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Kedves Olvasónk!
A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi
Kutatóközpontja (MTA TTK) és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) közös ismeretterjesztő cikkpályázatot
hirdet a doktoranduszi tanulmányaikat határainkon belül, valamint külföldön jelenleg folytató vagy tudományos fokozattal már rendelkező fiatal, 35 évesnél nem idősebb kutatóknak.
A pályázat célja, hogy a pályázók saját, az élő és élettelen természettudományok területén, illetve határterületein végzett kutatásaikat, illetve azok tudományos hátterét és összefüggéseit
közérthető módon közkinccsé tegyék.
A pályázatot három kategóriában, a TIT három ismeretterjesztő lapja által képviselt területen lehet benyújtani:
Élet és Tudomány kategória: a pályázók ebben a kategóriában a széles nagyközönség számára írott, figyelemfelkeltő, az
Élet és Tudomány stílusában készülő népszerűsítő cikkel pályázhatnak. A cikk terjedelme: 10-12 ezer n (szóközökkel). Ehhez
4-6 színes kép vagy ábra, grafikon illusztrációja is csatolandó.
Természet Világa kategória: a pályázók ebben a kategóriában a természettudományok és a műszaki tudományok iránt
érdeklődő olvasók számára írott, figyelemfelkeltő, a Természet Világa stílusában készülő ismeretterjesztő közleménnyel
pályázhatnak. A cikk terjedelme: 15-18 ezer n (szóközökkel),
amihez fekete-fehér vagy színes illusztráció is csatolható.
Valóság kategória: a pályázók ebben a kategóriában a természettudományok elsősorban tudományfilozófiai, továbbá
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humán tudományi módszerekkel feltárható, bemutatható
összefüggéseihez kapcsolódó vagy a természettudományi
felfedezések társadalomtudományi vetületeit elemző, a Valóság stílusában készülő cikkel pályázhatnak. A cikk terjedelme: 35-40 ezer n (szóközökkel).
Pályázni csak eredeti, máshol még nem közölt, illetve máshova közlésre be nem küldött ismeretterjesztő cikkel lehet. A pályaműveket a három lap szerkesztősége, az MTA TTK, valamint a TIT által felkért zsűri bírálja el. Mindhárom kategória
első három helyezettje a TIT díjaiban részesül. A díjazásról a
zsűri dönt, az egyes helyezések megoszthatók.
A pályamunkákat e-mailen, a titlap@telc.hu címre kérjük
benyújtani. A képeket, illusztrációkat külön-külön kép fájlban
kell elmenteni, a szövegben csak az ábra helyét kérjük feltüntetni. A szerkesztőségek jogot formálnak arra, hogy a díjazásban nem részesült, de közlésre alkalmas cikkeket – a szerzőikkel történő egyeztetett szerkesztés után – megjelentessék. A
pályázat beküldői a pályázaton való részvétellel egyben hozzájárulnak cikkük online közzétételéhez is a lapok internetes változatában.
Kérjük, hogy a pályázó a cikk végén tüntesse fel nevét, levélcímét, e-mail címét, telefonszámát, születési dátumát és a
munkahelyének nevét!
A pályamunkákat a TIT címére kérjük küldeni: 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16. A borítékra írják rá: „MTA
TTK – TIT cikkpályázat” és a kategória nevét.
A pályázatok beküldési határideje: 2016. április 15.
A SZERKESZTŐSÉG

KÉP FORRÁSA: WIKIPEDIA

pedig azon sopánkodik, hogy bizonyos
emberek nem hazaszeretőek, és így tovább. A nézőponton kell változtatni,
és azt mondani, hogy akkor tud teljes
életet élni az egyes ember, a közösség
és az emberiség, ha ezt a három értéket
egymással egy dinamikus egyensúlyba tudja hozni. Nem mondom, hogy
nincs létjogosultsága harcolni a globalizáció ellen, vagy különböző intézményekkel szemben, de érdemesebb
nem a „rossz ellen” harcolni egy életen keresztül, hisz mindig lesz valami
rossz, ami ellen harcolhatunk; ha már
egy életen keresztül kell valamit csinálni, akkor dolgozzunk az egyensúlyért
vagy a harmóniáért.
– Sokan érzik úgy, hogy a nyugati világban úgy megerősödtek a nők, hogy
a férfiak egyre kevésbé tudják férfinak
érezni magukat.
– Az biztos, hogy a legfrissebb kutatások szerint a férfiakat egyre nagyobb
szociális szorongás jellemzi. Ennek
egyik oka például a túl sok internethasználat és a videojátékok, amelyek
a személyiségre és az idegrendszerre is
hatással vannak, következményképp
pedig a férfiak az érzelmi és társas intelligenciájukban visszafejlődnek. Már
nemcsak az az évezredek óta természetes aggodalom jellemzi őket, hogy
azért nem kezdeményeznek szívesen,
mert félnek attól, hogyan viselik majd
az esetleges kikosarazást, hanem már
magától a kapcsolattól is egyre több
fiatalember szorong. Ha valaki órákat
úgy tölt el a számítógép mellett, hogy
az idegrendszerét folyamatosan gyors
információkkal, képekkel, hanghatásokkal stimulálja, annak az idegrendszere és személyisége ezekhez az impulzusokhoz alkalmazkodik, és amikor a
14-20 éves fiatalember leül egy nővel

Egyatomos fénykapcsoló

A világ kommunikációs hálózatain átáramló adatok összmenynyisége lélegzetelállító ütemben
növekszik: ma a vezetékes hálózatokon keresztül évente 23 százalékkal, a vezeték nélküli, mobil
kapcsolatokon át évi 57 százalékkal nő az átvitt adatok mennyisége, és lehetetlen megjósolni, hogy
ez még meddig folytatódhat így. Az
viszont nyilvánvaló, hogy a folyamatosan növekvő forgalmat csak egyre
hatékonyabb hálózati elemekkel lehet
ellátni, ennek egyik lehetséges módja
az elemek méretének csökkentése, további miniatürizálása. A Zürichi Műszaki Egyetem (ETH Zurich) egyik
kutatócsoportja most e téren ért el
újabb áttörést: olyan nanoméretű optikai modulátort építettek, melynek
fénykapcsolója egyetlen ezüst- (Ag-)
atom! Az eredményről a Nano Letters-ben számoltak be.

ÉLET

ÉS

TUDOMÁNY



20 1 6 /1 0



291

KÉZB L
A TUDOMÁNY ÚJ EREDMÉNYEI ELS

Pál Ferenc mentálhigiénés szakember és katolikus pap szakmai
tevékenységének egyik fontos
eleme a családon belüli szerepek
körüli zavarok, lelki traumák kezelése. Férfiak és nők kapcsolatának néhány pszichológiai vonatkozásáról kérdeztük.
– Ön szétesett családokról, családalapítást halogató fiatalokról beszélt a
Magyar nők világkonferenciáján. A
nyugati típusú, individualizálódó társadalomban a család intézménye válságban van?
– Jellemző ránk, hogy az individualitást
összetévesztjük az autonómiával. Amikor a legtöbben a belső szabadságot, az
önrendelkezést, a belső készségeket, a
hatékonyságot akarják fejleszteni magukban, azaz az autonómiát, akkor
megesik, hogy individuális magatartásformát vesznek fel. Míg az autonóm
személy egy csoporton belül képes hatékonyan együttműködni másokkal,
addig az individuálisabb ember belül
egyáltalán nem szabad: se nem érett,
se nem hatékony, se nem kreatív, csak
önző vagy kórosan önközpontú, aki
görcsösen igyekszik önmagát megvalósítani. Az autonómiához való eljutás
tehát nem egyenlő az individualitással.
– Ahogyan Ön fogalmaz: széthúzó erőkkel szemben kell megvédeni a
közösségeinket és a családot, és erre a
nők képesek, mert ők a szeretet alapja
a családban…
– Az emberiség különböző korszakait nézve három nagyon fontos érték
van. Az első az egyes személy, a másik
a mindenféle együttesség (csoportok,
közösségek, intézmények, egészen a
nemzetekig), a harmadik pedig az
egyetemesség, az emberiség. Ez a három nagy érték a különböző korszakokban különböző mértékben kerül
elő- vagy háttérbe, és a három csoport
viszonya nagyon problémás tud lenni.
Jelenleg az egyes ember, az individuum
és az egyetemes értékek vannak előtérben, amelyek ha túlterjeszkednek, akkor azt a család, a közösség, a nemzet
rovására teszik. Ezt a hármat egységben kell látni, nem pedig úgy, hogy az
egyik támadja a másikat. Nem helyes
úgy gondolkodni, hogy a családot védeni kell a globalizációtól, vagy hogy
az egyes embert korlátozza a családja
vagy a munkahelye, miközben a munkahely prüszköl amiatt, hogy a nemzet
korlátozza a tevékenységét, a nemzet

beszélgetni, ismerkedni, annak a találkozásnak a tempója elviselhetetlenül
unalmas és lassú számára. Emellett nem
érti, nem ismeri a vele szemben ülő nő
arckifejezéseit, vagy azt, hogy egy érzéssel mit kéne kezdenie, hiszen ő egy
egészen más dologban gyakorolta be
magát. Ezért az emberi kapcsolatok ritmusa, léptéke, a férfi-nő közti különbségnek felfogása és ahhoz való viszonyulása ma még több szorongást okoz.
– Néha úgy tűnik, hogy a múlt század
elején a nők jogaiért indult feminista
mozgalmak mára túlzott feminizmushoz és emancipációhoz vezettek,
ami szintén nem tesz jót a férfi-nő
kapcsolatnak, a családoknak.
– Tekintsünk erre is az emberiség történelmi léptékével. A nők csak néhány
évtizede állnak olyan helyzetben, mint
ma, egy tanulási folyamat elején tartanak, útkeresőként próbálnak rájönni,
hogy nőként mit kezdhetnek a nagyobb lehetőségekkel. Mint minden
tanulási folyamatban, itt is ki-ki maga
kell, hogy ráérezzen: hol lépett túl a
határain, s akkor tud elkezdeni jó helyeken határokat húzni. Nem könnyű
ma nőnek lenni, s mivel ez kihatással
van a társas kapcsolatukra, a férfiak
sincsenek könnyű helyzetben. Elbizonytalanodnak, hogyan éljék meg
a kapcsolatukat az utat, igazságot és
egyensúlyt kereső, karriert és gyereket
is akaró nővel.
VERESS KATA
NANOFOTONIKA

SZOCIOLÓGIA

Út, igazság, egyensúly
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A vezetékes távközlésben, valamint
a számítógépes hálózatokban a digitális információt üvegszálas optikai
kábelekben terjedő fényjelek (lézerimpulzusok) továbbítják. Ehhez a számítógépek eredeti, elektromos formájú
jeleit optikai (fény-) jelekké kell alakítani. Ezt a feladatot látják el a modulátorok, amelyek lényegében olyan
gyors elektromos kapcsolók, amelyek
a bejövő elektromos jelek frekvenciájának ütemében ki-be kapcsolgatnak
egy lézerjelet. A nagyobb adatkezelő
központokban ezerszámra működnek
ilyen egységek, amelyeknek az egyedi
mérete jellemzően néhány centiméter,
ebből adódóan tekintélyes nagyságú
területet foglalnak el.
Fél évvel ezelőtt az ETH egyik, Jürg
Leuthold, fotonika- és kommunikáció
professzor vezette kutatócsoportja már
jelentős sikert könyvelhetett el e téren:
olyan mikromodulátort készítettek,
amelynek mérete mindössze 10 mikrokrométer – azaz 10 ezred része a kereskedelmi forgalomban ma elérhetőknek.
Leuthold és munkatársai most ezen is
túlléptek, és készítettek egy még ennél is ezerszer kisebb nanomodulátort,
amely nemcsak a világ jelenleg legki-

A kísérleti berendezés a laboratóriumban
(KÉP: ETH ZURICH/PETER RÜEGG)

sebb optikai modulátora, hanem valószínűleg a már tovább nem csökkenthető elméleti határt is elérte, legalábbis
a működését biztosító fénykapcsoló tekintetében, amely már atomi léptékű:
mindössze egyetlen ezüstatomból áll.
A nanomodulátor tényleges mérete
még az optikai jelátvitelre a telekommunikációban használatos lézerfény
1,55 mikrométeres hullámhosszánál
is nagyságrendekkel kisebb. Hagyományos optikai eszközök mérete
általában nem lehet kisebb az általuk kezelhető fény hullámhosszánál.
„Egészen a közelmúltig én is úgy véltem,
hogy ez a határ átléphetetlen” – ismerte
el Leuthold.
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Ám szerencsére egyik munkatársa, Alexandros Emboras
másként vélekedett, és be is
bizonyította, hogyy azz alkalA fénykapcsoló egyetlen
mazott fény hullámhosszáezüstatommal m ködik
nál jóval kisebb modulátor is
készíthető. Ehhez persze egy
ügyes technikai „trükk” bevetésére is szükségee volt: a hullámhossznál
ámhossznál kisebb tartományányban ténylegesen nem a fényt,
hanem az általa keltett felületi
plazmon polaritonokat (röviden: plazmonokat) manipulálta.
Emboras modulátora
átora
toraa egy szilícium alapú hullámvezetőre
helyezett vékony ezüst és platina lapkát tartalmaz, amelyek
hosszirányban párhuzamosan,
egymástól mindössze néhány
nanométernyire futnak, ez a A nanomodulátorban az optikai hullámvezet re (kék)
távolság azonban, egy az ezüst- egy ezüst (világosszürke, fent, a közel háromszög alakú
lapkán kialakított keresztirá- kicsúcsosodással) és egy platina (zöldesszürke, alul)
nyú kicsúcsosodásnál nagyjából lapkát helyeztek el egymással párhuzamosan, néhány
egyetlen atom méretére szűkül: nanométernyi távolságra (kivéve a kiszögellést, ahol ez
egy atomnyira sz kül)
a két fém ott csaknem érintkeKÉPEK: A. EMBORAS/ETH ZURICH
zésbe kerül egymással.
Működés közben az optikai szálon
A két állapot közt nincs átmeneti
érkező fényjelet a hullámvezető e szű- helyzet: az ezüstatom vagy tökéletekület (rés) bejáratáig vezeti. Eközben a sen zárja, vagy megszakítja az áramfényben rezgő elektromágneses terek a kört. Eközben a plazmonok számára
fém felületén szabadon mozgó, úgyne- sincs más lehetőség, mint hogy vagy
vezett vezetési elektronokat olyan hul- teljes egészében átjutnak e szűkülelámszerű mozgásba (kollektív oszcillá- ten, vagy egyáltalán nem. Amikor
cióba) hozzák, amelyben a felület köze- az áramkör a két lapka közt zárul,
lében sűrűsödések és ritkulások váltják akkor ez egyúttal a plazmonok átjuegymást az őket keltő fény frekven- tását is teljesen meggátolja, tehát beciájának ütemében: ezek a felületi lőlük is egy digitális jelsorozatot hoz
plazmonok, amelyeknek hullámhossza létre (nem jut át: 0, vagy átjut: 1 jelek
az őket létrehozó fény hullámhosszánál sorozatát). „Így egy kívülről feszültjóval kisebb.. Ezért e plazmonok átjut- séggel vezérelhető, ténylegesen egyetlen
hatnak azon az atomnyi méretű résen, atommal működő digitális kapcsolót
amelyen a fényhullám nem tudna „át- hoztunk létre” – összegezte Leuthold.
préselődni”. Áthaladásukat követően
Az eredmény egyelőre még szápedig visszaalakíthatók fénnyé.
mos területen további fejlesztésre
Ha most eközben megfelelő irányú szorul, mielőtt gyakorlati alkalés nagyságú elektromos feszültséget mazására sor kerülhetne. Óriási
kapcsolnak az ezüst lapkára, elérhe- előnye, hogy szobahőmérsékleten
tő, hogy egy ezüstatom kivándorol- működik, szemben más hasonlóan
jon a szűkületet képező kiszögellés kvantumoptikai elveken alapuló,
csúcsára (ideális esetben egyetlen, de de kriogén körülményekhez kötött
legfeljebb néhány atom mozdul így eszközökkel. A jelenlegi működés
el). Ez(ek) az atom(ok) rövidzárat megahertz-es frekvenciatartomához(nak) létre az ezüst és a platina lapka nyát legalább giga-, de még inkább
között, amelyen keresztül elektromos terehertz-re kellene növelni, hogy
áram indulhat meg. Amikor a feszült- az adatátvitel hatékonysága az opséget lekapcsolják (vagy bizonyos szint timálishoz közelítsen. Emellett egyalá csökken) a csúcsnál a rövidzárat biz- előre még az eszköz elkészítéséhez
tosító ezüsatom visszahúzódik, az áram használt litografikus eljárás sem kimegszakad. Ez a feszültséggel szabályo- elégítő – átlagosan hat próbálkozásból
zott ki-be kapcsolgatás akár több milli- csupán egy működik, a tömeggyártás
ószor ismételhető másodpercenként.
tehát még messze van. Ezzel együtt
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SLÉNYTAN

Óriásmadár a pácban

Egy, a Coloradói Egyetem professzora, Gifford Miller által vezetett kutatócsoport felfedezte
annak első, közvetlen bizonyítékait, hogy az Ausztráliát
mintegy 50 ezer évvel ezelőtt benépesítő megafauna egyes elemeinek kipusztulásában az ember is igen fontos
szerepet töltött be.
Az ausztrál megafauna számos gigászi állatot foglalt magába, mint a
Diprotodon, a wombatok víziló méretű
rokona vagy a Megalania, az egyes kutatók által 7 méteresre becsült hosszúságú varánusz. Ilyen faunaelem volt az
egykor élt, 220 kilogrammos madár, a
Genyornis newtoni is.
„Ez a röpképtelen madár nagyjából 210
centiméter magas lehetett, és Ausztrália
jó részén elterjedt volt akkoriban, amikor
az első telepesek a kontinensre érkeztek,

KÉZB L

Forrás: https://www.ethz.ch/en/news-and-events/
eth-news/news/2016/02/Switching-light-on-andoff-with-silver-atom.html

A Genyornis
megégett
tojáshéjtöredékei (a); égett
tojáshéjtöredék szakaszokra
osztva (b);
a b ábrán látható
tojáshéjdarab egyes
szakaszain mért
aminosav-koncentráció (c)
(FORRÁS:
MILLER ÉS MTSAI., 2016)

A kutatók több mint kétezer lelőhelyről gyűjtöttek meg nem égett
Genyornis-tojáshéjakat is, többnyire
homokdűnékből, ahol ezek az egykori
madarak fészkeltek. A tojáshéjmaradványok analizálása során a kutatók
több különböző módszert is segítségül
hívtak azok korának megállapítására. A kapott eredmények szerint egy
maradvány sem volt fiatalabb 45 000
évnél. Optikai lumineszcens kormeghatározással az égett Genyornistojásmaradványok korát 54 000–
44 000 évesre datálták. Ez a módszer
azt vizsgálja, hogy a tojáshéjak anyagában jelen levő kvarc mikor volt utoljára
napfénynek kitéve. A radiokarbonos kormeghatározás
az égett tojáshéjakat nem
datálta fiatalabbnak 47 000
évesnél.
A megfeketedett tojáshéjtöredékek leginkább ember
által, aránylag rövid időre,
például ételkészítés céljából
létrehozott tüzekben éghettek meg, mintsem bozóttüzekben vagy egyéb, természetes tüzekben.
A proteinek építőelemei, az
aminosavak egy viszonylag
Egy Megalania prisca varánusz lerohan egy, a fészkén ül
jól követhető módon bomGenyornist (ILLUSZTRÁCIÓ: PETER TRUSLER)
lanak le a tojáshéjakban. Az
hozzávetőlegesen 50 000 évvel ezelőtt” – olyan tojáshéjmaradványokban, amemondta Gifford Miller. Bizonyítéka lyek egyik végükön megégtek, de a
nem más, mint diagnosztikus égésnyo- másikon nem, van egy árulkodó gradimok a Genyornis tojáshéjmaradványain, ens a maximális aminosavbomlás felől
amely arra utal, hogy e madár nagymé- a minimális felé. Ilyen gradienst csak
retű tojásait az emberek begyűjtötték, egy lokalizált hőforrás, például parázs
majd megsütötték, ezzel is csökkentve a okozhat, nem pedig az olyan, hosszan
Genyornisok reprodukciós sikerét.
tartó tüzek, mint például a kontinen„Ezt tekintjük az első, biztos lábakon álló sen akkor és ma is elő-előforduló bobizonyítéknak arra nézve, hogy az emberek zóttüzek.
vadásztak a mára már kihalt ausztrál meMiller azt is elmondta, hogy a kutagafauna elemeire” – tette hozzá Miller. tók egyes tojáshéjakra sűrű csopor– „Szerte az ausztrál kontinensen több mint tok formájában bukkantak rá, mely
kétszáz lelőhelyről gyűjtöttünk karakteriszti- „kupacok” nem voltak nagyobbak
kusan égett Genyornis-tojáshéjakat.”
1 méter átmérőjűnél. Néhány, egyazon

kupacból származó töredék közel 1000
Fahrenheit hőmérséklet-különbség jeleit mutatja, mely nem reprodukálható
természetes tüzek által.
„A vadon előforduló természetes tüzek
nem képesek ilyen borzasztó hőmérsékletet
létrehozni” – szögezte le Miller – „Úgy
véljük, hogy minden jel szerint emberek
gyűjtötték be ezeket a tojásokat, amelyeket megsütve elfogyasztottak, azután
a megmaradt tojáshéjakat szétszórták a
tűzrakóhely körül.”
A kutatók érveit támasztják alá a
homokdűnékben az égett Genyornistojáshéjak mellett nagy számban talált,
ugyancsak égett, ősi emutojáshéjak. Ez
utóbbiak gazdái szintén röpképtelen
madarak s nagyjából ötödakkorák,
mint az egykori Genyornis, ráadásul mind a mai napig léteznek. A
Genyornis-tojáshéjak égési jeleivel megegyezőeket hordozó emutojáshéjak
nagyjából 50 000 évvel ezelőtt tűntek
fel Ausztráliában, vagyis e maradványok akkor perzselődtek meg, amikor
az ember már jelen volt a kontinensen.
Az ausztrál megafauna levadászására
irányuló bizonyítékokra sokkal nehezebb rábukkanni, mint gondolnánk.
Ennek részben az az oka, hogy ez a
megafauna sokkal idősebb, mint az
újvilági megafauna, részben pedig az,
hogy a fosszilizálódás útján elinduló
csontokat nagyon könnyen elpusztítja
az ausztrál talajok kémiája.
„Amerikában nem kérdéses, hogy a korai
ember az ottani óriás emlősökre vadászott,
példának okáért kő lándzsafejeket találtak mammutcsontokba törve” – mondta
végül Miller – „Az ausztrál megafauna
kapcsán a bizonyítékok hiányáról eddig
azt vélték, hogy az az ember–megafauna
interakciók hiányát támasztja alá, annak
ellenére, hogy a híres helyi megafauna óriási állatainak nagy része még akkor is rótta
Ausztrália vidékeit, amikor az ember megvetette lábát a kontinensen.”
SZABÓ MÁRTON
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A TUDOMÁNY ÚJ EREDMÉNYEI ELS

Leuthold bizakodó: reményei szerint
néhány éven belül ezek a problémák
megoldhatók.

SZÁZ BESZÉLGETÉS NÉGY KONTINENSR

L

N K A TUDOMÁNYBAN
A 2015-ös esztend

végén, a Magyar Tudományos Akadémia

könyvtárában mutatták be Hargittai Magdolna kémikus N k a
tudományban – Határok nélkül cím könyvét. Az Akadémiai Kiadó
gondozásában megjelent kötet olyan tudós n k harcait és gy zelmeit ismerteti, akik életük legnagyobb kihívásának a családi
kötelezettségek és a kutatómunka összekapcsolását tekintették. A kiadvány címoldalán a Nobel-díjas Szent-Györgyi Albert,
az Élet és Tudomány megalapítója látható, legsikeresebb munkatársa, Banga Ilona társaságában.

– Másfél évtizeden át természettudományokat művelő nőket, biológusokat, kémikusokat, fizikusokat,
matematikusokat faggatott. A közel száz interjú elkészítése közben,
olykor nem jutottak eszébe azok az
asszonyok, akik a humán tudományok révén juthatnak el szakmájuk
csúcsaira?
– Az volt a célom ezzel a könyvvel,
hogy a természettudományban dolgozó, sok sikeres asszony életének
bemutatásával példát adjak azoknak
a fiatal nőknek, akik szeretik a természettudományokat és esetleg azon
gondolkoznak, hogy maguk is ilyen
pályát válasszanak, de látva, milyen
kevéssé méltányolják a nőket e területeken, esetleg elriadnak tőlük. Ez
nem jelenti azt, hogy nem tartom
fontosnak a humán tudományokat –
a saját lányom például szociológus.
Ahhoz azonban, hogy az általam helyesnek tartott részletességgel foglalkozzam az egyes interjúalanyokkal,
még ez az új könyvemben „testet öltő” kezdeményezés is meglehetősen
nagynak bizonyult.
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– Az először New Yorkban, angolul megjelent interjúkötet címében is jelzett „határtalanság”
nem „csak” földrajzilag értendő, de a kötetből megismerhető
asszonyok által képviselt tudományágak tekintetében is. Az
Ön „magánstatisztikája” szerint a biológia vonzza a legtöbb
nőt. Ez mivel magyarázható?
– Azt, hogy a természettudományos
szakok közül a biológia és az orvostudomány vonzza a legtöbb nőt,
gyakran azzal magyarázzák, hogy
ezek matematikát nem igénylő sza-

2016/10

kok, valamint olyan pályák, amelyek révén közvetlenül lehet segíteni
az embereken. És úgy tűnik, hogy
ez a lehetőség a nőket jobban vonzza, mint a férfiakat.
– A Budapesten született Olga Kennard, a Cambridge-i Krisztallográfiai
Adatközpont alapítója szerint a tudományos kutatásban léteznek a nők számára szerencsés területek. Olga aszszony a krisztallográfiát tekinti annak.
A neurológus Claudie Haigneré-ről, az
első európai űrhajósnőről, francia kutatási és fejlesztési miniszterről írt ismertető viszont akaratlanul is a nők
számára szerencsétlennek
Olga Kennard,
tűnő tudományos vállalkozásokat állítja az olvasó elé.
a Cambridge-i
Claudie kapcsán ugyanis
Krisztallográfiai
arról olvashatunk, hogy ez a
Adatközpont alapítója
sikeres asszony briliáns teljesítményének az elismerése
után a „kiégési szindróma”
jeleit fedezte fel magán, s „ki
akarta kapcsolni azt a robotot, amivé vált”.
– Azt hiszem, hogy Claudie
Haigneré eléggé egyedi, noha nagyon érdekes eset.
Különleges akaratereje volt,
amivel több, külön-külön is
nehéz, teljes embert kívánó
szakmát megtanult, miniszteri pozíciót vállalt,
majd nagy intézmények vezetője lett. Ugyanakkor
egy idő után már nem látta,
mi fontosabb jöhet még, és
meghasonlott. Szerencsére

Claudie Haigneré, az els európai rhajósn

HA FÉRFIAK VOLNÁNAK…

Számos meglep , másutt nemigen publikált tudománytörténeti adat birtokába jut,
aki a N k a tudományban – Határok nélkül
cím könyvet lapozgatja. Például arról,
hogy a felvilágosult franciák tudományos
akadémiája 1962-ben (!) fogadott be el ször n ket tagjai sorába. Hogy a Cambridge-i Egyetem még az 1940-es évek elején
sem adott diplomát a náluk tanuló n knek,
csak bizonyítványt arról, hogy milyen diploma járna nekik, ha férﬁak volnának…

ez nem általános jelenség. Viszont,
valóban úgy tűnik, egyes tudományterületek kedvezőbbek azoknak a nőknek, akik gyerekeket szeretnének. A krisztallográfia ilyen terület, Olga Kennard mellett mások is
említették ezt, például Isabella Karle
amerikai kémikus. Ha a kísérleti
adatok feldolgozásához már nem
kell a laboratóriumban lenni, haza
lehet vinni a munkát. Ez sok elméleti munkára is vonatkozik.
– Könyvének tán legizgalmasabb fejezete tudós házaspárokkal foglalkozik. Ahogyan Pierre és Marie Curie
„munkamegosztását” bemutatja –
Pierre a „gondolkodó”, Marie „a
jó kísérletező, aki az elgondolásokat
megvalósította” –, azt műve fundamentumaként is kezelheti az olvasó?
Azaz: általánosságban is elmondható, hogy a különnemű kutatói párosoknál a férfi a gondolkodó és a nő
az elgondolások megvalósítója?
– Ez így leegyszerűsített álláspont,
ráadásul azt is sugallja, hogy a nő
azokat az elgondolásokat valósítja
meg, amelyeket „gondolkodó” férje
felvetett és ezzel a nő „mellékszereplővé” válik. Természetesen ez is lehetséges és cseppet sem megvetendő,
de távolról sem mindig érvényes.
Marie-t például a lánya, a szintén
Nobel díjas Irène „gondolkodó-cse-

lekvőnek” nevezte. Hozzá kell tennem, hogy a rádioaktivitást például
Marie kezdte vizsgálni, és Pierre
csak akkor csatlakozott hozzá, amikor felismerte a téma fontosságát.
Ezzel együtt, valóban úgy tűnik, az
általam bemutatott házaspároknál
többször előfordult, hogy a nőről
mondták: különlegesen ügyes és találékony a kísérletekben. Ehhez azt
is hozzá kell tennem, hogy a régi
időkben – a huszadik század első felében – a férj helyzete tette lehetővé
a feleség bekapcsolódását a kutatásba, tehát a férjnek eleve meghatározó szerepe volt.
– Tudós kutató-párok munkájának
köszönhetően számos jelentős felfedezéssel gazdagodott az emberiség.
Ők sokat küzdöttek és gyakran sérültek, hogy eredményeiket elérhessék. A világ tudós nőit faggató szerzőként, gondolom, ennek a fejezetnek az összeállításakor volt szüksége
Önnek a legnagyobb türelemre, tapintatra, együttérzésre…
– Az általam felkeresett tudósok
élettörténeteit hallgatva, a csodálat
és tisztelet érzete töltött el. Úgy láttam, hogy beszélgetőpartnereim elbeszéléseiben sem az igazságtalanságok és nehézségek domináltak, még
ha fontosnak is érezték, hogy elmondják őket. Egyértelmű volt számomra, hogy ha most kezdenék a
pályájukat, ugyanazt az utat járnák
be, mert ugyanúgy hajtaná őket a
tudományos kíváncsiság. És végeredményben a tudományos siker
öröme sok mindenért kárpótolta
őket.
– Szinte mindegyik portréjának elmaradhatatlan tartozéka az a „kötéltánc”, amit a tudós nőknek a
MEGRENDÍT

harmonikus családi élet és a kutatói
feladatok közt kellett – tán naponta
– eljárnia. Mit gondol, mi munkálkodhatott ezekben a huszadik
századi okos asszonyokban, amikor válogatott próbatételek árán is
igyekeztek kettős szerepvállalásukat
teljesíteni: jó anyák és egyszersmind
eredményes kutatók akartak lenni?
– A könyv írása során örömmel állapíthattam meg, hogy alig volt olyan
az interjúalanyaim között, aki tuda-

Pierre és Marie Curie

tosan nem akart megházasodni,
mert számára a tudomány művelése
mindennél fontosabb volt. A beszélgetőpartnereim többsége természetesnek találta, hogy megházasodjon,
és gyermekei legyenek. Többüknek
három vagy négy is! Igaz, hogy amikor megkérdeztem tőlük, mi volt az

SORSOK

Megrendít s ugyanakkor felemel történeteket olvashatunk a könyvben a világháborúk
poklában helytálló tudós asszonyokról.
A német Clara Immerwahr, Fritz Haber hitvese öngyilkos lett, miután tudatosult benne:
a férjével közösen végzett kutatások révén
tömeggyilkosság eszköze lett a tudomány…
A magﬁzikus Maria Goeppert Mayert is lelkiismeret-furdalás gyötörte, miután felismerte, mi célból kellett vizsgálnia 1944 tájékán
– Teller Ede megbízásából – a sugárzás és
az anyag kölcsönhatását.

ÉLET

Banga Ilona, Szent-Györgyi Albert els és
legsikeresebb szegedi munkatársa a háború
végnapjaiban bátran és leleményesen mentette meg a német, majd szovjet megszállók
rombolásától a Gestapo el l bujdosni kénytelen Nobel-díjas professzor vegytani intézetét.
A biológus Milica Ljubimova a sztálini
Szovjetunióban menekítette a biokémiai intézet személyzetét és berendezési tárgyait,
el ször Moszkvából Kazánba, aztán Kazánból Frunzéba, Kirgizisztánba, majd vissza
Moszkvába…
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sem szerette, hogy ő volt az egyetlen az iskolában, akinek az édesanyja dolgozott. A lányból pszichológus lett és tanulmányt írt azokról
a gyerekekről, akiknek az anyja
dolgozik. Kutatásai arra vezettek,
hogy ezek a gyerekek semmiben
sem különböztek a többiektől.
– A Magyarországról induló tudós
nőknek is nagy figyelmet szentel ez
a kiadvány – mi a helyzet a magyar
tudományban e téren?
– Magyarországon a tudós nők
helyzete nagy általánosságban hasonló volt a többi országéhoz, bár
Vera Rubin, amerikai csillagász
voltak elmaradások. A legjobb péléletükben a legnagyobb kihívás, ki- da erre Hugonnai Vilma esete. Miuvétel nélkül mind azt válaszolták, tán 1879-ben orvosi diplomát szerhogy a család és a munka összehan- zett Zürichben, majd egy évig
golása – és hogy ebben a legfonto- szakmai gyakorlatot folytatott egy
sabb a férj segítsége és támogatása. ottani kórházban, hazajőve nem ismerték el orvosi diplomáját.
Az esetek többségében ez
Ehelyett azt tanácsolták
gyönyörűen meg is valóneki, hogy végezze el
sult, és a megkérdezeta bábaképzőt és mentek gyermekei örömjen bábának. Szülőmel gondoltak viszotthont alapított,
sza gyermekkomajd, miután enrukra, büszkék az
gedélyezték a nőkédesanyjukra. Tanek is a felsőoktalán a legmeghatásban való résztóbb példa Vera
vételt, letette az
Rubin amerikai
összes vizsgát és
csillagász esete.
1897-ben – majdMind a négy gyenem húsz évvel orreke tudományos
vosi diplomájának
pályára ment. Egyik
megszerzése után –
fia elmesélte, gyerekvégre itthon is orvos
korukban megszoklehetett. Az elmúlt egyták, hogy az esti közös
két évtizedben Magyarorvacsora után a szülők elpaHu
g
il m a
kolták az edényeket a nagy o n n a i V szág az európai országok soráebédlőasztalról, kiterítették a mun- ban nagyjából a középmezőnyben
kájukat és nekiláttak dolgozni. A volt a nők számát és pozícióját tefiú úgy gondolta: ha az egész napi kintve a különböző természettudomunka után a szülei otthon ugyan- mányos pályákon.
A könyvben szereplő kutatók, s a
azt folytatják, amit a munkahelyükön csináltak, akkor ez valami na- többi hozzájuk hasonlóan kiemelgyon izgalmas és érdekes dolog le- kedő tudós nő, mind-mind csodáhet! Akkor döntötte el, hogy belőle latos példakép. Pontosan ez volt a
is tudós lesz. Ugyanakkor, a teljes célom e könyvvel: megmutatni,
képhez hozzátartozik, voltak olyan milyen fantasztikus a tudományos
gyerekek is, akik nem szerették, pálya és kedvet adni hozzá a fiatal
hogy a mamájuk dolgozik. Maria nőknek. Folytatásra nem gondoGoeppert Mayer Nobel-díjas fizikus lok, de az ezzel a könyvvel kapcsokeveset törődött a gyerekeivel, aki- latos munka, az interjúkra való kéket dadák neveltek fel. Lánya még szüléstől kezdve az emlékezetes begyerekként elhatározta, hogy ő szélgetéseken keresztül a könyv
nem fog dolgozni, ha gyerekei megírásáig hatalmas élmény volt
lesznek és ez így is lett. Mildred számomra.
LŐcSEI GAbRIELLA
Cohn, amerikai biokémikus lánya
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ÉLET-M�D
A szezámmag
A szezámmag egy Indiából származó, körülbelül egy méteres magasságú, lágyszárú trópusi növény magja.
Ez az apró magocska kalciumban és
rézben különösen gazdag, ezért rendszeres fogyasztása csontritkulás esetén kifejezetten ajánlott, továbbá
enyhítheti az ízületi gyulladásokat.
Ezenkívül található benne mangán,
magnézium, vas, foszfor, cink, A-, B1-,
B2- és E-vitamin, s mindemellett jelentős fehérje- és rostforrás is.
Kutatási eredmények szerint a szezámmag rendszeres fogyasztása megelőzi a magas vérnyomást, lassítja az
öregedési folyamatokat és rendkívül
hatásos székrekedés esetén, ugyanis
nedvesíti a bélrendszert, maghéjában
található rostjai pedig segítik a salakanyagok gyors távozását. Tanulmányok igazolják, hogy a máj és az epehólyag betegségei kiválóan kúrálhatók
a szezámmaggal, a kisebb epekövektől
könnyebben megszabadulhatunk a kis
mag rendszeres fogyasztásával. A legfrissebb kutatások szerint a szezámmag fogyasztása alkalmas lehet a száraz köhögés kiegészítő kezelésére, enyhítheti a fejfájást, mérsékelheti a fülcsengést és a szédülést.
A szezámmag több formában kapható: lehet hántolatlan, hántolt, pirított, illetve fekete. A hasznos anyagok hatékonyabb felszívódása miatt
érdemes megőrölni vagy mozsárban
összetörni. Finom ízét leginkább pörkölve mutatja meg.
A belőle sajtolt olaj is igazán jótékony tulajdonságokkal rendelkezik, ugyanis gazdag többszörösen
telítetlen omega-6 zsírsavakban, és
értékes antioxidánsokat tartalmaz
(szezamol és szezamolin). A szezámmagolaj a legújabb kutatások szerint gátolja a melanoma malignum
(festékes anyajegyből kiinduló
rosszindulatú daganat) sejtjeinek
növekedését, illetve késlelteti annak
kialakulását. Különböző olajok hatását összehasonlítva a szezámolaj
bizonyult a legeredményesebbnek a
daganatos sejtek növekedésének
megakadályozásában.
MARoSI KInGA

A MEGOSZTOTT FRANCIAORSZÁG

VICHY SEBEI
Franciaországban a második világháború végéhez
három ikonszer

fénykép kapcsolódik: de Gaulle

tábornok gy ztesként lépked a Champs-Élysées-n;
egy sugárzó hölgy amerikai gyalogost ölel a páncéloson; egy másik, nyilvánosan kopaszra nyírt hölgyet
pedig a tömeg szidalmaz és bántalmaz. A három kép
mindent elárul arról, mit jelentett a szabadság: a visszaszerzett nemzeti büszkeséget, a spontán örömet a szakítópróba
végén és a bosszúállás kívánságát.
Franciaország 1940 nyarától
1.
mélyen megosztott ország
rész volt, amelynek felét a németek megszállták, a másikban pedig Vichy székhellyel kollaborációs rendszer
kormányzott. A Vichy-rendszer államfője, a „verduni hős”, a népszerű Philippe Pétain marsall még 1944. május 26án, a szövetségesek partraszállása előtt
kijelentette, hogy „ebbe a konfliktusba
egy franciának sem szabad beavatkoznia”.
Ezzel szemben néhány nap múlva,
1944. június 6-án, Charles de Gaulle
tábornok, a köztársasági Franciaország frissen kinevezett ideiglenes kormányfője kijelentette az angol BBCben: „Megkezdődött a végső harc. Oly sok
ütközet, annyi pusztítás és szenvedés után
ez most a döntő, régóta várt ütközet. Hangsúlyozzuk, hogy ez nem csak egy francia
csata, hanem Franciaország csatája!”
A háború e két szemléletét világok
választották el egymástól: az ország
egy része az 1940. júniusi katonai vereség után úgy döntött, hogy együttműködik a megszállókkal. Pétain a németekkel való kollaborációt a lakosság ellátása, az ország anyagi, személyi és
ipari kizsákmányolásának kordában
tartása és a közel kétmillió francia hadifogoly hazatérése érdekében vállalta.
Emellett a kontinentális hatalom terveit is dédelgették a náci Európában. A
másik oldalon állt a Résistancemozgalom, amely az országon belül és
külföldön is működött. Számára a
konfliktus még korántsem zárult le;
ellenkezőleg: tagjai – főleg de Gaulle
– türelmetlenül várták, hogy részt ve-

gyenek a
felszabadításban. A
francia lakosság többségét ezért 1944 elején feszült várakozás jellemezte: várták a
felszabadulást, de egyúttal újabb háborús cselekményektől is tartottak francia földön.
A német bábállam

1940. június 16-án a német katonai offenzíva nyomán összeomlott a francia
védelem. Amikor Paul Reynaud miniszterelnök a parlamentben a szövetségesek oldalán a háború folytatását és
a Winston Churchill által javasolt brit–
francia unió megkötését szorgalmazta, kisebbségben maradt, s lemondott.
Albert Lebrun francia államelnök a
helyettesét, Pétain marsallt bízta meg
kormányalakítással és a fegyverszüneti tárgyalások vezetésével.
A Vichy-rendszer az 1940. június 22én Compiègne-ben aláírt német–
francia fegyverszüneti egyezmény
alapján jött létre Franciaország déli
övezetében, s a Harmadik Francia
Köztársaságot váltotta fel. A Francia
Állam (État français) nevét Auvergne
székhelyéről, Vichy fürdővárosról
kapta. A fegyverszünet Franciaországot egy német katonai igazgatás alatt
álló északi és nyugati részre, valamint
egy megszállás nélküli, Vichy székhelyű déli részre (az ország területének
40%-ára) osztotta. Ez a kormány továbbra is igényt formált egész Franciaország és a tengerentúli területek feletti

ellenőrzésre, amelyet azonban a németek nem fogadtak el. Elzász-Lotaringiát a polgári közigazgatás főnökének
rendelték alá, s megkezdődött későbbi
annexiójának előkészítése.
1942 novembere és 1943 szeptembere
között az ország kisebb, délkeleti részén (Monaco és Nizza) olasz közigazgatás működött, amelynek megszállását a németek és a Vichy-kormány csupán eltűrte. Az északi zónát a párizsi, a két északi, Csatorna
menti megyét pedig a brüsszeli német katonai parancsnok irányította.
A megszállt területeken a Vichyrendszer valamennyi törvénye és
rendelete csak a német katonai közigazgatás ellenjegyzésével léphetett
életbe. Hitler 1942. december 18-án
arról beszélt: okosnak tűnik „a Pétain
vezette francia kormány fikcióját fenntartani. Ezért Pétaint nyugodtan meg
lehet tartani kísértetként, s időről időre
Laval révén felfújni, ha túlságosan nagyon összeomlana.”
Charles de Gaulle tábornok a
Reynaud-kabinet államtitkáraként
szintén a Német Birodalom elleni harc
folytatásáért emelt szót. Nagy-Britanniába menekült s 1940. június 18-án a
BBC francia nyelvű adásában valamennyi franciához fordult, hogy a
harcot szükség esetén a gyarmatokról
is folytassák. Az általa alapított, 7000
fős Szabad Francia Haderők a brit hadsereg oldalán kezdtek harcolni. A Vichy-rendszer de Gaulle-t távollétében
halálra ítélte, s a németekhez hasonlóan partizánnak tekintette.
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A nemzetgyűlésben 1940. július 10-én
elfogadott törvény felhatalmazta Pétain
marsallt a köztársaság helyébe lépő Francia Állam alkotmányának kihirdetésére,
melyben az állam főnökének (Chef
d’État) nyilvánította magát; helyettese
pedig Pierre Laval lett. Pétain a franciákat nemzeti forradalommal igyekezett
új egységbe kovácsolni. A szabadság,
egyenlőség, testvériség jelszavakat a munka,
család, haza választási jelszavakkal váltotta fel. A lakosság többsége elfogadta az
új, autoritatív szellemű alkotmányt, és

Pétain marsall

lenségét, a megszállt övezetben pedig
visszaállíthatja a francia közigazgatást.
Valójában azonban a náci politika már
egész Európát behálózta, és Franciaország ebben a gépezetben csak egy láncszem volt. Az önállóság is hiú ábránd
maradt, mert a kollaborációs politikát
Hitler szabta meg. Vichynek részt kellett vállalnia a zsidók kiszolgáltatásából,
az ellenállás letöréséből, a gazdaságnak
pedig a német haderőt kellett szolgálnia. Sőt a németek nem engedélyezték
a németbarát Pierre Laval leváltását és
az antiszemita pártok feloszlatását sem.
Az állami kollaboráció nyilvánosan
Montoire-ban Pétain marsall és Hitler
1940. október 24-i kézfogásával kezdődött. A sovány eredménnyel végződő

Pétain marsall és Hitler találkozása

Charles de Gaulle
Tunéziában 1943-ban

hajlandó volt együttműködni a német
hatóságokkal, hogy enyhüljenek a fegyverszüneti feltételek. Amikor azonban a
várt enyhülés nem jelentkezett, s a háborús fordulat még keményebb intézkedésekkel járt, a Vichy-rendszer veszített tekintélyéből. Pétain kormánya azonban
kitartott a szövetségesek győzelméig.
Jóllehet Pétain a francia flotta angol lövetése után megszakította a diplomáciai
kapcsolatokat Nagy-Britanniával, a szövetségesek a Vichy-kormányt továbbra
is a franciák legitim képviseletének ismerték el. Elsősorban az Egyesült Államok ápolt szoros kapcsolatokat Vichyvel. Franklin Roosevelt elnök és
Cordell Hull külügyminiszter – Churchillhez hasonlóan – el akarták kerülni,
hogy elszigetelésükkel Pétaint Hitler
karjaiba taszítsák. Mivel de Gaulle a szövetségesek nehéz, önfejű partnere volt,
helyette ismertebb, egyszerűbb harci társat kerestek. Végül Francois Darlan admirális, majd annak meggyilkolása után
Henri Giraud felé fordultak.
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De Gaulle-nak azonban 1943 közepétől jelentős ütőkártya került a kezébe.
Jean Moulinnak, egyik munkatársának május 15-én sikerült rávennie az ellenállás (Résistance) legfőbb csoportosulásait az Ellenállás Nemzeti Tanácsának
megalakítására, amelynek első követelése azonnali ideiglenes kormány alakítása volt, de Gaulle vezetésével. Így már
másnap megalakult a Nemzeti Felszabadítás Francia Bizottsága. Az ellenkormány alakításának első lépése Vichy területének 1942. novemberi megszállása
után újabb súlyos csapást jelentett kormányára.
A kollaboráció

A franciák kollaborációs törekvéseit (jó
pozíciót szerezni nemzeti forradalommal a német béke után „Európa új
rendjében”) megerősítette a világháború elhúzódása és a német erők folyamatos győzelmei. Vichy vezetése abban reménykedett, hogy a németekkel egyenrangú partnerként megőrizheti függet-

2016/10

találkozó során csupán a kollaboráció
elvét hirdették meg; német részről gondosan ügyeltek arra, hogy a megegyezés tartalmát ne rögzítsék pontosan.
Pétain – Lavalhoz hasonlóan – abban
reménykedett, hogy a találkozó után a
német felet jóindulatú jelzéseikkel
megbékíthetik. Cserébe Németországtól is engedményeket vártak: a francia
hadifoglyok hazatérését, az ország
északi és déli övezet demarkációs vonalának változását, illetve a francia kormány visszatérését Versailles-ba.
Hitler franciaellenessége miatt azonban a legkisebb engedményekre sem
volt hajlandó az alávetett nemzet iránt.
A Vichy-rendszerrel fennálló együttműködését sokkal inkább taktikaistratégiai eszköznek tekintette a
Nagy-Britanniával fennálló konfliktusában és a Szovjetunió tervezett
megtámadásában. Végül is arra törekedett, hogy Franciaországot minimális eszközzel semlegesítse, gazdaságilag ellenőrizze s egyidejűleg biztosítsa, hogy a Vichy-rendszer ellenálljon a gaullisták és a britek
Észak-Afrika elfoglalási kísérleteinek.

Kötelez munkaszolgálat
és ellenállás

A Vichy-rendszer gazdasági kollaborációjának különösen dicstelen formája a
francia munkaerő kötelező németországi szolgálatának megszervezése volt.
1942 tavaszáig a megszállt övezet bányászainak és fémmunkásainak kényszertoborzása ellenére, illetve francia önkéntesek csábítása ellenére a német hadiiparban csupán 50 000 francia dolgozott.
Mivel ezek a számok messze elmaradtak
a Hitlernek tett ígéretektől, a Vichyrendszer a hiányon franciák ezreinek
kényszertoborozásával enyhített. Amikor 1942 februárjában Albert Speer német fegyverzetügyi miniszter drasztikusan növelte a háborús termelést, s Fritz
Saukel munkaügyi főmegbízott
250 000 fő francia munkaerő – közöttük 150 000 szakmunkás – Németországba küldését követelte, Laval mindezt
a franciák jegyzékbe vételével igyekezett
elérni 50 000 hadifogoly hazatérése fejében. Azonban csak 16 800 szakmunkás
jelentkezett németországi szolgálatra,
így csak 1000 hadifoglyuk térhetett haza. A kívánt kontingens feltöltése érdekében Laval törvény kibocsájtásával kötelezte külföldi szolgálatra a 18–50 éves
férfiakat és a 21–35 éves hajadonokat.
Amikor 1942 végéig Sauckel rendelkezésére bocsájtottak 240 000 francia
kényszermunkást, 1943. január 2-án további 250 000 főt követelt, amelyet a
február 16-án felállított Service du travail
obligatoire (STO) révén terveztek végrehajtani. Az STO által szorongatott fiatal franciák azonban egyre nagyobb
számban mentek át az ellenálláshoz. Az
1943. augusztus 6-i harmadik akció
500 000 fős kerete csak 20%-ban töltődött fel. Az 1944 elején meghirdetett
negyedik akció pedig már csak 50 000
kényszermunkást eredményezett.
Német részről nem csak a fegyverszüneti megállapodások révén gyakorolhattak nyomást a Vichy-rendszerre, hanem
számos francia gazdasági vállalkozással
is. Ezek ugyanis gyakran közvetlen kapcsolatban álltak a Harmadik Birodalom
vállalkozásaival, s így megkerülték kormányuk adóztatási igyekezeteit. Saját
pénzügyi és ipari köreinek nyomására a
Vichy-rendszer végül engedményekre
kényszerült, ezért inkább a gazdasági
kollaboráció túlkínálata érvényesült.
NÉMETH ISTVÁN
(Következik: A Résistance leszámolása a
kollaboránsokkal)

A m szaki tudományok legfrissebb eredményeinek és kérdésfelvetéseinek széles kör megismertetésére és népszer sítésére a Budapesti
M szaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(BME), a Pro Progressio Alapítvány és az Élet és
Tudomány közös ismeretterjeszt 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 oktató, aki a BME-vel alkalmazottként jogviszonyban áll;
– minden, a BME teljes idej alapképzésében,
mesterképzésében, egységes osztatlan, doktori
képzésében aktív, nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkez hallgató.
A pályázat keretében olyan, kutatási projektekhez vagy TDK dolgozatokhoz kapcsolódó ismeretterjeszt írásokat várunk, amelyekben a pályázók közérthet módon mutatják be saját kutatásukat, annak célját, módszerét, eddigi vagy várható
eredményeit és tudományos vagy gyakorlati
hasznosíthatóságának lehet ségét.
A díjazott írásokat az Élet és Tudomány megjelenteti, a díjazottak kutatási tevékenységük további eredményes folytatása érdekében díjazásban
(hallgatók esetében ösztöndíjban) 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 meghirdet i által felkért,
a BME-n oktató tekintélyes kutatókból, valamint
az Élet és Tudománnyal kapcsolatban álló tudományos újságírókból álló zs ri bírálja el. A zs ri
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 pályázó tüntesse fel: BME – ÉT cikkpályázat. Az e-mailhez csatolva küldje be a kitöltött és az illetékes tanszékvezet által aláírt Pályázati lapot.
A cikkek terjedelme 9 000–10 000 karakter
(szóközök nélkül) doc formátumban, 3-4 illusztrációval (az utóbbiakat külön fájlban, képformátumban) ellátva.
A pályázatok beküldésének határideje 2016.
május 15.

ÉLET

ÉS

TUDOMÁNY



20 1 6 /1 0



299

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Jóindulatát bizonyítandó, a Vichyrendszer állandóan megelőzte vagy túlteljesítette a német követeléseket. A
megszállók ellenszolgáltatásai azonban
korlátozottak voltak, s a megszállási
költségek folyamatosan növekedtek.
Pétain és Laval a kötelező munkaszolgálatra besorozott 600–650 000 francia
munkaerő ellenszolgáltatásaként végül
kevesebb, mint 100 000 hadifogoly hazatérését érte el, akiket a németek koruk
miatt, vagy egészségügyi okokból bocsájtottak el. Az évek során a Vichy-kormány számos tagja nyíltan együttműködött a német megszállókkal, sőt a francia
rendőrség még a Gestapóval is.
A gazdasági kollaboráció a megszállók
politikájának megvalósulását jelentette.
Formális kötelezettségei a háborús adósságból származtak, amelyet ugyan az
1940. júniusi fegyverszünet rögzített, de
a francia frank és a német márka átváltási kurzusát a németek folyamatosan
változtatták. A megszállási költség naponta átlagban 400 millió frankot tett
ki, amely akkor hozzávetőlegesen 4 millió munkás napi bérének felelt meg. Az
ország gazdasági normalitásának viszonylagos fenntartása érdekében a
megszállók elkerülték a brutális rekvirálást, és a Pétain-kormánynak bizonyos
fokú önállóságot engedélyeztek.
A Vichy-kormány felhatalmazta a
francia vállalkozásokat, hogy szerződéseket kössenek Németországgal. 1941 áprilisáig a francia cégek 1,5 milliárd, 1942
őszéig már több mint 4 milliárd márkás
német megrendelést kaptak. A második
világháború alatt Franciaország volt a
Harmadik Birodalom legfontosabb európai szállítója. A Renault cég 1940–1942
között megötszörözte forgalmát. A
francia borkereskedők a Wehrmacht
legnagyobb szállítói lettek, s rendkívüli
fellendülést értek el. A korábbi egymilliós munkanélküliség 1942-re 125 000-re
csökkent, és a liberalizáció idejére gyakorlatilag teljes foglalkoztatás érvényesült. A megszállási költségekkel a megszállók a francia mezőgazdaság és ipar
nagy részét foglalkoztatták. 1943-ban a
légiközlekedési- és nehézipar 100%-a, az
építőipar 80%-a, a kaucsukipar 60%-a
német megrendelésre szállított. 1942 tavaszán 875 000 francia dolgozott a megszállóknak: 170 000 francia közvetlenül
a Wehrmachtnak, 275 000 fő repülőterek építésén és erődítési munkálatokon
(mint például az Atlanti fal) és 400 000
fő a haditermelésben.

INTERJÚ RÓZSA SZABOLCCSAL

GPS ÉS ID JÁRÁSEL REJELZÉS

a hét kutatója

PUB-I 117209

25 évvel ezel tt érkeztek Magyarországra az els
terepi GPS-m szerek. A negyedszázados évforduló
alkalmából egész napos konferenciát szerveztek a
szakemberek, ahol kit nt, hogy a helymeghatározás és a navigáció mellett milyen sok más területen is lehet alkalmazni ezt a technológiát. Rózsa
Szabolcs egyetemi docens a BME Általános- és
Fels geodézia Tanszék vezet je csoportjával a
rövid távú id járás el rejelzésr l beszélt, ezt segíti
kutatásaival.

– Mikor találkozott először a GPS-szel?
– Egyetemistaként az egykori Felsőgeodézia Tanszéken, harmad-negyedév
környékén kezdtünk vele foglalkozni.
Én először a nehézségi erőtér modellezésével, a Föld elméleti alakjának meghatározásán dolgoztam, ami többek között a
GPS-szel történő magasságmeghatározás miatt fontos. Abból diplomáztam és
abból írtam a doktorimat is. Utána egy
ösztöndíjjal
Németországba kerültem, és a
Rajna-árok mozgásának
vizsgálatát végeztük
83909
GPS-szel, ott mélyedtem
el a témában igazán. Ez
egy iparilag nagyon fejlett, szeizmikusan is aktív terület atomerőművel, vegyi gyárakkal, így mélyebb ismereteket kellett gyűjtenünk a földkéreg deformációiról. Nemcsak mértünk, hanem fel is dolgoztuk a kapott adatokat és
elemeztük az eredményeket.
– A GPS-t szinte mindenki a helymeghatározással azonosítja, holott ma
már nagyon sok más területen is használható. Önöknél például csapadékelőrejelezésre.
– Így van, de igazából minden egyéb
alkalmazásnak is a nagyon precíz hely300
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meghatározás az alapja. A GPS-szel
végzett helymeghatározást számos hiba terheli. Ha a méréseket ismert koordinátájú pontokon végezzük, akkor
ezek a hibák meghatározhatók, ideális
esetben szét is választhatók. Az egyik
ilyen hibahatás, hogy a légköri gázok
és maga a légköri páratartalom is késleltetik a jeleket. Az utóbbi hatás elérheti a 20-30 cm-t is
– Nem tűnik túl nagy eltérésnek,
különösen, ha azt nézzük, hogy
20 000 km-es magasságban keringenek a GPS-holdak.
– Valóban nem, de mégis elég jelentős
ahhoz, hogy geodéziai pontosságú
GPS-vevőkkel ki lehessen mérni.
Egyébként télen csak 4-5 cm-es a vízpára okozta késleltetés, nyáron viszont
a 30 cm-t is elérheti. A vízpára késleltető hatásából pedig egy nagyon egyszerű regressziós összefüggéssel ki lehet
számítani, hogy mekkora a vízpára
mennyisége az adott légoszlopban. Ezt
pedig már fel lehet használni meteorológiai célokra. Ezek az adatok segíthetnek abban, hogy a rövid távú csapadék-előrejelzést pontosítani lehessen.
– Ebben az esetben mit jelent a rövid
táv?

2016/10

– A hazai eredmények azt mutatták,
hogy az adataink felhasználásával az
előrejelző modellek eredményei a
3-4 órás előrejelzési időtávig javulnak. A projektben természetesen
benne van minden, a témában érintett szervezet: az ELTE Meteorológia Tanszéke, az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ), a Földmérési és Távérzékelési Intézet Kozmikus
Geodéziai Obszervatóriuma (KGO) és
az MTA CSFK Geodéziai és Geofizikai
Kutatóintézete.
– Ha jól értem, egy keskeny légoszlopról kapnak adatokat. Ki lehet ezt
terjeszteni annak környezetére is?
– Lehet és kell is. Igazából műhold pontosan a vevő fölött általában nincs. Amit
meghatározunk, az általában 8-10, az
égbolton szétszórva található műholdról
jövő jel késleltetéséből áll össze oly módon, hogy a műholdirányú késleltetésekből egy megfelelő leképezési függvénnyel kiszámítjuk a zenitirányú késleltetéseket. Ezt lehet átszámítani integrált vízgőztartalommá. Kellően
sűrű állomáshálózat esetén azonban lehetőségünk van a légköri vízpára térbeli eloszlását is tanulmányozni. Ebben
az esetben a műholdirányú késlelteté-

M holdas felh kép

troposzféra okozta késleltetések új modelljének kifejlesztésében vettünk részt.
Ezt a modellt a műholdas navigációs
rendszerek, mint például az európai
Galileo fogják használni a helymeghatározáshoz. Jelenleg egy, a tanszékünk
által vezetett szintén ESA-projektben
pedig e modellek szélsőséges időjárási
körülmények melletti pontosságát vizsgáljuk, amivel hozzájárulhatunk a műholdas helymeghatározó módszerek integritásának vizsgálatához. Ezek segítségével tudjuk növelni a módszer alkalmazási lehetőségeit olyan területen,

mint például a repülés, ahol egy pontatlan helyzetinformáció az életbiztonságot is veszélyeztetheti.
– Ez is úgy történt, hogy látták a bejövő
adatok alapján, hogy pontosítani kell a
troposzféra-modelleket?
– Folyamatosan fejlődik ez az ág is.
Amikor megalkották a korábbi troposzféra-modelleket, még senki nem gondolta, hogy deciméter vagy akár centiméter pontosságú helymeghatározásokat is akarunk majd végezni. Ahogy fejlődik a navigáció, az igények is nőnek.
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Földrajzi szélesség (fok)

sekből a számítógépes tomográfia eszköztárát felhasználva rekonstruálható a
vízpára térbeli eloszlása is.
– Ez egy pillanatnyi eredményt ad?
– Igen ez viszonylag pillanatnyit, ami
lehetne akár másodpercben számított
érték is. Azt szoktuk csinálni, hogy 1015 perces vagy fél órás átlagolást hajtunk végre, de folynak kutatások,
hogy ezt leszűkítsük rövidebb időtartamokra. Ahogy említettem, az integrált
vízgőztartalom-becslések a rövid távú
meteorológiai előrejelzést tudják segíteni. Ebben az esetben már nem mindegy, hogy félóránként vagy 5-10 percenként kapunk egy-egy adatot.
– Mi volt ebben az Ön szerepe?
– Voltak előzményei ennek a dolognak.
Borbás Éva az OMSZ-nál foglalkozott
a témával még a 90-es években, de akkor még egyetlen permanens állomás
volt Magyarországon, Pencen. Mintegy 10 éve azonban már az egész országot lefedi a permanens állomáshálózat.
Az én szerepem ebben az volt, hogy én
alakítottam ki az egyetemen és a Földmérési és Távérzékelési Intézet Kozmikus Geodéziai Obszervatóriumában a
teljes hazai GNSS-hálózat feldolgozását.
Ennek a kutatásnak egyfajta hozománya, hogy az elmúlt évben zártunk
egy, az Európai Űrügynökség megbízásából készített projektet, amelyben a
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Földrajzi hosszúság (fok)
Vízg zbecslés a permanens GPS-hálózatból

Ma már azt szeretnénk, ha a gépjárművek automatikusan a sávban közlekednének, nem elegendő, hogy tudjuk, melyik utcában vagyunk. Nő a pontossági
igény, ezért a modelleket is tovább kell
fejleszteni. A korábbi modellek úgy működtek, hogy egyfajta standard atmoszféra-modell paraméterek segítségével
számoltuk ki, mekkora ez a bizonyos
késleltető hatás. Nem vettük figyelembe, hogy éppen milyenek az időjárási viszonyok, vagy hogy milyenek a klimatológiai viszonyok hosszabb távon. Emiatt időről időre felül kell vizsgálni ezeket
a modelleket vagy magukat az input paramétereket. Tehát a légnyomást, hőmérsékletet, páratartalmat és egyebeket.
Esetünkben konkrétan az történt, hogy
egy tízéves időtartamot vizsgálva, az
időjárás-előrejelző modellekből levezettük azon meteorológiai paramétereket,
amelyek meghatározzák a troposzferikus
késleltetést. Az új modellel a földrajzi
helytől és éghajlattól függő szezonális

változásokat is figyelembe tudjuk venni,
ezáltal még pontosabb lett a késleltetés
meghatározása.
– Ezekhez a kutatásokhoz szükség
van-e még a kutatói, emberi kreativitásra, vagy már „csak” technikai kérdéseket kell megoldani?
– Az emberi kreativitás egyre nagyobb
szerephez jut a kutatási feladatainkban.
Ma már nem csak a szűkebb szakmai
ismeretekre van szükségünk, hanem a
saját tudományterületünk kapcsolódásait, a társtudományokat is meg kell ismernünk. Az új eredmények gyakran
az ilyen határterületeken születnek. Ez
egyrészt szélesebb látókört feltételez,
másrészt az új ötletek kidolgozása egyre
kreatívabb hozzáállást igényel. Ha belegondolunk, egyre több információval
rendelkezünk, ezeket kell ügyesen
rendszereznünk, azokból új ismereteket, következtetéseket, összefüggéseket
levonnunk.
TRUPKA ZOLTÁN
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EDUVITAL – ÉT
SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

KLÍMAVÁLTOZÁS ÉS
ÉLELMISZER-EGÉSZSÉGÜGY
A globális éghajlatváltozás veszélyezteti napjaink és még
er teljesebben az elkövetkez
generációk biztonságos élelmiszer-ellátását. A Föld ivóvízkészletének folyamatos csökkenése már a változás eredménye. A h stressz nemcsak
az emberi szervezetet, hanem
a növények és az állatok szervezetét is károsítja. A Föld népességének ellátása biztonságos és elegend mennyiség
élelmiszerrel és ivóvízzel komoly kihívás elé állítja a szakembereket.

klímaváltozás nem egyenlő
mértékben sújtja az emberiséget. A legszegényebb országok a legérintettebbek, és a probléma megoldására a legkevesebb forrás áll a rendelkezésükre.
Hazánk a Kárpát-medencei elhelyezkedése miatt különösen érzékeny az éghajlatváltozásra. Ebben a
térségben az éghajlat kisebb eltolódása komoly következményekkel jár,
így Magyarország ökológiailag a
legmagasabb sérülékenységi területek közé tartozik. Az átlaghőmérséklet-növekedés majdnem másfélszer gyorsabb a globális klímaváltozás mértékénél, és a mérések alapján
nálunk hosszabb távon is a hőmérséklet fokozatos emelkedésével és a
csapadék mennyiségének csökkenésével kell számolni. A növényeknek
is alkalmazkodniuk kell a szélsősé-
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ges időjáráshoz, ennek kedvezőtlen
következményei az élelmiszer nyersanyagoknál és a létrehozott termékek minőségében is folyamatosan
megmutatkoznak.
A talaj degradációja, szikesedése
hazánkban több helyen is megfigyelhető. A talaj ásványianyag-tartalmának és mikrobiális ökoszisztémájának megváltozása megnövelheti a
talajban található toxikus anyagok
felvételét, veszélyeztetve a növényeredetű élelmiszereinket, az állatok
takarmányát és vizeink minőségét.
A mikrobiális fertőzések és a rovarkártétel is fokozódik, emiatt gyakrabban és nagyobb dózisban van
szükség növényvédő szerek alkalmazására. A nem honos kártevők és
gyomok megjelenése miatt egyre
nagyobb az igény új hatásmechanizmusú hatóanyag kifejlesztésére. A
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fermentációval, vagyis biológiai
módszerrel előállított növényvédő
szerek kifejlesztésével egyre több vállalat próbálkozik. A változó környezeti feltételek miatt az agrártermelőknek is változtatni kell a korábbi
termesztési gyakorlatukon. A légkörben megemelkedett szén-dioxidkoncentráció kedvezően hat a növények vegetációs folyamataira, ami
fokozott mikro- és makroelem felvételt igényel, melynek következménye, hogy a terméshozáshoz és annak
beérleléséhez a növénynek gyakran
már nem jut elegendő tápanyag, és ez
terméskieséshez vezet. A fajtaválasztás, a vetésidő helyes megválasztása
és a korszerű tápanyag-utánpótlás alkalmazása rendkívül fontos. Az ökológiai másodvetésű és nitrogénkötő
növények termesztése, az erdősávok
fenntartása rendkívüli jelentőségű.

eGÉS
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A rezisztenciára nemesítés, a szárazságtűrő növényfajták alkalmazása bővíti a termeszthető növények
körét, amihez az új (esőztető és az
árasztásos) öntözési technikák bevezetése elengedhetetlen. A növényi
szervezet számára is megterhelő a
hőstressz, ami fokozza az Aspergillus
penészgombákkal való fertőződést
Hazánkban is fokozódik a melegkedvelő Aspergillus törzsek megjelenése, melyek azért is veszélyesek, mert az általuk termelt toxin
gyorsan felszívódik az emberi
szervezetben, és a testben lebontva
rákkeltő karcinogén anyaggá alakul. A Fuzárium gombák okozta
fertőzések száma is növekszik,
melynek különböző kémiai szerkezetű toxinjai az ember és az állat

ösztrogén
hormonrendszerének
működésében okozhat zavart, valamint máj- és vesekárosodáshoz vezethet. További kockázata a toxintermelő gombák fokozott megjelenésének, hogy a fertőzés megakadályozása céljából a termelők egyre
nagyobb mennyiségű gombaölőszert
használnak, és azok maradványai a
gombák termelte mikotoxinokkal
kölcsönhatásba lépve kedvezőtlen
hatást fejtenek ki.
A szélsőséges időjárás miatt az állatoknál is könnyebben alakulnak ki
fertőzések, sőt új járványos betegségek fordulhatnak elő. Hazánkban a
kék nyelv nevű megbetegedés bukkant fel több megyében az elmúlt
években, melyet vírusfertőzés okoz,
terjesztésükben a törpeszúnyogok

vesznek részt. Az emberre a vírus ártalmatlan, és a fertőzött állatból készült termékek sem okoznak megbetegedést. A vírus károsítja az állat érfalait, vizenyőt, vérzéseket, fekélyt
okoz.
A szakemberek a tápcsatornát érintő fertőzések számának folyamatos
növekedésére figyelmeztetnek a Salmonella, Shigella, Yersinia, Listeria
baktériumok, valamint a rotavírus és
hepatitis A vírusok esetében. NagyBritanniában
emelkedett
a
szalmonellózisok száma az elmúlt
években, melyet összefüggésbe hoznak az egyre népszerűbbé váló szabadtéri, kerti grillezésekkel. A felmelegedés miatt a parazitáknak délről
északabbra, illetve az alacsonyabb régiókból a magasabbra történő terjedésével számolnak. A Cyclospora és a
Cryptosporodium paraziták okozta
fertőzések száma szintén növekedett.
Oocisztáik rendkívül ellenállók és
már nagyon kis számban képesek fertőzést okozni. Az élelmiszer és az ivóvíz a meleg évszakokban könnyen
befertőződik mikrobákkal, és azokon a területeken, ahol még a kézmosás feltételei sem biztosítottak, a
kockázat jelentősen nő.
A Csendes-óceán, az Indiai-óceán
és a Karib-tenger térségében gyakoribb a tengeri ételek okozta megbetegedések száma. A korallzátonyok károsodása és a mérgező algavirágzások
terjedése egyre komolyabb problémát
okoz. A ciguatoxint különböző
planktonokban élő dinoflagellaták
termelik, melyek méreganyagai felhalmozódnak az idősebb halak szervezetében. Elfogyasztásukat követően gyomor-és bélrendszeri panaszok
alakulhatnak ki, súlyosabb esetben a
keringés összeomlik. A scombroid
mérgezések száma is nő, aminek az
az oka, hogy a magas hisztidintartalmú
halakban a melegben könnyen elszaporodó baktériumok hisztamint termelnek, mely súlyos allergiás reakciót
válthat ki.
Az általános felmelegedés kedvezőtlen hatásaival lépést kell tartania
az élelmiszerbiztonsági, közegészségügyi-járványügyi és a mezőgazdasági
szakembereknek egyaránt.
BURGETTINÉ
BÖSZÖRMÉNYI ERZSÉBET
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ANZIX LADAKHBÓL

TIBETI CSALÁDMO
ÉS ESKÜV K

N

ekünk, nyugati embereknek
talán extrémnek tűnik az a
családszerkezet, melyet a tibeti
kultúrában találhatunk. Ez egy rugalmasan alkalmazkodó társadalmi létformának is felfogható, melyben az
egyéni személyek társválasztását, családi viszonyait mindig magának a családnak a gazdasági, társadalmi, közösségi helyzete, integrációja szabja meg.
Az együttélési formák igen változatosak, ennek több oka is van.
Hetedíziglen

A hagyományok megengedik mind az
endogámia, mind pedig az exogámia
lehetőségét, vagyis a csoporton belüli, illetve csoporton kívüli házasodást.
Mindkét kifejezés főleg a kulturális antropológiában, a szociológiában, etnikai
vagy földrajzi tanulmányokban fordul
elő; szokást vagy pedig valamilyen
kényszerítő jellegű elvárást jelentenek.
Tibetben és Ladakhban az endogámia
kiemelkedően fontos volt a családi birtok megóvása, egyben tartása érdekében, illetve a vagyon védelme is elengedhetetlen volt, hogy ne darabolódja-

„Buddha egyenl jogokat adott a férfinak és a n nek” – vallja az si mondás. En

szerkezet tibeti családmodell igen változatos képe

Hagyományos, hiteles öltözékben a ladakhi asszonyok a temisgami esküv n

Férfirokon teljes
brokátdíszben,
családi
ékszerekkel,
sálakkal

nak szét a már megszerzett és megtartott javak. Ám arra nagyon ügyeltek,
hogy nehogy előforduljon a vérkeveredés, így a rokonok csak hét rokonsági fokon túl házasodhattak össze. A családi
örökség egysége létfontosságú volt a nehéz életfeltételek melletti családi gyarapodáshoz, életvitelhez, olykor a túléléshez is. Az exogámia is szigorú törzsi szabályok szerint jöhetett létre, hisz mindamellett, hogy csoporton kívüli, egy
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patriarchális vonalat követő, közös ősi
szálon való törzsi összetartozást fenntartó
rendszer, mely szintén figyelembe veszi a
hetedíziglen fogalmát. Fontos tényező
még a lakóterület bizonyos körzetéből
való házasodás, mert így könnyebben
tudtak a házasfelek asszimilálódni az új
életmódba, szokásrendszerekbe, esetleg
egy új szociális közösségbe.
Háromféle módon léteztek családi
kötelékek. A monogámia mellett a poli-
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gámia (poligínia) és a poliandria is ugyanúgy helyet kaphatott. A mai világban
már inkább csak monogám házasságokat találhatunk, mert a többnejűséget
és többférjűséget Ladakhban a hetvenes
években, a Kína által annektált Tibetben pedig a hatvanas évek végén elvileg betiltották. A poligámiának és a poliandriának is a birtok védelme volt az
egyik legfőbb célja, a nomádoknál pedig a családi munkamegosztás. A poli-

ÓL

MODELLEK
V K

A régebbi korokban a tibetiek, a
ladakhiak mindig a saját élőhelyükön,
lakóterületükön választották ki a leendő házastársat. Ezzel a megoldással
egyszerűbbé vált a szokásokkal, életmóddal, szociális helyzettel való azonosulás. Ma már ez egyre több esetben
nem így van. A modern nyugati kultúra (és ezt most nem pozitív értelemben gondolom) és a globalizáció beszivárgása, sőt, mára már beömlése teljesen megváltoztatta az életmódot, erőteljesen bomlasztva a jól felépített
családi, közösségi életformákat, azt a
szimbiózist, mely a zord élőhelyen
megkívánt kölcsönös segítségi rendszert hivatott fenntartani.
A szül k választanak

mondás. Ennek megfelel en a hagyományos

zatos képet mutat.

Még néhány évtizeddel ezelőttig is a
következő családszerkezetek voltak jellemzőek: néhány férfi tartott el néhány
nőt; néhány férfi tartott el egy nőt; egy
férfi tartott el néhány nőt és egy férfi
tartott el egy nőt. „Minden tibeti kölcsönösen elkötelezetten segíti rokonait, különösen a nehéz időkben” – tartja a tibeti
mondás, mely a családra, a közösségre

Fiatal férj és id sebb felesége nyakukban khatakokkal körbetáncolják a vendégeket

birtokvédelem. Minden „eladó lány”
jelzésértékűen adja környezete tudomására, hogy eladósorba került. Ezek a
ruhaviseletben (másféle kötények), hajviseletben, fülbevalókban nyilvánulnak
meg. Így a kiválasztási rendszer könynyebbé válik, bár az egymást jól ismerő
lányok sugallhatták, hogy egy-egy hajadon kihez is menne szívesen feleségül.
Az is fontos szempont, hogy a frigyre
lépő fiatalok így mentesülnek a szerelem, az erős érzelmi befolyásoltság
okozta feszültségektől, hogy vajon helyesen választottak-e. Mivel nekik még
nincsenek meg az életvitelhez, családfenntartáshoz szükséges tapasztalataik,
szívesebben kérik a szülők, valamint az
asztrológus segítségét. A családok megegyezése sok tárgyalást vesz igénybe,
nemegyszer hivatásos közvetítő segítségével. Néha hetekig is eltart. A siker érdekében ajándékokat visznek a lány
családjának, főleg csangot (tibeti árpasör), míves rézkancsókban. Ha az asztrológus is megfelelőnek tartotta a frigyet, az esküvő megszervezésének feladata a vőlegény nagybátyjának jutott.
Mivel sok család fiúgyermeket küld a
kolostorokba, kevesebb a férjnek való
fiatal férfi. Az aratás közbeni közös
munka ideje alatt sokat vannak együtt
a fiatalok. Az utána következő felszabadult őszi időszakban számtalan ünnepséget tartanak, könnyen és lazán
élik életüket a dermesztő tél beállta
előtt. A házasság előtti szexuális kapcsolatot nem tiltják, sőt, az ilyen kapcsolatokból született gyerekeket sem
bélyegzik meg, ők a fiatal anyával
együtt kerülnek be a házasságba.
Az ünnep

gámia a magas társadalmi rangú családoknál volt jellemzőbb, a poliandria pedig a szegényebb sorsúaknál. Az utóbbi
esetben férfitestvérek osztoztak egy feleségen, a gyermekeket pedig egyenlő
rangban, közösen nevelték. Olyan is
előfordulhatott, hogy egy anya (akinek
volt nagyobb leánygyermeke) férjének
halálakor fiatalabb férfival házasodott
össze, s a házasságba a lány is bekerült
feleségként.

leginkább jellemző attitűd, a hagyományok és a túlélés, a boldogulás és a
boldogság „jelmondata”.
Mint több másik kultúrában is, a tibeti házasfeleket is a szülők választják ki.
Tapasztalataik, tudásuk és a családi, közösségi életvitel optimalizálásának
szempontjai vezérlik őket. A huszadik
életévüket betöltött fiúknak a szüleik
elkezdenek párt keresni. Fontos a társadalmilag azonos státusz, a származás, a

A buddhista életfilozófia szerint a házasság a világi élet velejárója, nem a
vallási szertartások, a vallásos életvitel
része, tehát nem képez úgynevezett
szentséget – vallási értelemben. Szabadon zajlanak az esküvők, néhány bevett, de nem kötelező elemmel. A szokásjog sokkal inkább jellemzi magát a
ceremóniát, mint a regulatív előírás.
Ami gyakorlatilag nincs is.
Természetesen minden esküvőnek
megvannak a társadalmilag fontos és
elengedhetetlen elemei, de a házasulandó pár saját kívánságai, családi szokásai
is megjelennek a sokszor többnapos
esemény során. Nincs kifejezett eskütétel. A szertartás közösségi esemény sok
tanúval, családtaggal, rokonnal, szom-
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széddal. Ez alkalommal leginkább a
családalapítási szándékot, az új életet
ünneplik meg. Természetesen ezeken
az esküvőkön is megjelenhetnek a lámák (a legfőbb szezetesek) és apácák,
az ő áldásukat is kérheti a házaspár.
Olyan példa is akad, hogy egy-egy idősebb, jelentősebb családtag vagy közösségi vezető segítségével bonyolódik le a
ceremónia. A legfontosabb kötelező
kellék a sok virág, néha napokig díszítik az esküvő színhelyét, az épületen és
az esküvői sátron belül is, valamint magán a településen. Gyertyák, virágok és
buddhista szentély nélkül viszont soha
nincs esküvő.
Maga a buddhista házassági ceremónia nem régi keletű. Alig másfél évszázada alakult ki a mostani formájában,
és ellentétben a legtöbb vallással, nem
szakrális ceremóniaként, hanem a világi életre fókuszálva teremtette meg
1887-ben Tanaka Chigaku szerzetes.
Addig csak a temetések és emlékünnepek alkalmával vettek részt a lámák
vagy apácák a családok életében. Nagyon ritkán, de – főleg a kasmíri területeken (Ladakh) – előfordul, hogy
pandit (tudós tanító, aki a buddhista
védákat magyarázza) segíti a családokat
a ceremónia megtartásában.
Az esküvő szövegét a pár és a családjuk állítja össze. A vőlegény törődést,
szerelmet, hűséget ajánl fel, s azt a
menyasszony elfogadja. A felajánlás öt306
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rétű, melynek fontos részét képezi a
tisztelet is. A pár családjai megajándékozzák egymást, ekkor kerülnek fontos családi ékszerek a menyasszony, illetve már ifjú feleség tulajdonába. Fülébe arany fülbevalót tesznek, s megkapja
a legidősebb asszony családtag türkizkorall láncait, esetleg perakját is. A
perak egy fekete asztrahánból (báránybőrből) készült fejdísz, mely türkizzel,
korallal, igazgyöngyfüzérekkel, olykor
borostyánnal, ezüsttel és hajfonatokkal
van kivarrva. Általában viselője derekáig ér, de legalább a háta közepéig. Súlya négy–öt kilogrammnyi, és anyáról
lányra vagy nagyanyáról unokára száll.
A vőlegény szülei mindig küldenek a
menyasszonynak egy nagy türkiz követ, mely a házasság szimbóluma. Ezt a
követ aztán az asszony egész életén át
állandóan hordja.
Árpasör lepénykenyérrel

Minden esküvői szertartásnak több része, de legalább három szakasza van.
Az egyik, a menyasszony részvételével történő szertartások a családi védőistenek számára. A következő,
amikor a menyasszony és a vőlegény
hozzátartozóinak megbeszélése után
az ara a vőlegény házába megy. Végezetül a menyasszony bemutatása
következik a vőlegény családjának –
megtisztulási szertartások és ételfelajánlások közepette.
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teszik közszemlére: bútorok, konyhaszekrények, sőt ma már mosógép
vagy hűtőszekrény is előfordul a
nászajándékok között.
Mielőtt a menyasszonyt a vőlegény
házához viszik, a rokonok végigkísérik a településen, mintegy bemutatva
a környezetükben élő embereknek.
Ilyenkor az utcákon is táncolnak, előkerülnek a gazdagon díszített rézkancsók, teli csanggal, lepénykenyerek, közöttük pénzzel, hogy gazdagságot hozzanak a párnak. A menyaszszony nyakába a tisztelet fehér
selyemsálját, a kathakot akasztják,
ahány ember, annyi darabot, közéjük
pedig papírpénzfüzért is tesznek,
aranyszálakkal díszítve. Az idősebb
férfiak fejükön aranyszálból készített
különös formájú, sztúpákra emlékeztető fejfedőkkel körbetáncolják a
sört, s végigkísérik a család nőtagjai
által vezetett menyasszonyt az
előünnepség résztvevőinek csapatában. Ezalatt helyi zene szól rézdobokkal és sípokkal, tibeti klarinéttal
muzsikáló falusiak között. Mindenki ruháján vagy fejfedőjén apró fehér
kendőket láthatunk, mely az esküvői
jókívánságok jelképe.
Az olykor napokig is eltartó ünnepségek után a feleség a férj házába
költözik. Néhány hónap elteltével
aztán lakhattak a fiatal feleség szüleinek házában is.
S. VARGA ILONA ALION

(A SZERZ

Több ladakhi esküv n is volt szerencsém részt venni, s
megtapasztalni azt a véghetetlen életörömöt, mely egy
ilyen nagy, jelent s családi eseménykor – akár napokra –
is eltölti a násznépet. Láttam gyönyör és szemérmes
menyasszonyokat, láttam id s menyasszonyt is iatal
férjjel (itt valószín leg egy si hagyomány nyomán jöhetett létre a házasság, vagyis birtokvédelem, családvédelem lehetett az ok), ahol ugyan a menyasszony arcán nem
volt mosoly, de a iatal v legény boldogan táncolt és fogadta a jókívánságokat. Láttam vidámkodó apácákat, somolygó szerzeteseket, csangos kancsók körül – temperaA férfiak teljes, hagyományos öltözékben ékszerekkel, fegyverekkel, sálakkal
mentumukhoz képest – féktelenül táncoló fériakat teljes
körültáncolják a csangos kancsókat
brokátdíszben, tradicionális fegyverrel és amulett-tartókkal felszerelve. Ittam az italaikból, ettem a campájukból:
Az esküvőket nagy és színes sátorárpalisztb l készült, teával kevert masszából, melybe az esküv n sört is kevernek.
Ami pedig a legnagyobb élményem volt, Temisgamban meghívtak táncolni a helyiekkel. A ban ünneplik, melyet a vőlegény háza
ceremóniamester a jatagántartó hosszú sálját (sálak nélkül nincs tánc) a nyakamba akasz- mellett állítanak fel. Központi részén
totta (melyet egyébként a derekukon viselnek), s ezzel mehettem táncba, apró, ám nagyon van az ajándékgyűjtő hely, ahol a
nehéz, végeláthatatlan lépésekkel a „násznép” közé. Méltóságteljes és bonyolult lépéskom- vendégsereg lerakhatja a kisebb nászbinációjú, er s kéz- és sálmozgatásos taglejtésekkel (mudrákkal) kísért táncuk nem párban ajándékokat, pénzadományokat, réztörténik, hanem – többnyire – nemek szerinti sorban. Szinte komolyak az arcok, teljes át- edényeket. Gondosan összeírják, kikéléssel mozognak, mintha egy mozgásos meditáció részesei lennénk. Persze náluk sem is- től mit kapott a házaspár. A nagyobb
ajándékokat a vőlegény háza mellett
meretlen a részegség, hiszen a csang er s sör, nem kell sok bel le a kapatos állapothoz.

FELVÉTELEI)

TÁNCRA HÍVTAK

A VILÁGÖRÖKSÉG EGYEZMÉNY

HARMINC ÉVE
MAGYARORSZÁGON
A Világörökség Egyezmény több mint 40 éves története az UNESCO 70 éves tevékenységének egyik
legjelent sebb területe. Az egyezmény globális elfogadottsága és sikere jelzi, hogy az „örökség”
fogalom a nemzetközi jog és nemzetközi együttm ködés jelent s területévé vált.
z Egyezményt az UNESCO illetve tudományos értékű műemlékek sét. Igen fontos, hogy az Egyezmény
Általános Konferenciája 17-ik megőrzéséről és védelméről, valamint az az 5. cikkelyében előírja, hogy a Réülésszakán, Párizsban fogadta érintett nemzeteknek erre vonatkozóan szes Államoknak a Világörökség
el, 1972. november 16-án. Ezt hosszú nemzetközi megállapodásokat ajánl”.
Listán nem szereplő kulturális és terelőkészítő munka előzte meg az
A fenti szövegben szerepel először a mészeti örökségi értékei megóvására
1950-es évek második felétől. Az Asz- „világ örökségének” fogalma, bár is biztosítaniuk kell a szakmai, intézszuáni-gát (Egyiptom) építése miatt még nem az 1972-es specifikus érte- ményi, jogi, pénzügyi feltételeket.
veszélybe került ókori műemlékek lemben. Az Alkotmányban rögzített
A 20-ik Részes Állam (RÁ) csat(Abu Szimbel, Philae templomai) át- feladat nyomán 1972-re az UNESCO lakozásával (Svájc, 1975) hatályosult
telepítésére nemzetközi összefogás keretein belül vagy közreműködésé- az Egyezmény, az 1977-től működő
bontakozott ki. Az akkori UNESCO vel 2 kulturális örökséggel kapcsola- 21 tagú Világörökség Bizottság
kampány – és más hasonlók: Velence, tos egyezményt (az 1954-es Hágai és 1978-ban vette fel az első 12 helyMohendzsodáro – megmutatták, az 1970-es Párizsi Egyezményt) és színt a Világörökség Listára, a maihogy a nemzetközi közösségnek mintegy fél tucat ajánlást fogadtak hoz képest igen egyszerű előkészítési
szüksége van nemzetközi együttmű- el. A Világörökség Egyezmény elfo- és döntési folyamatban. A Részes
ködési „eszközre”, mely
Államok éves tagsági hozazon műemlékek, együttezájárulásából (és önkéntes
sek megóvását célozza,
befizetéseiből) táplálkozó
amelyek értéküknél és jeVilágörökség Alap – sajlentőségüknél fogva nemnos! – soha nem tudott
csak annak az országnak
olyan jelentőssé válni,
fontosak, amelyikben vanhogy abból egyes helyszínak, hanem az egész embenek komoly támogatáshoz
riség számára. (Az az elv,
juthattak volna, azok sem,
hogy bármely nép kulturáamelyek a Veszélyeztetett
lis örökségének pusztítása
Világörökség Listára keaz egész emberiség kulturültek. Ennek ellenére harális örökségének pusztítátékony védelmet jelent a
sát jelenti, mivel minden
listára kerülés: a nemzetnép hozzájárul a világ kultúközi nyilvánosság kontrájához, már az 1954-es Há- Az UNESCO Világörökség Központjában, Párizs, 2002 – Sarah Titchen, rollja napjainkban is az
Minja Yang, Peter Stott, Fejérdy Tamás
gai Egyezményben megjeegyezmény legnagyobb
lent.) Az új nemzetközi
ereje! Emellett az egyezegyezmény tárgyalása során kapcso- gadása óta további 3 egyezményt fo- mény mintegy laboratóriumává vált
lódott össze a természeti és a kulturális gadtak el a kulturális örökséggel az örökségi értékek védelmét szolörökség védelmének gondolata és jelent kapcsolatban (2001-ben a víz alatti gáló eszközök kidolgozásának, almeg összefoglalóan a világörökség örökségről, 2003-ban a szellemi kul- kalmazásának.
(World Heritage) fogalom. Ezzel az turális örökségről, 2005-ben a kulA világörökség népszerűségét és isUNESCO az 1945. november 16-án, turális sokszínűségről, mely áttétele- mertségét elsősorban a nemzetközi
Londonban elfogadott Alkotmányá- sen az örökségről is szól) és 7 aján- turizmusban kibontakozott szerepe
ban meghatározott feladatát teljesíti. lást-nyilatkozatot.
alapozza meg. A turisztikai kínálat
A tudás megőrzésének, előbbreviteléAz egyes országok külön csatlako- „top desztinációi” között vannak a
nek és terjesztésének érdekében: „a zással válhatnak az Egyezmény úgy- világörökségi helyszínek – ennek
szervezet gondoskodik a világ örökségének nevezett Részes Államává; amivel minden előnyével és hátrányával.
(the world’s inheritance) részét képező vállalniuk kell a Világörökség Listá- Érdekességként: azok a szakembekönyvek, művészeti alkotások és történeti, ra kerülő örökségi elemek megőrzé- rek, akik az UNESCO részéről az
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egyezmény megalkotásában oroszlánrészt vállaltak, akkoriban összesen csupán mintegy 100 tételre (!)
becsülték a majdani teljes listát. Jelenleg (2016) ez a szám 1031…
Az els lépések

Az 1972-es egyezménynek 1984 végére 82 Részes Állama volt. A „keleti
tömb” országaiból Magyarország előtt
csak Bulgária és Lengyelország csatlakozott az egyezményhez, jelezve a
„szocialista tábor” idegenkedését.
Magyarországon számos kezdeményezés történt az egyezményhez való
csatlakozás érdekében, sokáig eredménytelenül. Amikor hazánk megkapta az 1985-ik évi Európai Kulturális Fórum megrendezésének a jogát – a
szocialista tábor országai közül elsőként –, akkor sikerült meggyőzni a
döntéshozókat, hogy ebben a „szerepben” elvárás az UNESCO és egyezményei támogatása, a csatlakozás. Így
került sor Magyarország csatlakozására az 1985-ben az azévi 21. törvényerejű rendelettel, amely a végrehajtás feladatát az építésügyi és városfejlesztési
miniszterhez telepítette; a gyakorlatban ezt eleinte szinte kizárólag az Országos Műemléki Felügyelőség látta el.
Az egyezmény végrehajtásának első
lépése a Várományosi Lista összeállítása. Az első javaslatot Román András,
az OMF nemzetközi kapcsolataiért felelős osztályvezetője, a hazai és a nemzetközi ICOMOS egyik vezető alakja állította össze. Sajnos e kezdeti korszak dokumentumait, például az első
hivatalos „Várományos Listát” és az
első helyszínek jelölési dokumentációinak példányait ma már alig lehet
fellelni, csak személyes emlékezet
alapján kutatható a világörökséggel
kapcsolatos eseménytörténetnek ez a
szakasza.
Az egyezményhez való csatlakozást
követően elkészült első Magyar Várományos Lista elemei között – a
szerző (Fejérdy Tamás) emlékezete
szerint: Budapest, a Duna két partjának panorámája a Budai Várnegyeddel, a gettó részei 4 zsinagógával, Pécs
városa, Esztergom középkori erősített vára, Hollókő, Visegrád, a középkori és reneszánsz királyi együttes
és Zsámbék szerepeltek.
Az UNESCO Világörökség Bizottság 10. ülésszakának (Párizs,
1986. november) munkadokumen308
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Hollók (KÉP: HAJNA, ORSZAGALBUM.HU)

A budapesti Andrássy út
(KÉP: FORTEPAN)

tumaiból és a Bizottság döntéseiből
megállapítható, hogy Magyarország
a fenti 7 tételből 5 helyszínt jelölt a
Várományos Listára.
A Várományos Lista benyújtásával
szinte egy időben történt meg az első világörökségi felterjesztések benyújtása:
Budapest Duna-parti látképe és a Várnegyed; Hollókő Ófalu és táji környezete.
Az első két helyszín felvételére 1987
decemberében került sor. Jelenleg 8 világörökségi helyszín van Magyarországról a Világörökségi Listán, közülük
2 határon átívelő, Szlovákiával, illetve
Ausztriával „közös” helyszín:
– Budapest Duna-parti látképe, a Budai Várnegyed, az Andrássy út és történelmi környezete (1987, kulturális
kategória, 2002-ben kiterjesztve);
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– Hollókő Ófalu és táji környezete
(1987; kulturális);
– Az Aggteleki-karszt és a Szlovákkarszt barlangjai (1995; természeti, magyar-szlovák közös helyszín);
– Az Ezeréves Pannonhalmi Bencés
Főapátság és természeti környezete
(1996; kulturális);
– Hortobágyi Nemzeti Park – a
Puszta (1999; kulturális – kultúrtáj)
– Pécsi ókeresztény sírkamrák (2000;
kulturális);
– Fertő/Neusiedlersee kultúrtáj
(2001; kulturális – kultúrtáj, magyarosztrák közös helyszín);
– Tokaji történelmi borvidék kultúrtáj (2002; kulturális – kultúrtáj).
Néhány megjegyzés a fenti tételekhez: az első – sikertelen - hortobágyi

felterjesztés természeti kategóriában jelölte a Nemzeti Park területét. Az
„Ipolytarnóci fosszilis leletek”, majd
később „a tarnóci ősélőhely” felterjesztést (természeti kategóriában) többször,
módosítva is benyújtotta Magyarország. A Világörökség Bizottság 2004.
évi ülésszakán a felvételről szóló döntést elhalasztotta és a felterjesztés átdolgozását javasolta. Az 1995. évi fertőtáji
felterjesztést Ausztria csak az osztrák
területre vonatkozóan nyújtotta be.
Feltehetően a VÖB szűkebb vezető testülete javasolta a Fertő-tó magyarországi oldala felé való kiterjesztést, a
Magyarországgal való együttműködést és a két Részes Állam közös felterjesztését, melynek nyomán 2000-ben
került sor a helyszín Világörökség Listára vételére.
Az egyezményhez való csatlakozás
után Magyarország növekvő aktivitással vett részt az együttműködésben.
Eleinte megfigyelőként és a hazai előterjesztésekkel kapcsolatosan volt jelen,
a rendszerváltás után kezdeményezőbb
szerepet vállalt. Fontos szerepet játszott
a Külügyminisztérium által működtetett Állandó UNESCO Képviselet Párizsban kifejtett munkája.
Az egyezmény által előírt feladatok
hazai ellátása döntően állami szinten a
mindenkori természetvédelmi és
örökségvédelmi, illetve a területrendezési intézményrendszerre alapszik.
Az egyezményben foglalt kötelezettségvállalások a magyar államra vonatkoznak, de az értékek megőrzésében
és kibontakoztatásában döntő szerepe
van az adott helyi közösségnek, települési vagy területi önkormányzatnak is;
az egyezmény végrehajtása megköveteli a szereplők közötti együttműködést, beleértve a civil szervezeteket,
egyházakat is.
Az ágazatközi és intézményközi
koordináció elősegítése érdekében jött
létre a Világörökség Magyar Nemzeti
Bizottság (VÖMNB), az illetékes miniszter tanácsadó szerve. Összetételében egyszerre volt biztosítva egyfajta
tárcaközi képviselet és a szakmai civil
szervezetek (ICOMOS Magyar
Nemzeti Bizottság, IUCN Magyar
Nemzeti Bizottság stb.), valamint a világörökségi helyszínek képviselőinek a
részvételi lehetősége. A VÖMNB jogutódja és a feladatkör jelenlegi betöltője az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság Világörökségi Szakbizottsága.

Magyar kezdeményezésre több
eredményes rendezvényre került sor
az UNESCO Világörökségi Központjának szakmai és anyagi részvételével, illetve az egyezmény végrehajtásában közreműködő Tanácsadó
Testületekkel együttműködve. Ezek
a magyarországi világörökségi helyszínek érdekeit is szolgálták, akár a
felvétel előkészítése, akár a már listán
szereplő helyszíneink hatékonyabb
kezelésének elősegítésével; egyben
továbbképzési fórum, tapasztalatcsere
eszközeként is hasznosultak.
A nyolc magyar világörökségi helyszínnel Magyarország a hasonló fejlettségű, természeti adottságú és történelmi múltú országokkal összevetve az átlagost kissé meghaladó mértékben van jelen. Ugyanakkor a
kiemelkedő, egyetemes értékű örökségünk teljesnek mondható megjelenítéséhez a Várományosi Listán szereplő tételek legalább egy részének a
felvétele szükséges.
A helyszínek
meg rzési állapota

Az egyezmény végrehajtásában elsődleges feladat a helyszínek értékmegőrző kezelése és bemutatása, fenntartható
integrált szemléletű fejlesztése, értékeiknek a jövő generációk számára történő átadása. A Részes Államok kötelessége tájékoztatni a Világörökség Bizottságot minden olyan beavatkozásról, mely hatással lehet a helyszín
kiemelkedő egyetemes értékére, még
az érdemi döntések meghozatala előtt.
Magyarország e kötelezettségének eleget téve, az egyes helyszíneket érintő
beavatkozásokról tájékoztatást nyújt a
Világörökség Központ útján a Bizottság részére.
Világörökségi helyszíneink legalább
kielégítő megőrzési állapota biztosított, a felvétel alapját jelentő, „kiemelkedő egyetemes értéket” egyik helyszín esetében sem fenyegeti a megszűnés veszélye. Ugyanakkor a helyszínek
kezelése során komoly kihívások jelentkeztek az elmúlt 30 évben.
Példáként említhető a budai alsó
rakpart tervezett bővítése, mely a
2005-ben itt járt UNESCO–
ICOMOS Tanácsadó misszió javaslatai nyomán végül nem valósult meg.
A védőövezetben, a Belső-Erzsébetvárosban 2004-től megindult bontások és átépítések kapcsán több civil

szervezet is fellépett. 2007-ben
ICOMOS Tanácsadó misszió, 2013ban UNESCO–ICOMOS reaktív
monitoring misszió fogalmazott meg
ajánlásokat. 2011-ben az V. kerület,
Bécsi utcában tervezett luxusszálloda
(Zeppelin hotel) és az azzal járó bontások terve jelentett kihívást, mellyel
szintén a 2013-as misszió foglalkozott. A missziójelentések és a Magyarország által nyújtott „megőrzési
állapotjelentések” nyomán a VÖB
2008-2015 között 5 alkalommal hozott döntést a helyszínről, s fogalmazott meg ajánlásokat Magyarország
számára.
A Tokaj történelmi borvidék kultúrtájra
a zempléni Aranyos-völgybe tervezett
szivattyús energiatározó, a szlovák oldalon Tőketerebesre (Trebišov) tervezett szénerőmű és a Szerencs határára
tervezett szalmatüzelésű erőmű, továbbá egyes bányák működése, illetve tervezett bányanyitások jelentettek veszélyt. Magyarország 2010ben UNESCO–ICOMOS Tanácsadó missziót hívott meg, különösen a
szalmatüzelésű erőmű és a bányászat
kérdésének megvizsgálására. A Világörökség Bizottság 2008-2013 között 4
döntést hozott a helyszín megőrzési állapotáról.
A Hortobágy – a puszta világörökségi helyszínt 2000-ben a tiszai ciánszennyezés sodorta veszélybe. 2000.
májusában a helyszín a Világörökség
Alapból 50 ezer dollár gyorssegélyben
részesült a károk egy résznek elhárítására, valamint Ausztrália 300 ezer ausztrál
dollárt adott a monitoring programra.
A Fertő/Neusiedlersee kultúrtáj világörökségi helyszín estében az osztrák oldalon tervezett és részben megvalósított
fejlesztések jelentettek veszélyt. 2007ben a világörökségi területen kívüli
Parndorfban 73 méter helyett végül 47
méter magas lett a tervezett hotel az
UNESCO–ICOMOS–IUCN reaktív
monitoring misszió és a Bizottság döntése nyomán. 2010-től a védőövezetben
és az azon kívül épített nagymagasságú
(150 m feletti) szélerőművek jelentenek
veszélyt a helyszín vizuális integritására, mellyel 2013-ban foglalkozott az
ICOMOS–IUCN Tanácsadó misszió.
A 2000-es évek második felében jelentkező problémák nyomán fogalmazódott meg az igény a világörökségi
helyszínek kezelésének megújítására és
ennek érdekében átfogó jogszabályi
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A törvény

Pannonhalmi Bencés F apátság
(KÉP: CIVERTAN, WIKIPEDIA)

Gémeskút a hortobágyi pusztában
(KÉP:PÖSCHEK ANDRÁS, FOTOGRAFIKUS.HU)

keret megalkotására, különösen a
kezelési tevékenység megerősítése
érdekében. Ez vezetett a Világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény megalkotásához.
Turizmus, fejlesztéspolitika

A Világörökség Egyezmény egyik legmarkánsabb hatása a nemzetközi turizmus területén jelentkezik. Az
1960-as évektől megerősödő globális
turizmus hozzájárul a helyszínek
megőrzéséhez a helyszínek egyre ismertebbé válása, a globális köztudatban való megjelenése és részben
az ebből eredő bevételek nyomán; de
a látogatók nagy száma veszélyeket
is rejt magában mind a fizikai megőrzés, mind a helyszínek önazonosságának megőrzése terén. A látogatók kiszolgálására létrehozott infrastruktúra és a túl sok látogató
banalizálhatja a helyszínt, s a helyi
közösségek életmódja is döntően
megváltozhat. Megszűnnek azok a
társadalmi–gazdasági gyakorlatok,
melyek a helyszín értékeit létrehozták, és amelyek szükségesek az értékek fenntartásához.
A világörökségi helyszínek a magyar turisztikai kínálatban még további lehetőségeket jelentenek, amelyek kiaknázása érdekében, a fenntarthatósági szempontokat is figyelembe véve, szükséges a turisztikai
és az örökségvédelmi ágazat szorosabb együttműködése.
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A 2011 évi LXXVII. törvényt a világörökségről 2011 júliusában fogadta el az
Országgyűlés. A törvény egyik leghangsúlyosabb eleme a világörökségi kezelési rendszer kialakítása, melynek része
a kezelési terv és a kezelő szervezet.
A Világörökség törvénnyel új fejezet
nyílt meg a hazai világörökségi helyszínek kiemelkedő egyetem értékeinek megőrzését, bemutatását stb. célzó
tevékenységeket illetően: a helyszínek
kezelésére kijelölt Világörökségi
Gondnokságok megbízásával, valamint a Kezelési Tervek (KET) „új generációja” elkészíttetésével.
A Világörökség törvény alapján megtörtént a Várományos Lista első teljes
körű szakmai felülvizsgálata is, 2015ben, a Miniszterelnökséget vezető miniszter rendeletben hirdette ki a következő várományos helyszíneket: A Római Birodalom határai – a Római
Limes pannóniai Duna-parti határvonalának magyarországi szakasza;
Lechner Ödön művei; Esztergom, Visegrád, középkori magyar királyi központok és az egykori Pilisi királyi erdő
területe; Balaton-felvidéki kultúrtáj;
Magyarországi tájházak hálózata; Mezőhegyesi Ménesbirtok; Felső-Tiszavidéki fa harangtornyok; a Komárom/Komarnoi erődrendszer a Duna
és a Vág folyók összefolyásánál; a Budai termálkarszt barlangrendszerei;
Ipolytarnóci ősélőhely.
Közülük jelenleg a Római Limes Magyarországon felterjesztésének előkészítése folyik. Már meglévő világörökségi sorozathelyszín (A Római
Birodalom határai – melynek részhelyszínei jelenleg az Egyesült Királyságban és Németországban vannak) bővítéseként nyerhet felvételt a
Világörökség Listára a várhatóan
2017-ben benyújtandó felterjesztést
követően. A felterjesztés sokszereplős
nemzetközi kontextusban, bonyolult
és az utóbbi években megváltozott
feltételrendszerben történik; számos
fogalmi, eljárási kérdés tisztázása, kidolgozása vár a helyszín potenciális
bővítésében érintett majd tucatnyi országra.
FEJÉRDY TAMÁS
SOÓS GÁBOR
A szerzők hamarosan hosszabb tanulmányt közölnek a témáról az
UNESCO megalapításának 70. évfordulójára megjelenő kötetben.
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ÉT-ETOLÓGIA
A horkantás üzenete

Az, hogy az állatok miként kommunikálnak, egy-egy faj milyen
jeleket használ, hosszú evolúciós
folyamat, szelekció eredménye.
A kutatók nemrégiben érdekes
eredményeket kaptak az afrikai
fehér orrszarvú két rokon fajáról.
A korábban jól ismert vizelet- és

ürülékjelek mellett ezeknél a
gyengén látó, ritka emlősöknél a
hangjeleknek is fontos szerep jut.
Az általuk kiadott hangok elemzése és visszajátszása során kiderült, hogy a horkantó jelek a felnőtt hímek esetében mélyebbek, a
még nem érett hímeké rövidebb és
kevesebb elemet is tartalmaz. Az
ivarérett bikákra jellemző egy
csuklásszerű hang, amit ivarzó
nőstény jelenlétében adnak a leggyakrabban. Érdekes, hogy a hímek eltérő módon reagálnak az
azonos és a rokon faj bikáinak
hangjára, és hogy a nőstények
horkantása erősebb reakciót vált
ki belőlük. A hangjelek tehát alkalmasak nemcsak a faj, de az ivar
és a szociális státusz jelölésére is.
Ez az eredmény nemcsak a kommunikációról szerzett ismereteinket bővíti, hanem a kutatók azt
remélik, hogy a horkantásokkal
kedvezően befolyásolható az egyes
nemek hormonális állapota, és e
szigorúan védett, erősen veszélyeztetett állatok fogságban történő szaporítása végre sikerrel járhat
majd.
BILKÓ ÁGNES

TÁRGYAK – TÖRTÉNETTEL

A BIHARI MÁRNA ETALONJA
ülönleges alkalom, amikor új gerinces állatfajt fedeznek fel a kutatók. Az pedig, hogy az új faj hazai vizeink lakója, még kivételesebb esemény: 2016 elején
új márnafajt írtak le a Sebes-Körös vízrendszeréből, típuspéldányait pedig a Magyar Természettudományi Múzeum
Halgyűjteményében helyezték el. Márciusban a hónap műtárgyaként tekinthető meg a múzeum kupolacsarnokában
új halfajunk, a bihari márna (Barbus biharicus Antal, László &
Kotlík, 2016) egyik típuspéldánya.
A nagyszerű tudományos eredmény, amely Antal László, a
Debreceni Egyetem Hidrobiológia Tanszék adjunktusának
és kollégáinak nevéhez fűződik (az erről szóló írást lásd az
Élet és Tudomány 2016/6. számában – a Szerk.), talán
visszaadta régi fényét a Magyar Természettudományi
A Halgy jtemény
Múzeum Halgyűjteményének. 1956-ban egy bombatámadást
(VÖRÖS JUDIT ÉS NÉMETH TAMÁS FELVÉTELEI)
követő tűzvészben elenyészett a teljes, nagyjából 15 ezer
példányszámú gyűjteményi anyag – beleértve a Xántus hogy a természet nagy rendszerébe immáron besorolható
János által gyűjtött 29 halfaj típuspéldányát is, amelyek bihari márna egyetlen és megismételhetetlen holotípusa,
pótlása lehetetlen. A Halgyűjtemény az azóta eltelt majd’ 60 valamint egy paratípusa a Magyar Természettudományi
év során újra felépült, átélt jó néhány költözést, jelenlegi Múzeumba került.
A márnafajok a világ legnépesebb halcsaládjába,
helyén pedig több mint 13 000 példányt őriz. Arra a
a pontyfélék közé tartoznak – Magyarországon
megtiszteltetésre azonban, hogy újra típusok
23 másik génusz képviselőivel együtt. Régóta
is szerepeljenek a gyűjteményi lajstromtudtuk, hogy Magyarországon a horgászati és
ban, mostanáig várni kellett.
halászati szempontból igen fontos rózsás márna
Carl von Linné, svéd természettudós
ánya
(Barbus
barbus) mellett egy kisebb termetű, külle1758-ban megjelent munkájával, a
spéld
u
p
tí
márna
i
r
a
mé
ben
eltérő
márnafaj, a Petényi-márna (Barbus
Systema Naturae 10. kiadásával alapozih
Ab
petenyi) is honos folyóvizeta meg az élővilág modern rendszereinkben. Az utóbbi
zését – könyvében már következetesen
évek kutatásai
használta az azóta is alkalmazott nevesorán kiderült,
zéktant. Azok a fahogy a fajszám
jok, amelyek nevet
ennél több. Molekukapnak és megkülönláris vizsgálat során derült fény két
böztető
bélyegeik
másik márnafaj, a kárpáti (Barbus carpathicus) és a
alapján elkülöníthetők más fajoktól, beilleszthetők az élőlények szerteágazó balkáni márna (Barbus balcanicus) létére és Kárpát-medencei
rendszerébe. Csupán a fajleírások szövege alapján azonban előfordulására.
E vizsgálatban azonban nem használtak magyarországi
nem mindig egyértelmű egy-egy bélyeg, nehéz lehet a faj
azonosítása. Emiatt fontos, hogy az újonnan publikált mintákat, így a hazai kisebb termetű márna populációiról –
fajneveket közgyűjteményben őrzött példányhoz: a amelyekről korábban azt gondolták, hogy csak a Petényitípuspéldányhoz kössék. E példányok alapján születik a márna egyedeiből állnak – nem kaptunk információt. Új
fajleírás, s minden további egyed, amelynek tulajdonságai kutatási program indult, immár magyar szakemberek
hozzájuk hasonlók, ugyanazt a nevet fogja viselni. Vitás részvételével, hogy megállapítsák, mely folyóban mely
esetekben – amikor nem egyértelmű egy bizonyos egyedről, kistermetű márnafajok fordulnak elő hazánkban. Egy gént
hogy melyik faj képviselője – a típuspéldányok vizsgálatával bevonva a vizsgálatba, kiderült, hogy a Sebes-Körösből egy
negyedik, a már ismert fajoktól eltérő genetikai állományú
lehet a kérdést eldönteni.
Ha egy fajt több típuspéldány képvisel, az egyik közülük populáció mutatható ki. Három gén alapján új márnafaj
kiemelt szerepű: ez a holotípus, amelyből fajonként csak egy jelenlétét tudták igazolni: a bihari márnáét. A faj léte jól
létezik, a világon egyetlen helyen, így ez lesz a faj „etalonja”. bizonyítja természeti kincseink gyarapodását, valamint
(Ha egy fajt csak egyetlen begyűjtött példány alapján írnak szemlélteti a Magyar Természettudományi Múzeum kissé
le, akkor eleve az a holotípus.) A fajleíráshoz használt mostohán kezelt Halgyűjteményének fontosságát, tudomátípussorozat további példányai a paratípusok, amelyek szintén nyos értékét is.
SZŐKE VIKTÓRIA
hűen képviselik az adott fajt. Igen jelentős esemény tehát,
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

1

2
1–3. Nyisztor Miklós (Debrecen, nyisztor40@gmail.com) – Sóhajtások – Január elején
hirtelen lett –20 fok, s mivel hó nem volt, tükörsimára fagyott a Gyilkos-tó felszíne.
A fenéken metán keletkezik (növények, elhullott állatok lebomlásából), a felszálló
buborékok most nekiütköznek a fagyott jégpáncélnak. A vastagodó jég magába zárja
ket, miközben alattuk újabbak érkeznek, és ilyen különleges térplasztikai hatású
zárványok keletkeznek.
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SZABÁLYOK
Az ÉT-galériában bárki kiállíthatja felvételét, megosztva élményét olvasótársaival Kérjük, hogy a digitális képet
tif vagy jpg formátumban 300 dpi
felbontással küldje el az et-galeria@
eletestudomany.hu címre. A tárgyrovatba
írja: ét-galéria, és a kísér levélben mondja
el, amit a felvétel körülményeir l és a témáról
tud. A beküld jutalma a „kiállításban” megnyilvánuló elismerés.
A „hónap képe” 5000 Ft különdíjat kap.

4. Tardos Zoltán (Budapest,
tz.tyh@t-online.hu) – Mesebeli kerek jégerd
– A kamra mellett, egy edényben
befagyott a víz. Aztán a meleg id ben
felengedett, és már csak egy vékony korong
úszott rajta. Kiemeltem, és elcsodálkoztam,
hogy milyen gyönyör alakzatok
fagytak ki benne.
5. Szántói Zoltán (Sümeg,
szantoi.zoltan@gmail.com) – Zárványok
egy jégkockában

4

Z

3

árvány. Milyen szép
szavunk. Bizonyára a nyelvújítás terméke. Sikerében segíthetett, hogy a márvány
szóval rímel, és nem
csupán a hangalakja.
„A legnagyobb művésznek sincs oly álma, / amit
ne zárna bármely kocka
márvány / önnön feleslegébe: míg, kitárván, / a
lélek által vont kéz megtalálja.”
A Természet bár nem
olyan tudatos, mint Michelangelo lélek által
vont keze, de a jég zárványaiban véletlennel
elővarázsolt pontos valóságot mutat, s a képzelet álmait tárja ki a
lélekben.
H. J.
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A TUDOMÁNY VILÁGA
Erd kertekkel
a biológiai sokszín ségért

Maláj pávafácán

z esőerdő értékes élővilágára
A
akár pozitív hatással is lehet az
emberi beavatkozás, ha a helyes

módszereket választják – mutatták
ki a University of Nottingham brit
és malajziai egyetemének kutatói,
együttműködésben a Prince of
Songkla University munkatársaival.
Malajzia őslakóinak hagyományos
földművelési módszere, az erdőkert
segíthet abban, hogy támogassák a
pusztulás szélén álló vagy veszélyeztetett állatfajokat, mutatott rá
Markus Eichhorn erdőökológus, aki
elmondta: „Régóta félreértik egymást
az esőerdőért dolgozó környezetvédő
szervezetek és azok az emberek, akiknek a lakóhelyük az esőerdő.”
A délkelet-ázsiai esőerdőkben
11 000 éve jelen van az ember, a helyiek lakják és művelik is az erdőt.
A környezetvédők és a helyiek között gyakran konfliktus forrása az,
hogy a környezetvédők nem értik,
a bennszülöttek hagyományos mezőgazdasági módszere hogyan segíti
az esőerdő megőrzését. Jon Moore,
ökológus elmondta: „A délkelet-ázsiai esőerdőket gyakran élelem-sivatagokMégis van kilencedik
bolygó?

z új bolygók keresése már évszázaA
dok óta foglalkoztatja a csillagászokat. 1846-ban Urbain Le Verrier francia
matematikus az Uránusz pályájának
egyenetlenségeiből következtetett a
Neptunusz létezésére. Később a Neptunusz pályájában is kimutatattak apró kilengéseket, ami alapján egy újabb ismeretlen bolygó létezését feltételezték. Az
1900-as évek elején Percival Lowell kísérletet is tett az X-bolygó megtalálására.
A Plútó 1930-as felfedezésével
ugyan átmenetileg kilencre bővült
a bolygóként számon tartott naprendszerbeli égitestek száma, de az
Uránusz és a Neptunusz pályájában
tapasztalt apró elmozdulásokra a
Plútó létezése nem adott magyarázatot. Később kiderült, hogy a két gázbolygó pályájának egyenetlenségeit
nem egy másik bolygó okozza.
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nak hívják, mert viszonylag kevés húsos
gyümölcsöt termő fa nő bennük, és ezek
sem minden évben hoznak termést – ez
azt jelenti, hogy más, trópusi esőerdőkhöz viszonyítva, a gyümölcsevő állatok
számára kevés a megbízható táplálékforrás. Ennek következménye, hogy
a délkelet-ázsiai esőerdőkben csekély
a gyümölcsevő állatok száma, és ezek
az állatok érzékenyen reagálnak a változásokra és élőhelyük csökkenésére.”
Ezt a problémát a helyiek saját földművelési módszerükkel meg tudták
oldani.
A chewongok egy körülbelül 400
helyi főből álló csoport, akik Malajzia középső szigetének esőerdejében
laknak a Krau Wildlife Reserve
megalapítása, 1923 óta. Egy részük
a hagyományos termesztési módszereket űzi, vadászik, halászik, vad
Amerikai kutatók a The Astronomical Journal nevű szakfolyóiratban nemrég megjelent cikke szerint
a Naprendszernek van egy körülbelül Neptunusz-méretű kilencedik
bolygója is. A California
Institute of Technology
két kutatója – Konstantin
Batygin és Mike Brown –
Neptunuszon túli égitestek
pályáját tanulmányozva jutott arra a következtetésre,
hogy létezik egy eddig ismeretlen bolygó. Hat Neptunuszon túli objektum
pályáját ugyanis valamilyen
nagy méretű égitest módosította úgy, hogy azok kibillentek a
Naprendszer síkjából.
A feltételezett X-bolygó napközelben 200 csillagászati egység
távolságra van a Naptól, vagyis
200-szor messzebb, mint a Föld,
és mintegy 7-szer távolabb, mint

2016/10

Maláj tapír

gyümölcsöket és gyógynövényeket
gyűjt. Növénytermesztési módszerük abból áll, hogy az esőerdő
vékony sávját megtisztítják, bizonyos, természetesen honos fafajokat
meghagynak, és további őshonos
fajtákat ültetnek; olyanokat, melyek gyümölcsöt teremnek, például duriánt, mangót, rambutánt. A
könnyen kezelhető kertek gyümölcsét június, július, augusztus hónapban szüretelik le.
A chewong erdőkertek minimális
erdőirtással járnak, majd az újonnan
ültetett fák a már létező vegetáció
mellett növekszenek. Eichhorn és
munkatársai vizsgálata arra irányult,
vajon ezek az erdőkertek növelik-e
a Neptunusz. Naptávolban akár
1200 csillagászati egységre is lehet központi csillagunktól. Mike
Brown első sejtése a kilencedik
bolygóról még 2003-ra vezethető

vissza. Brown volt annak a kutatócsoportnak a vezetője, amely a
Sedna kisbolygót felfedezte. Akkoriban ez volt a Naprendszer legtávolabbi ismert objektuma, melyet
– Brown feltételezése szerint – valamilyen nagyméretű, a Neptunu-

az esőerdőben az állatok egyedszámát és a fajok változatosságát. Kamerát helyeztek el a Krau rezervátum területén, a használatban lévő
vadcsapások mentén, 15 helyre – 7
kamera erdőkertbe, 8 pedig kontroll-területre került. A kamerákat
gyümölcsökkel, langszattal és mangóval csalizták föl, majd megörökítették az állatokat, akik felkeresték
a helyet. Az erdőkertekben készült
felvételek 21 fajból való, több mint
1670 állatot rögzítettek, köztük egy
veszélyeztetett fajt (maláj tapír), öt
sebezhető állatfajt (ázsiai kiskarmú
vidra, emsemakákó, maláj medve,
szambárszarvas, maláj pávafácán),
két mérsékelten fenyegetett fajt
(tűzfácán, argus-páva). Ezzel szemben a kontroll-területeken mindössze 6 állatfaj bukkant föl. Az
erdőkertek jelentősége tehát abban
áll, hogy lényegesen több állatfajnak nyújtanak lakóhelyet.
„A chewongok az évek során olyan
gazdálkodási módszert fejlesztettek ki,
amelynek segítségével elkerülik a konfliktust a vadállatokkal, például tigrissel, elefánttal. Erdőkertjeik növelik az
őshonos gyümölcsök jelenlétét az esőerdőben - mondta Ahimsa CamposArceiz - Az élelmen az ember osztozik a vadállatokkal, hiszen ezek a fák
több termést adnak, mint amennyit a
chewongok elfogyasztanak.”
SZILÁGYI-NAGY ILDIKÓ
szon túli égitest kényszerített ilyen
messzi pályára. Bár a NASA WISE
felmérésének eredményei alapján
korábban kizárták, hogy a Naptól
számított 10 000 csillagászati egység távolságon belül meleg barna
törpék vagy legalább Szaturnuszméretű óriásbolygók legyenek, egy
ennél kisebb távoli planéta létezése
nem elképzelhetetlen. A 10 földtömegnyi X-bolygó létezésére egyelőre csak közvetett bizonyítékok
vannak.
A kutatóknak nincs könnyű dolguk, hiszen az X-bolygót napközelben lenne a legkönnyebb megfigyelni, de ekkor halad legnagyobb sebességgel. A kutatók hawaii teleszkópos
észlelésektől várják a megerősítést:
a Japán által üzemeltetett 8 méteres
Subaru teleszkóp alkalmas lehet az
X-bolygó megfigyelésére, a keresés
azonban akár 5 évig is eltarthat.
JURECSKA LAURA

Visszatért a budai erd kbe
az aranysakál

Parkerdő Zrt. szakemberei. Mára bizonyos lett, hogy az őshonos állatfaj
ismét stabilan jelen van a főváros környéki erdőkben is. Az emberre veszélyt nem jelentő, közepes testű emlős ragadozó nem betelepítéssel, hanem természetes módon bukkant fel
a Parkerdő által kezelt területeken.
Az aranysakál az 1800-as évek végén szorult ki Magyarországról, az
ezt követő időkben mindössze két
észlelést dokumentáltak: egyet 1937ben, a másikat 1942-ben. Emiatt – a
rókával vagy a farkassal ellentétben

„Az aranysakál rendkívül sikeres
állat, ami főképp annak köszönhető, hogy jól működő közösségben él.
Kölykeit például a rókánál sokkal
hosszabb ideig, jól szervezetten védi.
Meg jelenésében leginkább a rókára
hasonlít, csupán színben és méretben
adódhatnak különbségek. Elnyújtott
üvöltéssel vagy rövid, jellegzetes vonyító és üvöltő hangokkal kommunikál, melyet általában napnyugta után
egy órával hallhatunk. Magyarországi
táplálkozását tekintve „rágcsálóspecialistának” mondható, elsősorban a
mezei egereket és a pockokat kedveli – mondta Heltai Miklós vadbiológus, a Szent István Egyetem
Mezőgazdaság- és Környezettudomány Kar Vadvilág Megőrzési
Intézetének igazgatóhelyettese.

– a közvélemény is kevéssé ismeri a
sokszor csupán nádi farkasként (toportyán) vagy kis farkasként emlegetett aranysakált. Eltűnése a vizes
élőhelyek megfogyatkozásával és
a XX. század második harmadáig
uralkodó, a ragadozó fajok irtására
való törekvéssel magyarázható. Életképes állományai akkor csak a Balkánon, főképp Görögországban és
Bulgáriában maradtak fenn. Innen,
déli irányból, a volt jugoszláv államokon keresztül érte el hosszú évek
alatt újra Magyarországot, majd a
’90-es évektől fogva Somogy, Baranya és Bács-Kiskun megyéből
terjedt tovább. 2016-ra már százas
nagyságrendű állománnyal van jelen
a főváros környéki erdőkben.

A csúcsragadozók fontos tényezői
és fenntartói az erdei ökoszisztéma
egyensúlyának. Amikor egy-egy
őshonos állat vagy növény eltűnik a rendszerből, ez az egyensúly
megbillenhet. Az aranysakálok
megtelepedésének folyamatát üdvözölni kell, mert ezáltal az erdei
ökoszisztéma sokfélesége gazdagodik, illetve a sakál megjelenése
hozzájárul az erdő önszabályozó
folyamatainak javulásához is. A
Pilisi Parkerdő Zrt. szakemberei
folyamatosan figyelemmel kísérik
a faj visszatérését és viselkedését,
továbbá adatokat szolgáltatnak a
vadbiológiai kutatással foglalkozó
intézményeknek.
(www.greenfo.hu)

Buda környéki erdőkben néhány
A
évvel ezelőtt találkoztak először
magányos aranysakálokkal a Pilisi
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LÉLEKTANI LELEMÉNYEK
Mintha csak magamat
látnám

Az emberben veleszületett
késztetés él, hogy felmérje környezetét, beleértve azokat az
embereket is, akikkel találkozik. Ez az evolúciós örökség
igencsak hasznos, hiszen céljaink elérésének esélyét – végső
soron túlélési kilátásainkat –
javítja, ha jól eligazodunk a
minket körülvevő világban.
Kulcsfontosságú, hogy képesek legyünk gyorsan kiismerni
mások személyiségét, mert ennek alapján tudjuk kialakítani a
hozzájuk való viszonyulás megfelelő módját. No de minek
alapján alkossunk jellemrajzot
olyan valakiről, akivel épp csak
akkor találkoztunk? Talán nem meglepő, de önkéntelenül is az arcot tekintjük fő információforrásnak.
Az arc a test leginkább látható része, és az emberek az
arcvonásokból nemcsak mások pillanatnyi érzelmeire,
hanem jellemvonásaira is megpróbálnak következtetni.
Tulajdonképpen nem is egészen alaptalanul, hiszen az
érzelmeket kifejező arckifejezéseket a mimikai izmok
hozzák létre, melyek a rendszeres mozgatástól, „edzéstől” megerősödnek, akárcsak bármilyen más izom. Így
az emberek arcáról olykor valóban le lehet olvasni, hogy
milyen érzelem tükröződik rajtuk leggyakrabban.
Azonban az idegen arcoknak van egy másik, kevésbé
közismert jellegezetessége is, melyet sokszor anélkül észlelünk és értékelünk, hogy ennek tudatában lennénk: az,
hogy mennyire hasonlítanak a saját arcunkhoz.
Több kísérletben is kimutatták, hogy a külső hasonlóság és a másik személy jellemének megítélése között öszszefüggés áll fenn: az emberek pozitívabban viszonyulnak azokhoz az idegenekhez, akiket önmagukhoz némileg hasonlónak találnak. Furcsa kérdés, de lehetséges
volna, hogy ez az összefüggés fordítva is érvényes?
Harry Farmer, a Londoni Egyetem kutatója és két
munkatársa erre keresett választ, amikor egy kísérlet
során 59 résztvevővel játszattak gazdasági játékot. Az
alanyok egy állítólagos másik személlyel játszottak, aki
– talán mondani sem kell – valójában nem létezett, ám
a kutatók mutattak egy fényképet, ami állítólag őt ábrázolta. A játék lényege az volt, hogy a kísérlet résztve-

Azonos néz ponton (SZ CS ÉDUA RAJZA)

vői kaptak 2,50 fontot, melyből felajánlhattak egy tetszőleges részt. A felajánlott összeget a játékvezető megháromszorozta, viszont arról már a másik játékos döntött, hogy mennyit juttat vissza a megnövelt összegből a
felajánlást tevőnek. Az egyik esetben a játékostárs tisztességes, becsületes volt: 70%-ot juttatott vissza, a másik esetben viszont önző, „áruló”, mivel csak 10%-ról
volt hajlandó lemondani. A résztvevők csak az egyik –
vagy a becsületes, vagy a galád – partnerrel kerültek
össze, és a játék után meg kellett állapítaniuk, hogy az
illető mennyire hasonlít rájuk. Nos, akiknek megbízható, tisztességes volt a játékostársuk, azok sokkal nagyobb fizikai hasonlóságot véltek felfedezni közte és
önmaguk között, mint azok, akik azt hitték, hogy a
partnerük tisztességtelen.
Mindez arra utal, hogy egy ismeretlen személlyel való
külső hasonlóság észlelése és az illetőről kialakított pozitív vélemény között erős a kapcsolat. Ez – talán a látszat ellenére – nem értelmetlen, hiszen a fizikai hasonlóság genetikai hasonlóságot jelezhet. A rokonok
előnyben részesítése pedig elősegítheti az egyén saját
génjeinek, illetve azok másolatainak továbbélését a populációban. Emellett Farmer és munkatársainak kísérlete arra is rámutat, hogy a két arc közötti hasonlóság
észlelése korántsem pusztán vizuális funkció – sokat
számítanak az arcok tulajdonosai között fennálló társas
kapcsolatok is.
M ANNHARDT ANDRÁS

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

El fizetési ár 2016-ra belföldre: 1/4 évre 3900 Ft, 1/2 évre 7800 Ft, 1 évre 15 600 Ft
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KERESZTREJT VÉNY
Kapronczay Károly Közép-Kelet-Európa orvosi múltja cím könyve alapján a XVIII. századi Oroszországban m köd két híres magyar orvos
nevét kérjük, illetve azét, aki csak szeretett volna ott gyógyítani. A megfejtést beküld k között a kötet 5 példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést kívánunk!
Beküldési határid : a lapszám megjelenését követ második hét szerdája, 2016. március 16-a. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Keresztrejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu.
Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 9.
számunkban elkezd d 12 hetes rejtvényciklusunk végére a négyzetek
bet i – helyes sorrendbe rakva – egy 125 éve született magyar mérnök,
konstrukt r, feltaláló nevét adják meg. A név megfejt i között az Élet és
Tudomány negyedéves el fizetését sorsoljuk ki.
VÍZSZINTES: 1. II. Katalin cárn udvari orvosa volt. 11. Autós csillagtúra. 12. Dinnyét próbáló. 13. Rangos katona. 15. Falat fehérít. 16.
... Roy; Walter Scott regénye. 18. Tudatát vesztett, eszméletlen. 20. A
megborzadás egyik szava. 22. Pokróc szélei! 24. Madzag. 26. És akkor
a ...; Gertler Viktor 1966-os filmje. 29. Egykori iskolatípus. 30. Biográfia,
régies szóval. 33. A tantál vegyjele. 34. Batu is ez volt. 35. Tollsepr vel
is eltávolítható. 36. Electronic payment system (elektronikus fizetési rendszer), röv. 37. Jégtáncosn , Tóth Attilával alkottak sikeres párost (Klára).
39. Jég vonulása a folyón.

Olimpiai bajnok vízilabdázó, Európa-bajnok úszó (Olivér, 1909–1946). 22.
A kosárlabda gyakran pattan rá. 23. Régi eredet n i nevünk. 25. Helyrag, a -ra párja. 26. Orvos, az els orosz gyógyszerkönyvként számon tartott munka szerz je. 27. Autonóm terület, röv. 28. Játékvezet i
jeladó eszköz. 31. Kenyérgabona. 32. Portékán ellenértéket feltüntet. 36.
Fogadására. 38. Az irídium vegyjele. 40. Ajtó közepe!

FÜGG LEGES: 1. Pehelysúly! 2. New Haven-i egyetem. 3. Szembet n en nagy. 4. Garibaldi szül helye. 5. Szeretetteljes karolás. 6. Veszprém
vize. 7. Valakivel azonos állomásra kötött telefon-el fizet . 8. Mexikói
pénznem. 9. Nem valódi. 10. Lett, régiesen. 14. Relatív, röv. 17. Híres
orvostudósunk, akinek a kérvényét a cár elutasította. 19. Rövidítés
hosszan játszó mikrobarázdás hanglemezen, eredetileg: long-play. 21.

A 6-os számunkban megjelent keresztrejtvény megfejtése: A GASZTRONÓMIA GYÉMÁNTJA; KÉMIAI KUTATÁS FOGADÁSBÓL. Braun Tibor:
A Nobel-díjra érdemes taxisof r cím könyvét (Lexica Kiadó) nyerte:
Angyal Zoltán (Budapest), Berkes Lajos (Zirc), Halmai István (Jászkisér), Szentkirályi Zoltánné (Tatabánya) és Varga Árpád (Budapest).
A nyerteseknek gratulálunk, a nyereményt postán küldjük el.

A HÓNAP KÉPE

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

FEBRUÁR

Aux Réka Krisztina (Kál, dementia2@citromail.hu) – Mácsonyák
báli ruhában – cím képe 6. számunkban jelent meg a 185. oldalon.
Ezüstszürke és fehér sávokra bomlik a képmez : deres erd vel
ben tt hegyoldal és hóborította rét. Tágas teret szeretne bejárni a
tekintet, de a figyelmet magukhoz ragadják az el térben pompázó
mácsonyák. Az amúgy is cizellált konstrukciójú növényeket jégkristályok pazar díszítése borítja. A távlat átskálázza a nagyságviszonyokat, az erd szélen álló magányos fa koronája megbújik
a hatalmas bugák között. Az ötvösm vekkel veteked szépség
kóró megérdemli ezt az egyenrangúsítást.
(H. J.)

TELC nemzetközi és államilag elismert
nyelvvizsgák 7 nyelvb l 4 szinten
Következ vizsgaid pont:

2016. április 9.
Jelentkezési határid : 2016. március 7.

A vizsga el tt felkészít tanfolyamok
indulnak, azokról a www.telc.hu
honlapon tájékozódhat.

Vizsgák
A2, B1, B2
és C1
szinteken

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

telc@telc.hu
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ÉT-IR ÁNY T
Konkoly Thege emlékkiállítás
Konkoly Thege Miklós csillagász halálának 100. évfordulója alkalmából előadásokkal egybekötött kiállítással készül a Virányosi Közösségi Ház.
Konkoly Thege Miklósnak köszönhető az ógyallai, valamint Budapesten a Széchenyi-hegyen lévő csillagvizsgáló létrehozása, amely a Magyar Tudományos Akadémia csillagászati kutatóintézetének alapjául szolgált. Közreműködött több más, hazai csillagvizsgáló alapításában is,
köztük említendő a kalocsai, a herényi és a kiskartali
csillagda. Az ország csillagászati kultúrájának kiteljesítése az ő nevéhez fűződik, s lényegében ő teremtette
meg kora magyar csillagászati szaknyelvét. Konkoly
Thege szervezőmunkája által teljesedett ki Magyarországon a meteorológiai szolgálat, továbbá kiváló műszertervező és -építő volt, meteorok és üstökösök neves
kutatója.
A kiállítást március 3-án 17 órakor nyitja meg
Gazda István tudománytörténész; Zsoldos Endre csillagász pedig vetített képes előadással készül az alkalomra.

Autópálya kincsei
Az M43-as autópálya nyomvonalán élt kultúrák életébe
pillanthatnak be a szegedi
Móra Ferenc Múzeum új időszaki kiállításán. Az Úton a
kultúrák földjén című tárlaton közel száz olyan kincset
mutatnak be, melyeket az autópálya régészeti feltárás során találtak meg a szakemberek. Az ásatáson előkerült
leletek felölelik az őskortól a késő középkorig tartó időszakot, bemutatják az itt élt népek
mindennapjait, temetkezési szokásait.
A különleges tárgyak
között találhatók ezüstből és bronzból készült
ékszerek, övveretek, szerszámok, csonteszközök és
kerámiák is. A tárlaton rovásírásos íjcsontlemezeket
is bemutatnak az avar
korból, valamint egy óriási méretű kelta eredetű
urnát és egy kora bronzkori hamvasztásos sírból származó tárgyakat is láthatnak az érdeklődők. Az utóbbi, több
mint négyezer éves lelet azért is különleges, mert az elhunyt hamvait a sírban található edények elé, a gödör
közepébe szórták, nem pedig urnában helyezték el őket.
A tárlat április 3-ig látható.
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Bánsághy Nóra rovata

Égi jelenségek
A nemzetközi együttműködéssel rendezett,
A fény régészete című tárlat új kutatási
eredmények tükrében, különleges megközelítésben mutatja
be lengyel, cseh, szlovák és magyar közgyűjtemények
őskori kulturális örökségét.
A közelmúlt nemzetközi archaeoasztronómiai kutatási
eredményei – melyek a fény szerepét és hatását vizsgálják az ember életében – felhívják a figyelmet a Nap, a
Hold és más égitestek funkcionális és spirituális jelentőségére az őskori településeken, és rámutatnak egyetemes
jelképrendszerek kialakulására is. A kiállítás mindezek
felhasználásával szeretné bemutatni, hogy a természetes
fény, a fényjelenségek milyen fontos
szerepet játszottak, s milyen nagy hatást gyakoroltak az őskori ember életére.
Az égi jelenségek ábrázolása, az Európában egymástól távol élő népcsoportok díszítőművészetében fellelhető párhuzamok, a temetési rítusokban, a szertartási tárgyakon megjelenő hasonló szimbólumrendszer a
népművészetben, a sámánizmusban élt tovább, de megtalálható a lakóépületek tájolásában is. A közel 7000
éves régészeti leletek és a múlt század néprajzi tárgyai,
illetve a burját sámánavatási szertartást bemutató dokumentumfilm együtt mesélnek nekünk a természetes
fény szerepéről az őskori ember életében. A különleges
kiállítás szeptember 30-ig várja az érdeklődőket a bajai Nagy István Képtárban.

Porcelántervez k
A porcelánhoz és a kerámiatárgyakhoz különböző
„előkoncepciók”, értékek
kapcsolódnak. A Tárgyak
mögött című kiállítás a
Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület tagjainak olyan
válogatott tárgyait mutatja be, amelyek ezeket az öröklött megközelítéseket egyszerre használják és egyben át
is lépik.
A B32 Galéria Kultúrtérben március 25-ig látható
tárlat a design területén megjelenő, a hagyományos porcelánés a kerámiához kapcsolódó kategóriák
átlépésére példaként
szolgáló designtárgyak válogatott gyűjteménye.

KÖV E T K E Z

SZ ÁMUNKBÓL
A pillangósok világa
A rendkívül formagazdag pillangósvirágúak
benépesítik az egész Földet. A család szinte
minden faja kiemelked szerepet tölt be a talajtermékenység fenntartásában, s egyik általános tulajdonságuk a sokoldalú hasznosság,
például a borsó egyaránt fontos élelmiszer és
takarmány. Nem véletlen, hogy az ENSZ
2016-ot a pillangósok évének ajánlotta.
Forradalmi játék,
játékos(ított) forradalom
Hányan tudják, hogy az a kávéház, amelyet
ma Pilvaxként ismerünk nem azonos a forradalmárok találkozóhelyével? Hányan ismerik
fel azt az épületet, amely egykoron Landerer
nyomdájának adott otthont? Ezekre a rejtélyekre és további történelmi érdekességekre
derül fény a Mistory legújabb, március 15-re
létrehozott ünnepi kalandjátékával.
Egy sokszín kórkép
Egyre gyakoribb, hogy csak viszonylag kés n teremt dnek meg azok a feltételek, hogy egy n
gyermeket vállalhasson. Orvosi szempontból az
esetek többségében ilyenkor is vállalható terhesség, természetesen az életkor miatti fokozottabb
genetikai kockázat ﬁgyelembevételével.
KITAIBEL

E számunknak a Kitaibel Pál középiskolai biológiai tanulmányi verseny
anyagát adó cikkei: A bihari márna etalonja; Visszatért a budai erdőkbe

az aranysakál.
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A hátlapon

Nara
A nara vagy más néven sivatagi tövistök
(Acanthosicyos horridus) a Namíb-sivatag
egyik jellegzetes, a tökfélék (Cucurbitaceae) családjába tartozó endemikus növényfaja. Bár a sivatagban él, valójában
nem kifejezetten sivatagi növény olyan
szempontból, hogy a talajbeli vízkészletek elérhetőségére támaszkodik, leveleinek hiánya (tövisekké módosultak) a
vízvesztés minimalizálását szolgálja.
Több mint ezer évig is élhet.
Elágazó, hosszanti irányba barázdált
szárán a szárcsomóknál 2–3 centiméter
hosszúságú egyenes, párosan elhelyezkedő, éles tövisek találhatók. A 1,5 méter magasra is megnövő növény kétlaki, virágai zöldessárgák, 3 centiméter
átmérőjűek. Csecsemőfej nagyságú
termése dinnye formájú, szúrós kidudorodásokkal. A terméshús narancsszínű, fehérjében és vasban gazdag, a
magok krémszínűek és ízletesek, 57%
olaj- és 31% fehérjetartalommal.
A zöld tövisek, a szár, a virágok és a
termés is fotoszintetizálnak. A növény
tipikusan sivatagi homokdűnéken és
kiszáradt, homokkal borított folyómedrekben fordul elő, ahol fejlődését a
föld alatti vízkészletekből tudja fedezni
hosszú karógyökere révén. A gyökér
átmérője 30 centiméter is lehet, és a talajbeli vízkészlet eléréséért akár 40 méterre is lehatol a talajba, ami a szélsőséges körülményekhez való sikeres alkalmazkodás szép példája – egyben a növény túlélésének alapja. Éppen ezért a
nara a felszín alatti vízkészlet jelenlétének hatékony iránymutatója; ahol
egészséges növény található, ott víztartalékok is vannak.
A friss termés nyersen kellemes ízű,
kitűnő vízpótló a szárazságban, a magjait nyersen és pirítva is fogyasztják. A
helyi őslakosok, a topnaarok a növény
magját és a terméshúst is napon szárítják, így évekig eltárolhatók, mindkettő
kiváló élelemforrás.
Kép és szöveg:

PUB-I 117209

PÉLI EVELIN RAMÓNA
É LL EETT

ÉÉ SS

TUU DDO
OM
MÁ
ÁN
NY
Y




2 01 6/1 0




319

Sivatagi tövistök

