözik az 
adott országban születettekétől.

JÁVORSZKYNÉ NAGY ANIKÓ

MegrendelhetR a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletágánál
Tel.: 06-80-444-444, fax: 06-1-303-3440, levélben: MP Zrt. Hírlap 
Üzlet ág, Budapest 1008, e-mail: hirlapelofizetes@posta.hu, továbbá szemé-
lyesen a postahelyeken és a kézbesítôknél.

ElQfizetési ár 2016-ra belföldre: 1/4 évre 3900 Ft, 1/2 évre 7800 Ft, 1 évre 15 600 Ft
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8. Eszes. 9. Délben is körülülik. 11. Kanada legnagyobb városa. 15. Zár-
kalakó. 17. A rádium vegyjele. 18. Sertésnek a karaj és comb közötti húsa. 
19. Louis Dollo így nevezte Rket. 23. Erre a helyre. 25. Becézett Eliz. 
28. Kémiai m_szóval: szolúció. 30. Elektromiográfia, röv. 32. Futva mene-
kül. 33. Farkos kétélt_. 35. Angol világos sör. 38. Lapszélek! 39. Kegyed.

Az 5-ös számunkban megjelent keresztrejtvény megfejtése: FÉNY RE-
SZA BOTT MÉTER; A FÉNYSARKÍTÁS DICSÉRETE. 2015 – A Fény 
Nemzetközi Éve cím_ tanulmánykötetet (Természet Világa) nyerte: Gáll 
Márton (Budapest), Ivády-Szabó Gabriella (Budapest), Majtán Ist-
vánné (Csákvár), Molnár Éva (Solymár) és PetrRcz Sándor (Buda-
pest). A nyerteseknek gratulálunk, a nyereményt postán küldjük el.

KERESZTREJTVÉNY

A Typotex Kiadó jelentette meg David Norman Kis dinókönyv nagyoknak 
cím_ munkáját, amely alapján kérjük az elsQ tudományosan vizsgált és 
az idQ tájt talán legjobban ismert dinoszauruszcsoport nevét, illetve 
ahogy a törvénye alapján híressé vált paleontológus, Louis Dollo nevez-
te Qket, valamint a belga lelQhely nevét, ahonnan 29 teljes példányuk 
elQkerült. A megfejtést beküldQk között a kötet 5 példányát sorsoljuk ki. 
Jó fejtést! 

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR máso-
dik hét keddje, 2016. március 8-a. Beküldési cím: Élet és Tudo-
mány, Keresztrejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@
eletestudomany.hu. 

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. Az e 
számunkban elkezdQdQ 12 hetes rejtvényciklusunk végére a négyzetek 
bet_i – helyes sorrendbe rakva – egy 125 éve született magyar mérnök, 
konstruktQr, feltaláló nevét adják meg. A név megfejtQi között az Élet és 
Tudomány negyedéves elQfizetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. A dinoszauruszcsoport neve. 10. Fa teszi tavasszal. 
11. Tojáshéj! 12. Efféle, irodalmiasan. 13. Uralom vége! 14. Lopva 
szerez. 16. A belga lelRhely. 19. A gallium vegyjele. 20. Lenti helyen. 
21. Óriáskígyó. 22. Becézett Ibolya. 24. Csodálkozik. 26. Holland autók 
jelzése. 27. Vajdaság, illetve annak székhelye Lengyelország középsQ 
részén. 29. Iparkodik. 31. Sokáig szöszmötöl valamivel. 34. A hárs is ez. 
36. Gdansk német neve. 37. ... Fitzgerald; legendás amerikai dzsessz-
énekesnQ. 39. Tíz fele.

FÜGGQLEGES: 1. Az Irén egyik becézett alakja. 2. A „rózsák atyja” 
Huszka JenQ operettjében. 3. Nemde? 4. Abony határai! 5. Világítótest 
fajtája. 6. A platinacsoportba tartozó elem, vegyjele: Os. 7. Római 501-es. 

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

telc@telc.hu

TIT-TELC Nyelvvizsgaközpont
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.

ANGOL C2 1 1 060 TIT-TELC C1
NÉMET C2 1 1 061 TIT-TELC C1

KövetkezQ vizsgaidQpont:
 

2016. április 9.

Jelentkezési határidQ: 2016. március 7,. 

A vizsga elQtt felkészítQ tanfolyamok 
indulnak, azokról a www.telc.hu 

honlapon tájékozódhat. 

Vizsgák 
A2, B1, B2 

és C1 
szinteken

TELC nemzetközi és államilag elismert 
nyelvvizsgák 7 nyelvbQl 4 szinten
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Az MTA TTK és a TIT közös ismeretterjesztQ cikkpályázatot hirdet a dok-
toranduszi tanulmányaikat határainkon belül, valamint külföldön jelenleg 
folytató, vagy tudományos fokozattal már rendelkezQ fiatal, 35 évesnél 
nem idQsebb kutatóknak, hogy a saját, az élQ és élettelen természettudo-
mányok területén, illetve határterületein végzett kutatásaikat közérthetQ 
módon közkinccsé tegyék.

A pályázatot három kategóriában, a TIT három ismeretterjesztQ lapja 
által képviselt területen lehet benyújtani:

Élet és Tudomány kategória: a széles nagyközönség számára írott, 
figyelemfelkeltQ, az Élet és Tudomány stílusában készülQ népszer_sítQ 
cikk, melynek terjedelme: 10-12 ezer n (szóközökkel), 4-6 színes illuszt-
rációval.

Természet Világa kategória: ismeretterjesztQ közlemény, melynek ter-
jedelme: 15-18 ezer n (szóközökkel), amihez fekete-fehér vagy színes 
illusztráció is csatolható. 

Valóság kategória: a természettudományi felfedezések társadalomtu-
dományi vetületeit elemzQ írás, melynek terjedelme: 35-40 ezer n (szó-
közökkel). 

Pályázni csak eredeti, máshol még nem közölt, illetve máshova közlésre 
be nem küldött ismeretterjesztQ cikkel lehet. Mindhárom kategória elsQ 
három helyezettje a TIT díjaiban részesül. A pályamunkákat e-mailen kér-
jük benyújtani, a titlap@telc.hu címre. Kérjük, hogy a pályázó a cikk végén 
tüntesse fel nevét, levélcímét, e-mail címét, telefonszámát, születési dátu-
mát és a munkahelyének a nevét, valamint „MTA TTK-TIT cikkpályázat” 
és a kategória nevét. A pályázatok beküldési határideje: 2016. április 15.
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2009. december 14-én és 15-én a 
Hódmezővásárhelyhez tartozó 
Kingécen egy lakossági bejelentést 
követően került elő a város határá-
ból eddig ismert legnagyobb ezüst 

tallérlelet. A 67 darab XVI. századi – a tizenötéves hábo-
rú első harmadára keltezhető – veretből álló, évszáza-
dokkal ezelőtt elrejtett leletegyüttes Vásárhely első, hite-
lesen dokumentált körülmények között feltárt késő kö-
zépkori éremkincse. A tallérokat egy körülbelül 500 
négyzetméteres területről, a szántás felső rétegéből gyűj-
tötték össze a szakemberek. Az ezüstpénzek mellett nap-
világot látott 16 szirmú, virág alakú, aranyozott bronz-
veret arra utal, hogy a tallérokat egy díszes, feltehetően 
bőrből készült erszényben rejtették el.

A kingéci lelet teljes anyagát bemutató Kincsek a 
szántásból című kiállításon és a több mint százhatvan 
oldalas katalógusban megtekinthető a feltárás, restaurá-
lás és tudományos feldolgozás folyamata. A Tornyai Já-
nos Múzeum munkatársai az egyes veretek meghatáro-
zása és leírása mellett kísérletet tettek a leletegyüttes ko-
rabeli értékének, elrejtése hátterének és elrejtője társa-
dalmi helyzetének felvázolására is. A tallérok 1526/27 és 
1594 között, egy közel 70 évet felölelő időszak alatt ké-
szültek. Az éremlelet 66 veretét összesen 28 kibocsátó 
készíttette, 31 különböző verdében.

A tárlat hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeumban 
tekinthető meg június 26-ig.

Steve McCurry: Legendás 
fotók címmel nyílik kiállítás a 
Műcsarnokban. Steve McCurry 
a kortárs fotóművészet ikoni-

kus alakja. Munkái magazinok és könyvek címoldalán 
szerepeltek; több mint egy tucat könyvet jelentetett 
meg, és világszerte megszámlálhatatlan kiállítás fűző-
dik a nevéhez.

McCurry Philadelphia egyik külvárosában született. A 
Pennsylvaniai Állami Egyetem filmszakán tanult, majd 
egy helyi újság munkatársa lett. Többéves szabadúszó te-
vékenység után egy hátizsáknyi ruhával és filmtekercs-
csel keresztül-kasul utazta Indiát, miközben fényképe-
zőgépével fedezte fel az orszá-
got. Több hónapos utazás után 
lépte át a pakisztáni határt, ahol 
egy afgán menekültekből álló 
csoporttal találkozott. Akkor 
csempészték át Afganisztánba, 
amikor a szovjet megszállók 
épp lezárták az országot a nyugati újságírók előtt.

Heteket töltött a mudzsahedinek közé beépülve – a vi-
lág McCurrynek köszönheti az afgán konfliktusról ké-
szült első képeket, a háború emberi oldalát bemutató fel-
vételei bejárták a világsajtót. Azóta számtalan országban 
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készített lenyűgöző felvételeket; elsősorban a konfliktus 
sújtotta területek, eltűnőben lévő kultúrák, ősi hagyo-
mányok, valamint a kortárs kultúra érdekli. Az ember 
minden képén elsőrendű fontosságú – az afgán lányról 
készült, méltán híres képe is ennek köszönheti elemi ere-
jét. A tárlat április 3-ig várja az érdeklődőket.

A budapesti Alap kávézóban 
nyílt meg Kovács ‚KoPé’ Péter 
#SELFIEXHIBITION című 
kiállítása, amelyen a festménye-
ken kívül máshol még nem lá-
tott ‚Alternative Budapest’ ké-
pek is megtekinthetőek.

A selfie avagy szelfi, ahogy magyarosan írjuk, 2013-ban 
az év szava lett az Oxford-szótárak szerkesztőinek ítélete 
alapján. Ezt az évet megelőzően, ha valaki magáról készí-
tett egy fotót, csak önarcképet csinált. Az önarckép lénye-
ge kezdetben az volt, hogy szituációtól semlegesen készül-
jön egy kép önmagunkról. A szelfi esetében már egészen 
eltolódott ez a fókusz, a cél inkább az, hogy különböző 
érdekes helyzetekben örökítsünk meg magunkat. A fotó 
központi témája tehát nem az, akit ábrázol a szelfi, hanem 
az arckép és a háttér közötti kapcsolat: „Én csinálom”, 
„Én élem át”, „Én vagyok itt”.

A szelfi valójában így elveszi a figyelmünket pont ar-
ról, amit át kellene élnünk. Már nem a csodálatos pano-
rámát vagy a művészeti alkotást nézzük, mert háttal ál-
lunk neki, hogy tökéletes legyen a selfie-t különlegessé 
tévő háttér, kirajzolódjon a vállunk fölött látható híres-
ség alakja.

KoPé éppen elég szelfit látott életében ahhoz, hogy ci-
nikus társadalomkritikaként csapódjon le benne a sok-
sok ‚Én’ üres képe, ezért most megmutatja, hogy valójá-
ban mennyire torz valóságot mutat be egy-egy ilyen, 
a„lényeget kitakaró kép az arcunkról”. Képei március 20-
ig láthatók.

Bognár Géza aranyműves és grafikus 
az esztergomi piac arcait bemutató réz-
karcaiból nyílik kiállítás pénteken este 
a Duna Múzeum Európai Közép Galé-
riájában Arcok a piacról címmel.

A március 6-ig látható tárlat egyik 
részében a hamarosan megszűnő régi 

piac jellegzetes figuráit és helyszíneit bemutató fekete-
fehér rézkarcok láthatók. A tűszúrásokhoz hasonló pon-
tokból felépülő ábrázolás, az arcokra fókuszáló látásmód 
meseszerűvé, nosztalgikussá teszi a műveket.

A kiállításon láthatók Bognár Géza korábbi munkái is, 
melyeket több évtizeddel ezelőtt a Magvető Kiadó 
könyveihez készített. Képeivel jelentek meg Jack Lon-
don és Mikszáth művei, Hasek Svejkje vagy Karinthytól 
Az emberke tragédiája. Hosszú ideig volt a Rakéta regény-
újság grafikusa.

Talált pénz

Énképek

Utazó fotós

Egy piac emlékére
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Családmodellek	és	esküvWk	
a tibeti kultúrában
A hagyományos szerkezet_ tibeti családmodell 
igen változatos. A buddhista életfilozófia szerint a 
házasság a világi élet velejárója, s nem a vallásos 
életvitel része, tehát nem képez szentséget – val-
lási értelemben. Így szabadon zajlanak az eskü-
vQk, néhány bevett, de nem kötelezQ elemmel. 

A megosztott Franciaország
Franciaországban a második világháború végé-
hez három ikonszer_ fénykép kapcsolódik: de 
Gaulle tábornok gyQztesként lépked a Champs-
Élysées-n; egy sugárzó hölgy amerikai gyalo-
gost ölel a páncéloson; egy másik, nyilvánosan 
kopaszra nyírt hölgyet pedig a tömeg szidalmaz. A 
három kép mindent elárul arról, mit jelentett a sza-
badság: a visszaszerzett nemzeti büszkeséget, 
a spontán örömet és a bosszúállás kívánságát.

Egyatomos fénykapcsoló
A világ kommunikációs hálózatain átáramló ada-
tok összmennyisége lélegzetelállító ütemben 
növekszik. Nyilvánvaló, hogy a folyamatosan 
növekvQ forgalmat csak egyre hatékonyabb 
nálózati elemekkel lehet ellátni, ennek egyik lehet-
séges módja az elemek méretének csökkentése, 
további miniatürizálása. 

KITAIBEL

E számunknak a Kitaibel Pál középiskolai biológiai tanulmányi verseny 
anyagát adó cikke:  Amikor a csirkék (ki)vadulnak.

A hátlapon
Szülészeti fogó

A műszer a XVI-XIX. század folya-
mán az orvosok nélkülözhetetlen se-
gédeszközévé vált. Egyes változatait 
a szülészeti klinikákon napjainkban 
is használják a szülőutakban megre-
kedt magzat koponyájának kiszaba-
dítására. A szakorvosok egy része 
azonban a fogó helyett szívesebben 
alkalmazza a korszerű vákuum-
technikát. 

A „szülfogó” története a XVI. szá-
zad elején kezdődött, amikor Willi-
am Chamberlen, a Londonban prak-
tizáló szülészmester megalkotta azt 
a segédeszközt, amelynek segítsé-
gével – komplikációk esetén – vi-
lágra segítette a magzatot. A talál-
mányt és alkalmazásának titkát a 
família 130 éven keresztül sikeresen 
őrizte, hiszen ennek köszönhették, 
hogy a szűkebb család három férfi-
tagja népszerű szülészorvos lett 
Angliában. 

Az évszázadok során számos fo-
gótípus alakult ki. Az ollós szerke-
zetű, szétemelhető szárakkal ellá-
tott eszköz formája és mérete, va-
lamint a kanalak görbülete és 
azok összeillesztésének módja so-
kat változott. A szakirodalom a 
szülészeti fogók közel ötven válto-
zatát tartja számon. 

Az itt bemutatott XVIII. századi 
koponyagörbületes darab William 
Smellie tervei alapján készült, és a 
Semmelweis Orvostörténeti Múze-
um gyűjteményében található. A 
fogó fabetétes nyele arról tanúsko-
dik, hogy az eszköz létrejöttének 
idején az orvostudományban az 
aszepszis fogalma nem létezett. A 
fertőzések lényegéről akkor még 
semmit nem tudtak, azok megelő-
zése nem volt része az orvosi gya-
korlatnak. 

Kép: BLAHÁK ESZTER
Szöveg: KÓTYUK ERZSÉBET
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