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A Magyar Tudományos Akadémia Természettudo-
mányi Kutatóközpontja (MTA TTK) és a Tudomá-
nyos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) közös ismeret-
terjesztő cikkpályázatot hirdetett a doktoranduszi 
tanulmányaikat határainkon belül, valamint külföl-
dön jelenleg folytató, vagy tudományos fokozattal 
már rendelkező fiatal, 35 évesnél nem idősebb kuta-
tóknak. A pályázat célja, hogy a pályázók saját, az 
élő és élettelen természettudományok területén, il-
letve határterületein végzett kutatásaikat, valamint 
azok tudományos hátterét és összefüggéseit közért-
hető módon közkinccsé tegyék.

Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat s tisztelt Pályá-
zónkat, hogy a pályázatok elbírálása folyamatban 
van. Az Élet és Tudomány és a Természet Világa ka-

tegóriába érkezett, egyaránt 12-12 darab, formailag 
érvényes pályaművet jelenleg az MTA TTK és a 
TIT által felkért zsűri bírálja el. A bírálati munka 
Csépe Valéria akadémikus szakmai irányításával 
zajlik. A döntést a zsűri szeptemberben fogja meg-
hozni.

A díjátadó időpontjáról, helyszínéről a díjazott pá-
lyaművek alkotóit közvetlenül értesítjük. A pályázat 
eredményét mindkét lap ismertetni fogja.

A szerkesztőségek a díjazott és a díjazásban nem ré-
szesült, de közlésre alkalmas cikkeket – a szerzőik-
kel történő egyeztetett szerkesztés után – megjelen-
tetik. A pályázat beküldői a pályázaton való részvé-
tellel egyben hozzájárultak cikkük online közzététe-
léhez is a lapok internetes változatában.

A Szerkesztőség

 ÉLET ÉS TUDOMÁNY  LXXI. évfolyam 32. szám  2016. augusztus. 5.

Címlapképünk: Illusztráció az Olimpiai vizi spor-
tok a cím_ cikkünkhöz 

Digitális változatban: dimag.hu 
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	 Elektromos	mezWt	
érzékelW	növények

Egy nemzetközi kutatócsoport 
elkülönítette azt a szenzort, 
melyet a növények az elektro-
mos mező érzékelésére hasz-

nálnak.
A növények, állatok és emberek 

sejtjei egyaránt elektromos jeleket 
használnak arra, hogy kommuni-
káljanak egymással. Az idegsejtek 
elektromos jelekkel irányítják az 
izmokat. A levelek 
szintén elektromos 
jeleket küldenek a 
növény más részei-
nek például akkor, 
amikor megsérülnek 
vagy amikor kárte-
vők támadják őket. 
„Évek óta azt a kérdést 
próbáljuk megválaszol-
ni, milyen molekuláris 
komponenst használ-
nak a növények arra, 
hogy információt cse-
réljenek egymás között, 
és hogyan érzékelik az 
elektromos feszültség 
változását” – mond-
ta Rainer Hedrich, a 
University of Würz-
burg professzora, a 
Molekuláris növény-
biológiai és biofizikai 
elnökség vezetője.

Hedrich már az 
1980-as évek közepe 
óta dolgozik ezen a 
témán. „Akkoriban a 
patch-clamp módszert használtuk, és el-
sőként fedeztünk fel a növényekben egy 
ioncsatornát (TCP1), melyet kalciumio-
nok és elektromos mező aktivál” – em-
lékezett vissza a kutató. (A patch-
clamp módszer: üvegből húzott 
mikroelektród képez szoros kapcso-
latot a vizsgálni kívánt sejt memb-
ránjával, amely egy erősebb szívást 
követően felszakad, és az elektródot 
megtöltő intracelluláris oldat kap-
csolatba kerül a sejt citoplazmájával. 
Ekkor mérhető a membránpotenci-
ál, és a membránon átfolyó áram.) 
2005-ben más kutatók megtalálták 
azt a gént, mely a TCP1-ioncsatorna 
mögött rejlett. Most újra Hedrich 
csoportja ért el eredményt azzal, 
hogy felismerte az ioncsatornának 
azt a részét, amely az elektromos 
feszültség szenzoraként funkcionál, 

B
IO
FI
Z
IK
A és aktiválja a csatornát. Eredmé-

nyeiket a Plant Biology folyóiratban 
publikálták, a cikk óriási figyelmet 
kapott a tudományos társadalom 
részéről.

A feszültségérzékelő felfedezése 
nemzetközi együttműködés ered-
ménye.  Hedrich először egyete-
mi kollégájától, Thomas Müller 
professzortól kapott segítséget. A 
strukturális biológus elkészítette a 
TPC1-csatorna proteinjének há-
romdimenziós modelljét. Ez lehető-

vé tette, hogy kijelöljék a proteinben 
azokat a területeket, melyek szóba jö-
hetnek mint feszültségmérő szenzo-
rok. „Modellünk világosan megmutatta, 
hogy a TPC1-csatorna két összekapcsoló-
dó, majdnem azonos proteinegységből áll, 
melyek mindketten alkothatnak egy-egy 
lehetséges feszültségmérő szenzort” – 
magyarázta el Müller.

A TPC1 gén evolúciójának elem-
zése további rálátást nyújtott a té-
mában. Jörg Schulz, a  University of 
Würzburg komputerbiológia pro-
fesszora és Dirk Becker, a Julius von 
Sachs Plant Research Institute mun-
katársa azt találta, hogy a gén első-
ként olyan sejtekben bukkant fel, 
amelyek sejtmaggal rendelkeztek. 

Azóta, úgy tűnik, minden élőlény, 
beleértve az embert, rendelkezik 
TPC1 génnel. „Az elemzés során azt 

találtuk, hogy a TPC1 protein má-
sodik egysége az évmilliók során alig 
változott. Az állati egysejtűek TPC1 
proteinje, a növényeké és az emberé 
csaknem ugyanolyan” – tette hozzá 
Becker.

A feszültségmérő szenzort te-
hát a második proteinegység-
ben kellett keresni. Irene Marten 
elektrofiziológus munkacsoportja 
döntő kísérleti bizonyítékot tudott 
felmutatni arra nézve, hogy azok a 
növények, amelyek a csatorna egy 

speciális alegységében 
egy mutációt hordoz-
nak, elvesztik képességü-
ket az elektromos mező 
érzékelésére. „Gerald 
Schönknecht (Oklahoma 
State University, USA) és 
Ingo Dreyer (University 
Talca, Chile) kutatótársa-
immal azután kidolgoztunk 
egy matematikai modellt. 
Ez a modell megmagya-
rázza, hogyan működik a 
TPC1-csatorna proteinjé-
ben az elektromos »kap-
csoló« molekuláris szinten” 
– mondta Hedrich.

Milyen hatásai van-
nak a TPC1-csatornabeli 
mutációknak? A kuta-
tások szerint a mutáci-
ók azt okozzák, hogy 
a növény sérültnek 
tűnik, továbbá meg-
változtatja a növény 
képességét a kóroko-
zók érzékelésére és 
rontja a kórokozókkal 

szembeni védekező képességét. A  
University of Würzburg kutatói 
már 2009-ben kimutatták, hogy 
azok a növények, melyek a TPC1-
csatorna hiperaktív formájával 
rendelkeznek, állandó készenléti 
állapotban vannak, és rendkívül 
érzékenyek a fertőzésekre és a 
kártevő rovarokra. 

„Egy svájci kutatócsoporttal együtt 
most azon dolgozunk, hogy megta-
láljuk, vajon milyen beavatkozással 
tudjuk a beteg TPC1-csatornát meg-
gyógyítani. Ez akár az Ebola-vírus 
fertőzési útvonalának jobb megis-
meréséhez is elvezethet minket” – 
mondta  Hedrich, hiszen ez a kór-
okozó a humán TPC1-csatornát 
használja fel arra, hogy eljusson a 
sejtekbe.
Forrás: Julius-Maximilians-Universität Würzburg

A funkcionális TPC1-káliumcsatorna két egyforma alegységbQl áll.  
A káliumionok (kék gömbök a képen) áthaladnak a csatorna pólusain, ezzel a 

kalciumionok, melyek a csatorna proteinjéhez kötQdnek (zöld gömbök)
és az elektromos mezQben létrejött változások (villámmal jelölve a képen) 

aktivizálják a feszültségszenzorokat (vörös hengerek).  
Amikor a csatorna megnyílik egy elektromos jel (vörös vonal)  

indul el, és a kísérleti lnövény, a lúdf_ (Arabidopsis thaliana) sejtjei  

információt cserélnek.
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sem védekezésre szol-
gált, hanem arra, hogy 
az állat a talajba áshas-
sa magát, hiszen Dél-
Afrikában, ahol ezek 
az ősi teknősök éltek, 
mostoha éghajlati kö-
rülmények uralkodtak 
az idő tájt.”

A teknősök páncél-
jának korai időkbe 
visszanyúló evolúci-
ója mindig is fejtörést 
okozott a tudósok-
nak. „A maradványok-
ból és a mai teknősök 
páncéljának egyedfejlő-
dési menetéből is tudjuk, 
hogy a páncél kialakulá-
sa felé tett első nagy lépés 
az volt, hogy a bordák 
ellapulva szélesebbé vál-
tak” – mondta Lyson. 

Bár a jellegzetesen kiszélesedett 
bordák nem tűnnek lényeges válto-
zásnak, mégis nagyban befolyásolják 
a légzést és a mozgás sebességét a 
négylábú állatok esetében. A bor-
dák tartják össze a törzset mozgás 
közben, és kulcsszerepük van a tüdő 
működtetésében is, gondoljunk csak 
a saját légzésünkre, mellkasunk tér-
fogatának váltakozására. A teknő-
sök esetében a jellegzetes módon 
szélesebbé vált bordák merevebbé 
teszik a törzset, aminek következ-
tében az állat lépéshossza rövidebb 
lesz, mozgása lelassul.

Mire	jó	a	teknWspáncél?

A mai teknősök a páncéljukat 
védekezésre használják, és a ma 
élő gerincesek között nincs még 
egy olyan faj, amely ilyen erős 
pajzzsá módosította volna testét, 
s ennyire áttörhetetlen védelmi 
rendszerrel rendelkezne. Egy 
új kutatás azonban, amely 
a teknősök ősét vizsgálta, 

kiderítette, hogy a páncél eredetileg 
ásószerszámként szolgált.

Evolúciójuk során a teknősök hol 
szárazföldi életmódot folytattak, hol 
a vízben éltek. Amikor a tengerek-
be visszakényszerültek, a páncéljuk 
részben elcsökevényesedett. A pa-
leontológusokból álló nemzetközi 
kutatócsoport azonban rávilágított, 
hogy a legkorábbi, már részleges 
páncéllal rendelkező teknősmarad-
ványon található, széles bordákat 
tartalmazó páncél mindenekelőtt az 
alkalmazkodás következményeként 
alakult ki. Célja nem a védekezés 
volt, hanem az, hogy az állat elás-
hassa magát a föld alá. Tyler Lyson, 
a Denver Museum of Nature & Sci-
ence munkatársa, a Current Biology 
folyóiratban megjelent tanulmány 
vezető szerzője elmondta: „Miért is 
fejlődött ki a teknős páncélja? – a kérdés 
mintha Dr. Seuss szájából hangzana el, 
és a válasz is nyilvánvalónak tűnik: vé-
dekezésre. Ám ahogyan a madarak tolla 
eredetileg nem repülésre fejlődött ki, úgy 
a teknős páncéljának legősibb formája 

„Összességében a bordáknak a moz-
gásban és légzésben betöltött szerepe az 
oka annak, hogy nem találunk igazán 
nagy eltéréseket, változatokat a bordák 
alakját illetően. Általánosságban nézve 
a bordák meglehetősen unalmas csontok. 
A bálnák, kígyók, dinoszauruszok és 
majdhogynem az összes többi gerinces 
állat, valamint az ember bordái ugyan-
úgy néznek ki. Az egyetlen kivétel a 
teknős. Az utóbbi esetében a bordák erő-
sen módosultak, s a páncél nagy részét 
ezek a vázcsontok alkotják” – magya-
rázta Lyson.

A teknőspáncél evolúciójának ku-
tatásában nagy áttörést hozott a 
Karoo-medencében (Dél-Afrika) 
előkerült lelet, amely napvilágra 
hozta a részleges páncélt viselő, 260 
millió évvel ezelőtt élt  teknősszerű 
hüllő, az Eunotosaurus africanus ma-
radványait, amelyet a paleontológu-
sok az őshüllők és a ma élő valódi 
teknősök közötti hiányzó láncszem-
nek tekintenek. Néhány maradványt 
a tanulmány társzerzői, a University 
of Witwatersrand ( Johannesburg) 
munkatársai: Roger Smith és Bruce 
Rubidge fedeztek fel. A legfonto-
sabb példányt azonban az akkor 8 
éves dél-afrikai kisfiú fedezte föl 
édesapja Western Cape-ben elterülő 
gazdaságán. A körülbelül 15 centi-
méter hosszú fosszília jól megmaradt 
csontvázból és tisztán kivehető négy 
végtagból áll. A nyolc pár borda la-
posan szétterülve részben érintkezik 
a szomszédos bordával, így kezdet-
leges páncélként védhette az állatot. 
Forrás: Denver Museum of Nature & Science

O
P
T
O
G
E
N
E
T
IK
A

Eunotosaurus africanus (FANTÁZIAKÉP) 

A legrégebbi teknQsszer_ hüllQ, a 260 millió éve élt 
Eunotosaurus (balra) bordáinak kiszélesedése adaptáció 

eredménye, segítségükkel elásta magát az állat. KésQbb a 
bordák összeolvadtak a védQ szerep_ páncéllá, amint a ma élQ 

sisakteknQs (Pelusios) esetében látható (jobbra).
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Sikeres	küldetés

A Solar Impulse sikerrel befe-
jezte küldetését: körberepülte 
a Földet fosszilis üzemanyag 
felhasználása nélkül. Az úttö-
rő technológia kifejlesztőinek 
a célja, hogy a Solar Impulse 

üzenetét a gyakorlatban is valóra 
váltsák.

A Solar Impulse történelmet írt az-
zal, hogy az első, kizárólag napener-
giával hajtott repülőgépként sikeresen 
befejezte Föld-kerülő repülőútját! A 
Kairóból felszálló gép probléma nél-
kül teljesítette az út utolsó, 48 órás 
szakaszát, majd közép-európai idő 

szerint hajnali 2 óra 5 perckor leszállt 
Abu Dhabiban, a kiindulási állomá-
sára.    

„Hatalmas szimbolikus jelentőség-
gel bíró, igazi történelmi siker ez” 
– mondta Ulrich Spiesshofer, a re-
pülőgép fejlesztésében részt vett  
ABB vezérigazgatója. „A sikeres 
küldetés egyértelműen bebizonyítot-
ta, hogy az újító szellem és a tiszta 

technológiák segítségével úgy működ-
tethetjük a világot, hogy az nem jár 
együtt a Föld véges erőforrásainak 
felélésével.” 

„Küldetésünk sikere nemcsak a re-
pülésben, de a megújuló energiák hasz-
nosítása és a tiszta technológiák terüle-
tén is óriási jelentőséggel bír” – mondta 
megérkezésekor Bertrand Piccard, 
a Solar Impulse pilótája, a projekt 
kezdeményezője és elnöke.  A Solar 
Impulse bizonyságot szolgáltatott 
arra, hogy az innovációt miként le-
het hiteles, reális megoldássá alakí-
tani, és egy tisztább világ érdekében 

miként lehet energiát hatékonyab-
ban létrehozni, tárolni és felhasznál-
ni.   

A Föld körberepülésére tett kísérle-
te során a Solar Impulse-nak számos 
olyan kihívással kellett megküzde-
nie, amelyek hasonlóak a napener-
gia földi felhasználásához, mint 
amilyen például a napelemek ener-
giatermelésének maximalizálása, a 

megújuló energia integrálása a vil-
lamosenergia-elosztó rendszerekbe 
és az energiahatékonyság javítása.  
A Földet megkerülő repülőútja so-
rán a kizárólag napelemekkel üze-
melő repülőgép leszállt négy kon-
tinensen (Ázsia, Észak-Amerika, 
Európa és Afrika), átkelt két óce-
ánon (Csendes- és Atlanti-óceán) 
és átrepült a Földközi-tenger és az 
Arab-félsziget felett is. Útja során 

több új repülési rekordot állított fel. 
A repülőút Japán és Hawaii közöt-
ti szakaszában André Borschberg, 
társalapító és pilóta megdöntötte a 
leszállás nélküli leghosszabb szóló 
repülés rekordját (117 óra 52 perc), 
Bertrand Piccard pedig elsőként re-
pülte át az Atlanti-óceánt napelemes 
repülőgéppel.   
Forrás: ABB
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André Borschberg és Bertrand Piccard, a  Solar Impulse pilótái

Szaud-Arábia felett

A Solar Impulse éjszaka

Leszállás Abu Dhabiban
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Az első újkori olimpia (1896, Athén) óta mindig je-
len van az úszósport, pedig az ógörög olimpiákon 
még nem szerepelt a versenyszámok között. Az 

úszás technikájáról szóló első könyv 1538-ban jelent meg, 
Nicolaus Winmann svájci humanista műveként (Der 
Schwimmer oder ein Zwiegespräch über die Schwimmkunst). A 
versenyúszás 1800 körül alakult ki, 1837-ben alapították 
az első német úszóklubot. Az úszók nemzetközi szerveze-
tét, a FINA-t (Federation Internationale de Natation de 
Amateur) 1908-ban hozták létre. A hazai sportúszás 
1880-tól számítható, ekkor került sor először úszóver-
senyre Siófok és Balatonfüred között. Az első magyar 
úszóklub 1893-ban alakult, a Magyar Úszó Szövetség pe-
dig 1907-ben jött létre.

Elsősorban az úszás (gyors-, hát-, mell-, pillangó-, ve-
gyes-, váltó-, illetve nyíltvízi úszás), továbbá a triatlon, az 
öttusa és valamennyire a szinkronúszás, a vízilabda és a 
műugrás kapcsán célszerű az élő szervezetek mechanikai 
mozgásait tanulmányozó, biomechanikai vonatkozások-
kal foglalkozni. Az úszásnál fellépő mozgások ilyen jelle-
gű elemzése nélkülözhetetlen a versenysportban, ugyan-
akkor a helyes úszásmódok elsajátítása érdekében is lénye-
ges. A testalkati jellemzők időközbeni változása értelem-
szerűen befolyásoló tényezőként hatott a sportágra.

K öztudott, hogy a vízbe merülő testre többfajta erő 
hat. Alulról, felülről és oldalról is nyomás éri az 

úszót. A hidrosztatikai nyomás azért alakul ki, mert az 
egymás fölött elhelyezkedő folyadékrétegek tömege nyo-
mást gyakorol a többire. A vízbe merülő testre hat a lefelé 
irányuló gravitáció, ugyanakkor ezzel ellentétesen a fel-
hajtóerő. Amennyiben a tömeg- és a felhajtóerő azonos 
nagyságú, úgy a test lebeg. A felhajtóerő mértéke a hidro-
sztatikai nyomóerő eredője, amely Arkhimédész törvénye 
szerint az úszó által kiszorított folyadék mennyiségétől 
függ. Ezt a vízbe merülő test sűrűsége, a testösszetételt al-
kotó különböző sűrűségű szövetek aránya befolyásolja. A 
legnagyobb sűrűség a csontokat jellemzi, az izomé kisebb 
és a zsírszöveté a legkisebb. A kisebb sűrűségű úszókra na-
gyobb felhajtóerő hat, könnyebben lebegnek a vízen, víz-
fekvésük jobb. Természetesen a testsűrűség a belégzéssel 
változtatható. A nagy vitálkapacitású (a teljes belégzés, 
majd teljes kilégzés után a kilélegzett levegő mennyisége) 
tüdőben átmenetileg bennmaradt (nem gyorsan kifújt) le-
vegő kedvezően befolyásolja a felhajtóerőt. 

B I O M E C H A N I K A  É S  B I O N I K A

OLIMPIAI VÍZI SPORTOK

Az úszó haladási sebességét az előrehajtó erő – propulzió – 
és a közegellenállás befolyásolja (a felhajtóerő csak segítő 
közreműködő). A propulzió a megfelelő kéz- és lábmozga-
tás eredménye. Az előrehaladást a víz ellenállása – mint 
visszahúzó erő – nehezíti. Az előremozgásnál az akció–re-
akció elve (Newton III. mozgástörvénye) érvényesül, mi-
szerint amennyiben az úszó karjaival és lábaival hátrafelé 
mozgatja a vizet, az azonos erővel fog előre mozogni (min-
den akciónak megvan az ellentétes irányú egyenlő erejű re-
akciója). Megfelelően hatékony propulzió során az előrehaj-
tó erőt kb. 56–57%-ban a kezek, 28–29%-ban az alkarok, 
és 15%-ban a lábak munkája biztosítja. Az úszók kéz- és al-
karfelülete és lábfejmérete fontos befolyásoló tényező, az 
élenjáró versenysportolóknál ezek az átlagosnál nagyobb te-
rületet képviselnek. A víz alatti kézmozgatás elemzéséből ki-
derült, hogy a hatékony előrehaladás a kéztempó hosszától 
függ, azaz attól, hogy a víz alatt mekkora utat tesz meg a kéz 

A XXXI. nyári olimpiai játékokat 2016. augusztus 5. és 21. között 

rendezik a brazíliai Rio de Janeiróban. A Riói játékokat 34 verseny-

helyszínen bonyolítják le, a Deodoron kívül három különálló olimpi-

ai	egység	lesz,	így	a	Barra	neve	városrészben,	a	Copacabanán	és	
a	 Maracana	 kerületi	 stadionban.	 Az	 úszás	 és	 a	 kapcsolódó	 vízi	
sportok versenyszámai Barrán lesznek.

Az úszó testre ható erQk

A testhelyzet és a fékezQhatás összefüggése
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ból indul ki, hogy a megemelt fej és a 
törzs lesüllyedése 20-35 %-os ellenállás-
növekedéssel jár.

A szintén visszatartó erőt képező hul-
lámellenállást a vízfelület egyenetlensé-
gei okozzák. Az úszó test előtt feltorló-
dó, a mögötte bemélyülő víz hullám-
rendszert hoz létre. Az úszási sebesség 
növekedésével az úszó teste előtt növek-
vő ellenállás alakul ki. Ugyanakkor a 
nagyobb sebességre képes, nagyobb test-
magassággal rendelkező úszóknál a hul-
lámellenállás kedvezőbben alakul. 

A súrlódási ellenállás a test és a víz kö-
zötti súrlódásból következik, ezért bőr-
súrlódásnak is nevezik. Miután a súrlódás 
mértékét a felület nagysága és érdessége 
befolyásolja, a test leborotválása csökken-
ti, valamint  a korábban engedélyezett 
„cápaöltözékek” alkalmazása szintén 
mérsékelte ezt a fékező hatást.

Az örvényellenállás (az úgynevezett 
hátsó szívóerő) a vízben való mozgással 
kialakuló, az úszást lassító turbulens 
áramlás következménye. Nagyobb se-
bességnél az úszó teste mögött fokozó-
dik az örvényképződés, mintegy a se-
besség négyzetével és a közeg sűrűségé-
vel arányosan, a hidrodinamikai össze-
függések alapján.

Az élő természetben kialakult megol-
dások műszaki gyakorlatba történő 

átültetésével foglalkozik a bionika, amely 
aránylag új, több szaktudományt átfogó 
tudományá g. Az úszósportban kifejlesz-
tett ruházatok egy részének ötletét is a 

természet szolgáltatta. Korábban a professzionális célra kifej-
lesztett, az ausztrál sportintézet és az egyik új-zélandi egyetem, 
valamint a NASA mérnökeinek bevonásával kialakított szu-
peröltözékben szerepeltek az úszók. A még gyorsabb úszást a 
különleges anyagú és szerkesztésű, illetve kidolgozású, overall-
szerű viselet biztosította. A cápák bőrét tanulmányozva észlel-
ték azt a V formájú mintázatot (a hosszirányban rovátkolt pik-
kelyeket), amely minimalizálja az úszó test körüli közegellenál-
lást. A számítógépes hidrodinamikai elemzésekkel (a felületi 
súrlódás és a közegellenállás csökkentésére) lehetett tökéletesí-
teni az alkalmas anyagok szerkezetét és felületét. Közel félezer 
úszó testének részletes tanulmányozásával (testfelépítés, magas-
ság, izomzati jellemzők) és mintegy száz alapanyag tesztelése 
után tudták kifejleszteni a versenyzőre öntött, ultrakönnyű, kis 
közegellenállású, optimálisan rugalmas, víztaszító tulajdonsá-
gú (gyorsan száradó) speciális sportruházatot. Egyrészt az 
úszók izmának és bőrének rezgéseit mérsékelte a különleges 
termék, másrészt a speciálisan kialakított – fűzőszerű – derék-
rész nyújtott segítséget a finisben. Utóbbinak volt köszönhető, 
hogy a versenyzők minimális erőkifejtés mellett is optimális 
testtartásban tudnak maradni a hajrá utolsó métereiben is (a 
több csípőmozgást igénylő részben sem volt probléma). A jelen-
tős terheléstől fáradó test nem húzta vissza a sportolót a döntő 
méterek megtételekor. A test nagy részére kiterjedő ruházatnál 

(a profiknál 2,5 m-ről van szó). 
Az úgynevezett húzásminták 
(például a testvonal közepénél 
történő húzás, fordított kérdőjel-
forma, az „s” alakzat követése) 
közül szinte bármelyik lehet haté-
kony. Az is bizonyított, hogy a 
gyorsabb úszást nem a tempó-
szám növelésével, hanem a tem-
póhossz egyenletes fenntartásával 
lehet elérni. A karmunka gyorsí-
tása az ellenállás négyszeres, az 
energiafelhasználás nyolcszoros 
növekedéséhez vezet, egyúttal a 
tempóhossz rövidülése követke-
zik be. A kézfej mindenkor ideális 
tartása az előrehajtó erőt növelhe-
ti, ezért az úszók az úszás közben 
többször változtatják, mintegy 
keresve a kis sebességű vizet. 

A sebesség felgyorsításához több 
energia szükséges, mint ami az 
egyenletes sebesség megtartásához kell. A gyors- és hát-
úszásnál az egyenletes sebesség aránylag könnyen fenntart-
ható, tekintve, hogy az egyik kar tolóerőt kifejtő tevékeny-
ségének befejezésekor a másik kar már akcióba lépve foly-
tatja a húzást. A pillangóúszásnál nehezebb a helyzet, a se-
besség folyamatosan gyorsul-lassul (a két karral a vízben 
végzett tempó után, a víz fölötti passzív mozgás miatt lassu-
lás következik be). A mellúszásnál a kar- és lábtempó átfedé-
ses alkalmazásával (szemben a kivárásos és folyamatos mód-
szerrel) érhető el az egyenletes sebesség. 

Az úszóra mindenekelőtt hat a víznek és a levegőnek mint 
közegnek a fékező hatása, amely ellenállást fejt ki az elmoz-
dulással szemben. Ezt közismerten közegellenállásnak neve-
zik. Ennek az ellentétes irányú erőnek a mértékét – az áram-
lástani törvények értelmében – a test alakja, a közeg sűrűsé-
ge, a haladási sebesség nagysága és az áramlás útjába eső fel-
szín területe befolyásolja. A közegellenállás szempontjából 
ideális test alakja a cseppforma lenne. Miután a közegellenál-
lás jelenti a legnagyobb visszatartó hatást, ezért lényeges az 
olyan úszási technika megvalósítása, amely ezt minimálisra 
csökkenti. Szemléletes példa a tökéletesített mellúszási tech-
nika, amelynél a lábmunka során a kisebb felületű lábszáré a 
kiemelt szerep, szemben az oldalra kimozduló combfelületek 
fokozott ellenállásával. A gyorsúszásnál a helyes technika ab-

A kézre ható erQk úszás közben

Testalkat- és eredményváltozások
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az áramvonalasságot és ideális vízfekvést tökéletesen meg-
valósító modellezés (oldalrész-megvalósítás, hónaljhelyzet, 
vállal egybeszabott ujjkialakítás) tette lehetővé. Hasonlóan 
hozzájárult a teljesítménynöveléshez a varrások helyett al-
kalmazott ultrahangos hegesztés is. Mindezek eredőjeként 
ez az úszóruházat 5 %-kal kisebb vízzel szembeni ellenállást 
váltott ki. Emlékezetes, hogy M. Phelps a 2008-as pekingi 
olimpián nyolc aranyérmet szerzett ebben az úszódresszben, 
illetve további kiváló eredmények sora született. A „techno-
lógia doppingként” is aposztrofált LZR-öltözéket a Nemzet-
közi Úszószövetség (FINA) felülvizsgálta, miután többek kö-
zött a 2008 decemberében Horvátországban rendezett rö-
vidpályás Úszó Európa Bajnokságon 17 világrekord született. 

2009 márciusában, Dubaiban tartott ülésén a FINA meg-
határozta a fürdőruhák testet fedő határait, korlátozta a 
sportöltözet által biztosított maximális felhajtóerőt. Egyút-
tal a fürdőruha anyagának legnagyobb vastagságát és az át 
nem eresztő felületek mértékét precízen rögzítették. Az új 
szabályozás a 2010. év elejétől lépett hatályba, eszerint rész-
letesen előírták az úszónadrág/ruha testet fedő maximális 
kiterjedéseit, meghatározták anyagának kritériumait, ki-
kötötték a konstrukció alapvető követelményeit. Eszerint a 
főanyag maximálisan 1 mm vastag lehet, a kész úszóruhá-
zati termék legnagyobb felhajtóereje szintén behatárolt. A 
nem-porózus anyagok felülete maximum 50 %-ot tehet ki. 

Többek között a végtagokat nem fedheti teljesen, és he-
lyenként részben sem takarhatja az úszók által viselt ruha-
darab. A kialakítást úgy kell végrehajtani, hogy a külső sti-
muláció bármilyen formája (fájdalomcsillapítás, gyógyásza-
ti anyagok átadása, elektromos ingerlő hatás stb.) tilos. 

Számos újabb fejlesztés közül kiemelendő a pingvinek 
tollazatának tanulmányozásából eredő változat, amely 
arra fókuszál, hogy az úszás közben keletkező 
mikrobuborékok csökkentik a tollazat és a víz közötti 
súrlódást. Ennek reprodukálására nagyon vékony és 
könnyű kelmeanyag került az előtérbe, amelyet a színol-
dalán víztaszító bevonattal láttak el. Ez a textilszerkezet 
nem nedvesedik, továbbá a jelentős levegőkiáramlás ki-
zárt (a szokványos fürdőruhaanyagokból kiszabaduló 
légbuborékok komoly fékező hatást idéznek elő). Az így 
kifejlesztett kelmeszerkezetből készült verseny úszónadrá-
gok/ruhák esetében, az úszás közben szabaddá váló 
mikroméretű buborékok egyenletes eloszlásban mintegy 
légpárnát alkotnak a textilfelületen. Ennek eredménye-
ként jelentősen csökken az úszó testét fedő részeken a víz 
közegével szemben fellépő súrlódás, egyúttal a kelme bel-
ső felülete száraz marad. Természetesen valamennyi új 
modellt előzetesen jóvá kell hagyatni a FINA-val.   

Az úszóruházatoknál jelenleg a PowerSkin Carbon-Ultra 
fürdőruha-sorozat optimalizálja a fiziológiai elvárásokat, 
belső szerkezete új támogatási szintet valósít meg és haté-
konyan segíti a mozgás irányítását. Egy olyan huroksze-
rű folyamatos szalagot tartalmaz, amely a fontos izmok 
közötti kapcsolattartással az optimális testhelyzetet segít 
fenntartani a vízben. Csökkenti a billenés lehetőségét, 
de lehetőséget ad a testforgásokra, fokozza a csapások 
hatékonyságát, mintegy elválasztja egymástól a felső- és 
alsótest-mozgásokat. A tömörítőpanelek úgy vannak 
kialakítva, hogy a fürdőruha borítókelméjével együtt-
működve biztosítsák a további tömörítést a célterülete-
ken. Ezek a többrétegű panelek támogatják a legfonto-
sabb izmokat, hozzájárulnak az elvárt mozgás iránykö-
vetéséhez. Racionalizálják a testformát, a turbulencia 
csökkentésével szinte húzzák a versenyzőt. Ebben a 
rendszerben a külső textilfelület 50% poliamid-, 47% 
elasztán- és 3% szénszáltartalmú elasztikus kelme. A 
HD (nagy sűrűségű) intelligens tömörítés lehetővé teszi az 
anizotróp (térbeli iránytól független) rugalmas tágulást, kor-
látozás nélkül biztosítva a mozgás szabadságát.

 KUTASI CSABA 

A PowerSkin Carbon-Ultra úszóruházat felépítése A cápabQr utánzatú szuper úszóöltözék anyaga

A mikrobuborékok csökkentik a tollazat és 
a víz közötti súrlódást
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1.
rész

Fiatal, gyakorta az egyete-
mekről érkező hírszerzők 
több generációja élte át a 

két Berlin egymás elleni harcát. Cél-
juk az ellenfél következő lépésének 
felderítése volt, amelyhez különböző 
módszereket alkalmaztak. A hír-
szerzők világának állandó tényezője, 
a lehallgatás Berlinben is az infor-
mációszerzés legegyszerűbb eszkö-
zének bizonyult. Az ügynökök iro-
dákban, lakásokban, de akár köztéri 
telefonfülkékben is poloskákat he-
lyeztek el. A szektorhatárok lezáru-
lása után komolyabb akciónak szá-
mított az értékes információval ren-
delkező személyek Nyugat-Berlinbe 
történő átcsempészése. Számtalan 
esetben egész akciócsoport dolgo-
zott a disszidens szöktetésén, amely 
roppant kockázatos művelet volt, 
hiszen az esetleges lebukás a két 
szolgálat közötti íratlan szabályo-
kat, egyébként hivatalosan jó viszo-
nyukat veszélyeztethette. A rivális 
ügynökök egymás iránti szakmai 
tisztelete ellenére a mélyben igazi 
háború zajlott. 

HírszerzW	központok:		
Dahlem	és	Karlshorst

1945. július 4-én a nyugati szövetsé-
gesek bevonultak a Vörös Hadsereg 
által május elején elfoglalt Berlinbe. 
Allen Dulles, a CIA későbbi igazga-
tója az OSS-misszió (OSS, Stratégiai 
Szervezetek Hivatala) bázisát Berlin 
villanegyedében, Dahlemben állí-
totta fel. A Föhrenwegen álló palo-
tát még Albert Speer tervezte, és a 

WASH INGTON 	 ÉS 	MOSZKVA 	 LÁTHATATLAN 	ÜGYNÖKE I	

BERLINI	
KÉMJÁTSZMÁK

háború alatt Wilhelm Keitel tábor-
nagy főhadiszállása volt. Az épületet 
irodák és műhelyek berendezésére 
alkalmas helyiségei, valamint több-
szintes pincéje tökéletesen alkalmas-
sá tette hírszerzési bázisnak. 

Időközben Washingtonban válto-
zott a politika. Az OSS-t a Védelmi 
Minisztérium alá rendelték, Dulles 
pedig visszatért az Egyesült Álla-
mokba és folytatta ügyvédi munká-
ját. A dahlemi központból pedig lét-
rejött a Berlini Operációs Bázis (BOB). 
Élére Richard Helms került, aki hosz-
szú évekre kialakította a szervezet 
struktúráját, de nem rendelkezett 
titkosszolgálati megbízatással, mivel 
Washingtonban úgy gondolták, 
hogy a szövetségesek jó viszonyát 
nem szabad az amerikai övezeten kí-
vüli akciókkal és információszerzés-
sel megzavarni. Idővel a demarkáci-
ós vonalak egyre szigorúbb szovjet 
ellenőrzése lezárta a legalapvetőbb 
információk hozzáférhetőségét is,  
ezért a hadsereg sürgetésére a BOB 

növelte jelentéseinek számát a szov-
jet térségről. A gazdasági és infra-
strukturális beszámolók mellett Wa-
shington előtt kikristályosodott a Ke-
let-Berlinben működő, de az egész 
szovjet övezetre kiterjedő igazgatási és 
hírszerzőközpont, Berlin-Karlshorst 
képe, amely egyfajta árnyékkormány-
ként, a Moszkvából érkező utasítá-
sok közvetlen végrehajtójaként mű-
ködött.

A BOB első nagyobb sikere a szov-
jet atomprogram leleplezése volt, 
amikor cáfolhatatlan információk-
kal megerősítette, hogy német tudó-
sokat szállítanak a Szovjetunióba és 
német üzemek termelése is az atom-
bomba előállítását szolgálja. Ennél 
fajsúlyosabb bizonyítékok már nem 
érkezhettek a Fehér Házba, így a 
BOB jelentősége kétségbevonhatat-
lan lett. Az amerikai katonai vezér-
kar is komolyabban kezdett számol-
ni vele, amely nagy előrelépés volt a 
hírszerzés létjogosultságát illetően. 
1947. július 26-án hatályba lépett a 

A	hidegháború	idején	Berlin	a	kémkedés	paradicsoma	lett.	Az	ország	négyhatalmi	megosztottságával	
és	a	szektorok	kijelölésével	az	ott	állomásozó	csapatok	is	többet	akartak	tudni	egymásról.	Bár	erede-

ti	céljuk	ekkor	még	fWleg	a	bujkáló	náci	tisztek	felderítése	volt,	azonban	a	szövetségesek	baráti	viszo-

nyának	elhidegülése	a	hírszerzWszolgálatokat	 is	 egymás	ellen	 fordította.	A	harcálláspontok	ezen	a	
területen	is	kialakultak	a	szovjet	és	az	amerikai	hírszerzés	között:	Berlin	utcáin	láthatatlan	front	jött	
létre,	ahol	titokzatos	személyazonosságú,	ismeretlen	fedWneve	ügynökök	álltak	szemben	egymással.	

Reinhard Gehlen Allen Dulles, a CIA késQbbi igazgatója
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ben kifinomult módszereket dol-
gozott ki. Azonban mindvégig 
óriási hátránnyal rendelkezett: 
ügynökei ugyanis hiába szállítot-
tak információkat az amerikai ve-
zetés legbelsőbb köreiből a Kreml-
be, a diktatúra elfogultsága és ön-
tudatossága miatt e lehetőséggel 
soha sem tudott igazán előnyhöz 
jutni, sőt, a kendőzetlen igazságot 
és veszélyeket maguk az ügynökök 
is féltek bevallani. Rettegtek 

ugyanis a rossz hírt hozók sorsától, 
az esetleges büntetőtáborba szám-
űzéstől. Így a mindenkori pártfő-
titkár asztalára legtöbbször már 
ködös, plasztikázott információk 
kerültek.

A háború befejeztével Ivan Szerov 
vezérezredes kapta a feladatot, hogy 
a katonai hírszerzést békeidőben is 
működő szervezetté alakítsa. Ta-
vasszal a berlini ügynökállományt új 
intézmény (SMAD, Németországi 
Szovjet Katonai Közigazgatás) alá 
rendelte. Ez látszólag egy, a polgári 
ügyekben illetékes igazgatási szerv 
volt, amely hivatalosan a rendőrsé-
get, a tűzoltóságot, a börtönöket és 
az őrcsapatokat ellenőrizte és irányí-
totta. Szerov célja azonban egy nem 
katonai kémelhárító szervezet kiala-
kítása volt, amely sikeresen küzd a 
megmaradt illegális náci mozgal-
mak, illetve az antikommunista el-
lenzék ellen. Sztálin 1945. április 16-i 

Nemzetbiztonsági Törvény, amely 
létrehozta a békeidőben is működő 
hírszerző szervezetet (CIA, Köz-
ponti Hírszerző Ügynökség), amely 
már hivatalosan is önálló kémszer-
vezetnek minősült. Ennek kapcsán 
a BOB hatásköre is kibővült: az in-
formációszerzés mellett már disz-
szidensek kihallgatásában és átme-
nekítésében is részt vettek, s ket-
tősügynökök alkalmazását is meg-
kísérelték. 1947-ben érkezett a 
bázisra az első oro-
szul beszélő hírszer-
ző, George Belic, aki 
fedőállásban a kato-
nai rendőrségnél 
dolgozott. Itt a 
szovjetekkel kapcso-
latba kerülve állan-
dó ügynök- és disz-
szidensjelöltekre ta-
lált. A BOB ezzel 
felvette arculatát és 
szerepkörét, amelyet 
a hidegháború fo-
lyamán többé-kevés-
bé magáénak tudha-
tott.

Az európai har-
cok befejeződésekor 
Reinhard Gehlen, a 
náci hírszerzés tisztje 
felvette a kapcsolatot 
az OSS-szel, és pozíci-
ójáért cserébe fel-
ajánlotta az amerikaiaknak a szov-
jetekről szóló aktáit. William Do-
novan tábornok és Allen Dulles 
úgy döntött: az információk olyan 
fontosak, hogy cserébe eltekinte-
nek Gehlen náci múltjától (ezekből 
az aktákból derült fény először 
Sztálin azon tervére, miszerint 
nem vonul majd ki Közép- és Ke-
let-Európából, és szatellit-álla-
mokkal veszi körül a Szovjetuni-
ót). Kiderült: Gehlen olyan doku-
mentumoknak is birtokában van, 
amelyek felfedték az OSS-be be-
épült szovjet ügynökök kilétét is. 
Ezért az amerikaiak elfogadták a 
„szükséges rosszat”, vagyis Gehlen 
átvételét. 

A KGB (Államvédelmi Bizottság) 
nem küszködött szervezési nehéz-
ségekkel. Már az 1917. novemberi 
forradalmat követően megalakult 
hírszerző szerve (Cseka, Rendkívüli 
Bizottság), s a következő évtizedek-

döntése jóváhagyta az egyesített 
berlini rezidentúra előkészítésének 
tervét. A bázis 1945 júniusában 
Karlshorstban jött létre: hatásköre 
az egész németországi szovjet meg-
szállási övezetre kiterjedt, s a Kreml 
döntéseinek németországi végrehaj-
tója volt. Első rezidense Alekszandr 
Korotkov volt, akinek ügynökei ber-
lini és tartományi hivatalokban dol-
goztak. Felkészültségben és mód-
szerekben kezdetben felülmúlták 

nyugati riválisai-
kat.

1945 tavaszától a 
szovjet megszállási 
övezet biztonságáért 
egyedül a KGB fe-
lelt. Eleinte a szovjet 
megszállási övezet 
német ügynökeire 
támaszkodtak, de 
hamarosan úgy dön-
töttek, hogy a szov-
jet titkosrendőrség 
mintájára szükség 
van egy keletnémet 
állambiztonsági szol-
gálatra, amelynek a 
hírszerzés és a kém-
elhárítás is feladata. 
Az Állambiztonsági 
Minisz térium (MfS) hi-
vatalosan 1950. feb-
ruár 8-án jött létre,  
első minisztere Wil-

helm Zaisser lett. A minisztérium Kelet-
Berlin Lichtenberg nevű munkásnegye-
dében, a Normannenstrassén álló egy-
kori hivatal épületébe költözött. 
Zaisser meggyőződéses kommunista 
volt, aki már 1919-től Moszkvában 
tanult katonai iskolában, majd a 
spanyol polgárháborúban szerzett 
magának hírnevet. 1943–1945 kö-
zött a nácik ellen folytatott titkos 
kommunista propagandát. Egyút-
tal szovjet állampolgár is volt, tehát 
nála alkalmasabb embert keresve 
sem találhattak a szervezet élére.

A Stasinak (ahogyan rövidíteni 
szokták) mégis Markus Wolf (Misa) 
lett a legjellegzetesebb figurája, aki 
1952 decemberében vette át a mi-
nisztériumon belül az elhárítás ve-
zetését. Wolf családja még Hitler 
hatalomra jutása idején emigrált a 
Szovjetunióba, ahol a kis Misa 
anyanyelvi szinten megtanult oro-
szul, állampolgárságot kapott, és a 

A Glienicke-híd, ahol az ügynökcsere zajlott
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második világháború alatt egy né-
metnyelvű moszkvai rádióállomás-
nál dolgozott. A Vörös Hadsereg 
katonájaként 1945-ben tért vissza 
hazájába. A Stasi élén legendássá vált, 
az NDK-hírszerzés nagymesterének 
tartották 2006. november 9-én bekö-
vetkezett haláláig. A szervezetet 
1986. évi nyugdíjazásáig vezette.

A	lehallgatási	alagút	
A város keleti szektora alatt húzódó 
titkos alagút megépítése a BOB tör-
ténetének legnagyobb és legdrágább 
műveletének számított. Célja a szov-
jetek és a keletnémetek közötti hír-
csatornák lehallgatása volt. Az alag-
út terve 1951-ben bukkant fel. Az 
amerikaiak feltérképezték a föld 
alatti távvezetékek egy részét. 
Rendszeresítették a menekültek ki-
kérdezését is. Ha találtak közöttük 
távközlési ismeretekkel rendelke-
zőt, akkor értékes forrásként hasz-
nálták. Az egyik beszervezett ügy-
nök a keletnémet postaügyi és táv-
közlési minisztérium alkalmazottja 
volt, neki köszönhették a telefon-
kábelekkel kapcsolatos információ-
kat. Az alagút ásása előtti hónapok-
ban a BOB lázas felderítő és hír-
szerző munkát végzett. A munká-
latok kezdete előtt már rendelkeztek 
a lehallgatásra kerülő kábelek tech-
nikai adataival, illetve elhelyezke-
désük hálózati térképével.

1953 nyarán tesztfelvételeket ké-
szítettek, felmérve a lehallgatott 
anyag minőségét, illetve tartalmá-
nak fontosságát. Már ekkor kide-
rült, hogy az információk az „első-
rangú, rendkívül érdekes anyag” mi-
nősítést érdemlik. 1953 augusztusá-
ra elkészültek a tervrajzok. Az 
angol MI6-nak tanácsadói szerep 
jutott az alagút építésében. 1949-
től ugyanis az angolok terveztek 
egy bécsi alagutat is, amely az ot-
tani szovjet szektor alatt húzódott. 
A rendkívül szigorú titoktartás elle-
nére George Blake, az angolok egyik 
ügynöke is tudomást szerzett a ké-
szülő műveletről. Senki sem sejtette, 
hogy az információ rajta keresztül 
egyenesen a Kremlbe jutott, mert 
Blake-et 1953 tavaszán a KGB kettős 
ügynöknek szervezte be. Végül 
1961-ben buktatták le átálló szovjet 
disszidensek. Börtönéből megszö-
kött, és Moszkvába menekült.

1955 februárjában, 
hét hónapnyi mun-
kálatok után elké-
szült az alagút, már-
ciusban pedig az a 
helyisége is, ahol az 
Angliából szállított 
lehallgató műsze-
rekkel a távvezeté-
kekre csatlakozást 
végezték. A gépek-
kel teli szobát egy 
függőleges akna 
kötötte össze az 
alagúttal, ugyanis 
a biztonság érde-
kében még mé-
lyebben helyezke-
dett el a föld alatt. A hangszigete-
lést egy vaskos acélajtó biztosítot-
ta, az alagút oldalfalain pedig 
homokzsákokat raktak egymásra, 
míg a padlózatra fadeszkákat fek-
tettek. A hozzávetőlegesen 450 
méteres alagút zöme a szovjet öve-
zet alatt húzódott. A műszerek 
mellett légkondicionáló berende-
zésre és párátlanítóra is szükség 
volt. Az akcióban profi tolmácsok 
vettek részt, akik egész nap fordí-
tották a lehallgatott 443 ezer tele-
fonbeszélgetést. A távírószalagok 
hosszúsága elérte a napi 300 métert. 
A rögzítéshez 600 magnetofon állt 
rendelkezésre. Az adatok feldolgozá-
sára Langleyben (a CIA főhadiszállá-
sán) külön munkacsoportot állítottak 
fel, amelynek 50 ügynöke kizárólag 
az alagútból érkező információk ka-
tegorizálásával foglalkozott.

Az álcázás érdekében a karlshorsti 
rezidentúra kidolgozta az alagút 
„véletlen felfedezésének” tervét. 1956. 
április 22-én hajnalban éjjeli figyelő-
állásukból a BOB ügynökei észre-
vették, hogy a túloldalon ásni kez-
denek az alagút fölött. Mivel néhány 
nappal azelőtt egy heves esőzés zár-
latot okozott a kelet-berlini kábelek-
ben, az oroszoknak megvolt az indí-
tékuk, hogy kiássák azokat. A le-
hallgató-helyiség tetejének felfede-
zését véletlennek tüntették fel. 
Röviddel ezután keletnémet techni-
kusok elvágták a vezetékeket, a le-
hallgatás megszűnt. A szovjetek 
délutánra már az alagútba is beju-
tottak, és a másik vége felé indul-
tak. Mikor az amerikai oldalon 
meghallották lépéseiket, Harvey ki-

biztosította az elrettentésül odaállí-
tott (megtöltetlen) géppuskát. A kat-
tanás jellegzetes hangjára a szovjetek 
futólépésben hátráltak vissza. Néhány 
nap múlva a KGB megsemmisítette 
az alagutat. A CIA berkein belül a 
művelet évekig sikertörténetként je-
lent meg, csak Blake lelepleződése 
után vált világossá, hogy a szovjetek 
kezdettől tudtak az akció létezéséről. 

Csere	a	Glienicke-hídon
A CIA és a KGB érintkezéseihez is új 
helyszínt kellett találni. 1962. február 
10-én a hajnali ködben két férfi alak-
ja jelent meg a Glienicke-híd átelle-
nes oldalain. A város keleti szektorá-
hoz tartozó Potsdamot és Nyugat-
Berlint összekötő hídon elindultak 
egymás felé. A keleti oldalról Francis 
Gary Powers CIA-tiszt haladt lassú, 
kiszámítható léptekkel. U2-es kém-
repülőgépét 1960 tavaszán lőtték le 
Szverdlovszk fölött. Katapultálva 
túlélte az esetet, de két évig egy 
KGB-börtönben sínylődött. A nyu-
gati hídfő felől Rudolf Ivanovics Abel, 
a híres szovjet mesterkém közeledett. 
Őt az amerikai atomtitkok kicsem-
pészése miatt záratta börtönbe a 
CIA. A két alak elhaladt egymás 
mellett, és „saját” oldalára sétált át. 
Ez volt az első és leghíresebb ügy-
nökcsere a két hírszerző szerv között. 
Az akció végrehajtásában Wolfgang 
Vogel kelet-berlini ügyvéd segédke-
zett, aki az egyezséget tető alá hozta, 
és közvetített a két fél között. Karri-
erje ezt követően meredeken ívelt 
felfelé, és a fogolycseréket ezután 
már ő bonyolította.

NÉMETH ISTVÁN

A berlini lehallgató alagút
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as az oktatás. Itt a szilárdtestfizika 
tanítása és kutatása nagyon erős, így 
természetes volt, hogy közel kerülök 
ehhez a területhez. 
– Itt került a mágnesesség vonzásába?
– A TDK és a diplomamunkám 
kapcsán Mihály György laboratóriu-
mában Kézsmárki Istvánnal a 
spintronikához kapcsolódó kutatások-
kal foglalkoztunk. A mai számítógé-
pek processzorában az elektronok tölté-
se hordozza az információt: a van 
áram/nincs áram képviseli a 0-át és 
az 1-et. A spintronikában az elektro-
nok spinje hordozza az információt. 
A spint úgy lehet elképzelni, mint 
egy picike mágneses iránytűt, amely 
ugyanúgy az elektron tulajdonsága, 
mint a töltése. Mostanában 
multiferroikus anyagokkal foglalko-
zom, illetve újabban a skyrmionokkal. 
Ezekkel a témákkal Japánban talál-
koztam a doktorim alatt, illetve az 
azt követő 2-3 évben, amit a Tokiói 
Egyetemen töltöttem. 
– Mik azok a skyrmionok?
– A skyrmionokat Tony Skyrme an-
gol elméletifizikus vezette be, hogy 
segítségükkel megmagyarázza a ré-
szecskék stabilitását. Ezt a koncepci-
ót vették át szilárdtestfizikusok, 

amikor mágneses rendszerekben 
néhányszor 10 nanométeres ré-
szecskeszerű mintázatot fedeztek 
fel. A skyrmionok középpontjában 
a spinek mintha csomót alkotná-
nak, és így nagyon stabilak a kris-
tályhibákkal vagy a hőmozgással 
ellentétben. A spinek a skyrmion 
magja körül örvénylenek, és az ör-
vénymintázat tovaterjedhet az 
anyagban, hasonlóan, mint a víz 
örvénylése a medencében. A 
skyrmionok további érdekessége, 
hogy elektromos és mágneses tér-
rel terelgethetők, manipulálhatók. 
A szakemberek azt várják, hogy 
segítségükkel az adattárolásban 
újabb miniatürizálási lépést lehet 
tenni, mivel sokkal sűrűbben lehet 
egymás mellé pakolni őket, na-
gyon stabilak, így memóriákat le-
hetne készíteni belőlük. 
– Saját, nemzetközi szinten is fon-
tos felfedezéseik is vannak ezen a 
területen. 
– Figyelmesek lettünk a spintronikában 
ígéretes mul ti fer roikus anyagok ta-
nulmányozása közben egy új vegyü-
letre, melynek a mágnesezettségi gör-
béje szokatlan platókat mutatott. Ezt a 
kristályt mágneses atomierő-

– A tudománynak számtalan érde-
kes ága van. Hogyan és miért vá-
lasztotta ezek közül az elvontnak 
tűnő szilárdtestfizikát? 
– Mindig is természettudományos 
kutatással szerettem volna foglal-
kozni. Általános iskolásként még a 
biológiához vonzódtam, amely azon 
a szinten a minket körülvevő és 
könnyen megérinthető természet le-
írását adta. A fizikában az tetszett 
meg, hogy egyszerű modellekkel, 
egyszerű elvek segítségével na-

gyon bonyolult dol-
gokról lehet beszélget-
ni. Nagy hatással volt 
rám a kémia is. Bár 
akkor még nem tud-
tam, hogy ezek határ-

területe a szilárdtestfizika, amely 
a szilárdanyagok mechanikai, hőta-
ni, optikai, elektromos stb. tulajdon-
ságait próbálja megérteni. Nagy él-
mény volt számomra, hogy amit 
könyvekben olvastam például arról, 
hogy így vagy úgy játszódtak le a 
természeti folyamatok, azt a labor-
ban vagy kint a természetben is 
megtapasztaltam. A gimnázium 
után a BME-re jelentkeztem, mert 
azt gondoltam, hogy ott gyakorlati-
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A MÁGNESES 
SÜNDISZNÓKÉ A JÖVP?

Korunk egyik nagy kihívása, hogy a szinte expo-

nenciálisan	 növekvW	 digitális	 adatmennyiséget	
hogyan	lehet	minél	kisebb	helyen,	olcsón	és	meg-
bízhatóan	 tárolni.	 A	 megoldást	 az	 úgynevezett	
mágneses	 skyrmionok	 jelenthetik.	 Ezek	 új	 típu-
sát	 fedezték	 fel	 nemrégiben	 a	 BME	 Fizika	
Tanszékének	munkatársai.	 Köztük	 van	 a	 Bolyai	
Ösztöndíjas	fizikus,	Bordács	Sándor,	vele	beszél-
gettünk	errWl	az	ígéretes	lehetWségrWl.	A	kutatást	

az	OTKA	is	támogatta.	

PD 111756



ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2016/32  1005

rodást fog belekódolni a rendszer-
be. Az ilyen vé kony rétegek alkal-
masak lehetnek arra is, hogy az 
iparban felhasználják őket, valódi 
memóriaelemeket építsenek belő-
lük, de ma még kevés kísérleti ered-

mény áll rendelkezésünkre, 
mert nehéz vizsgálni ezeket a 
struktúrákat. Engem mint 
kutatót az is érdekel, hogyan 
működnek ezek a rendszerek. 
Megpróbáljuk részletekbe me-
nően leírni, hogyan formá-
lódnak a skyrmionok, milyen 
állapotuk lehetséges még, il-
letve hogyan lehet elektro-
mos, mágneses térrel vagy 
elektromágneses impulzusok-
kal mozgatni őket. 
– Mi hiányzik ahhoz, hogy való-
ban a skyrmionoké legyen a jövő?
– Valóban nagyon jó megoldás 
lenne, hiszen a ferromágneses 
doménfalakhoz képest jóval ki-
sebb áramsűrűség is elég a  
mozgatásukhoz. Az, hogy 
ilyen bonyolult mintázat alakul 
ki, azt is jelenti, hogy nem le-
het a csomót olyan könnyen 
„kibogozni”, tehát nem olyan 
könnyen esnek szét ezek a struk-
túrák. Stabilak maradnak, 
ezért lesznek képesek hosszú 
időn keresztül megőrizni a rá-
juk írt információkat. 

Az IBM egyik kutatója publi-
kációjában leírt egy új típusú 

memóriát, amit „versenypálya” me-
móriának (racetrack memory) neve-
zett el. Ebben úgy tárolnák az infor-
mációt, mintha egy futószalagon len-
nének a bitek és a szállítószalagot moz-
gatjuk ide-oda az olvasófej alatt. Egy 
mágneses csíkba beleírnák ezeket a 
skyrmionokat, és ahogyan azt már ku-
tatólaborokban demonstrálták, áram 
segítségével ide-oda lehet mozgatni a 
skyrmionokat a futószalagon. 

Ugyanakkor számos nagy kérdőjel 
van még ezen a területen. Jelenleg is 
kutatják, hogyan lehet létrehozni 
skyrmiont, mivel az említett stabilitás 
miatt nem egyszerű kelteni őket. Az 
is kérdés hogyan lehet majd kiolvasni 
belőlük az információt. Tehát még az 
alapkutatási szakaszban vagyunk, de 
azt már sikerült demonstrálni, hogy 
a dolog működhet.

TRUPKA ZOLTÁN

hogyan változik az elektronok spinje, 
és hogyan torzulnak az elektronok töl-
tésfelhői, mert ez jó lehetőséget nyitna 
arra, hogy elektromos tér segítségével 
forgassuk a skyrmionokat és kiolvas-
suk belőlük az információt. 

– Az önök munkája hol tart ezen 
a téren?
– Mi a skyrmionok családját szeret-
nénk bővíteni. Olyan mintázatokat, 
csomókat keresünk, amelyek közvet-
lenebb hozzáférést engednek a ben-
nük tárolt információhoz. Az, hogy 
egy új típusú skyrmiont találtunk, 
nagy érdeklődést váltott ki, mert új 
lehetőséget, új irányt jelent a kutatá-
sukban. Jelenleg olyan anyagokat 
vizsgálunk, amelyek mágnesesek, 
megfelelő kristálystruktúrával ren-
delkeznek, és elég lágy mágneses 
anyagok ahhoz, hogy kialakíthas-
sák az említett mintázatokat. Van-
nak arra is próbálkozások, hogy 
mesterségesen hozzunk létre 
skyrmionokat. Különböző fémréte-
geket egymásra párologtatunk és 
mivel a rétegek között nem lesz 
tükrözési szimmetria, ez egy csava-

mikroszkópiával kezdtük vizsgálni. 
Ennél egy tűt nagyon közel hú-
zunk el a minta felülete felett, és a 
tű érzi, mekkora erő ébred közte és 
a felszín között. Amikor barázdák 
fölé ér, változik az erő, így lehetett 
megismerni a felszín 
topográfiáját. Mi ha-
sonló eszközt használ-
tunk, de a tű ferromág-
neses volt. Ahogy vé-
gighúztuk a minta fö-
lött, a mágnesezettség 
változásait is meg tud-
tuk mérni. Ez a kísérlet 
volt az, ami először mu-

tatta, hogy az anyag felületén kü-
lönböző modulált struktúrák je-
lennek meg. Ezek közül a legegy-
szerűbb a mágneses ciklois, ami 
azt jelenti, hogy a spinek mint 
klasszikus nyilacskák hegyei, 
ciklois mintázatot írnak le a tér-
ben, ahogy rácshelyről rácshelyre 
haladunk. Amikor a ciklois fázis-
ból eljutottunk a skyrmion fázis-
ba, azt láttuk, hogy mágneses cso-
mók jelentek meg a minta felszí-
nén, amelyekről a későbbi vizsgá-
latok kiderítették, hogy valóban 
skyrmionok. A korábban felfede-
zett skyrmionok örvényszerű 
mintázatával ellentétben az új 
skyrmionokban egy sündisznóra 
hasonlít a spinek mintázata a kö-
zéppont körül. Házon belül el is 
neveztük őket mágneses sündisz-
nóknak.

A két különböző skyrmion közül az 
örvénylőt Bloch-skyrmionnak hívják, 
a sündisznót pedig Néel-típusú 
skyrmionnak. Ezeket valószínűleg 
másmilyen elektromos és mágneses 
impulzusokkal lehet mozgatni. Jelen-
leg azon dolgozunk, hogy megértsük, 

Az elektronspinek térbeli elrendezése 

sündisznó, avagy Néel-típusú 

skyrmionokban

Az elektronspinek térbeli elrendezése mágneses cikloisban

Néel-típusú skyrmionok mágneses atomierQ-
mikroszkópos felvételen
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ják ki azt. Csak a klinikai tünetek-
kel összhangban levő pozitivitás 
utal allergiára. Ezért félrevezető a 
szűrővizsgálatként végzett bőrteszt 
vagy laborvizsgálat önmagában va-
ló értékelése.

A molekuláris allergiadiagnosztika 
azokban a pozitív esetekben jelent 
továbblépést, ahol a klinikai tünetek 
és az említett tesztek összhangban 
vannak, pozitívak. Ilyenkor máso-
dik lépésben a gyanúba fogott aller-
gén tovább vizsgálható. A módszer 
azon alapul, hogy az egyes allergé-
nek több komponensből állnak, és az 
egyes komponensek elleni specifi-
kus IgE-szint is mérhető.

A komponensek magas és ala-
csony rizikójúak lehetnek az aller-
giás tünetek kiváltásában. A magas 
rizikójú komponensek súlyosabb al-
lergiás tüneteket okoznak, az ala-
csony rizikójúak enyhébbet vagy 
csupán keresztallergiára utalnak 
mind a légúti, mind az ételallergének 
esetében.

Az allergiát kiváltó komponensek 
fehérjeszerkezete, stabilitása a hőre 
és az emésztőenzimekre vonatko-
zóan meghatározó a tünetek kivál-
tásában, például a hővel vagy az 
emésztőenzimekkel szemben ellen-
álló stabil komponens a tehéntej 
egyik fehérjéje, a kazein vagy a to-
jás ovomucoid nevű komponense. 
Ha valaki egy ilyen komponensre 
allergiás, akkor azt az élelmiszert 
sem nyersen, sem hőkezelt, főtt, sü-
tött, forralt állapotban nem fo-
gyaszthatja, mert súlyos allergiás 
reakciót okozhat nála. Ha egy má-
sik komponensre allergiás, amely 
hő vagy emésztőenzimek hatására 
elbomlik, akkor diétahiba esetén a 

MOLEKULÁRIS 
ALLERGIADIAGNOSZTIKA

Az allergia népbetegség, Magyarországon minden harmadik la-

kos érintett, egy-két évtized múlva a lakosság 50 százaléka  

szenved	majd	benne	az	elWrejelzések	szerint.	Egyre	több	aller-
giában	jártas	szakemberre	van	már	most	is	szükség.	Az	allergia	
diagnózisa	ugyanakkor	nem	egyszere.	Egy	új	módszer	segítsé-
gével	 azonban	 hamarosan	 nemcsak	 azt	 lehet	 majd	 a	 jövWben	
pontosabban és gyorsabban kimutatni, hogy ki mire allergiás, 

hanem	azt	is,	hogy	mennyire.

Az allergia diagnózisának fel-
állítása több lépésből áll. 
Alapköve a nagyon gondos 

anamnézis (kórelőzmény) kikérde-
zése a betegtől, amely kiterjed az 
allergiás rokonokra, a beteg kör-
nyezetében előforduló allergénekre 
(háziállatok, porfogók, penész, pol-
lenek, foglalkozási allergének, éte-
lek stb.). Részletesen fel kell tárni a 
tüneteket, azok időbeliségét, a hasz-
nált készítmények hatékonyságát, ki 
kell kérdezni a pácienst a társbetegsé-
gekről, aminek ki kell térnie az allergi-
ára hasonlító kórképek tüneteinek ki-
kérdezésére stb. Ha az allergiának ezek 
alapján alapos gyanúja merül föl, a szo-
kásos allergiatesztekre (Prick-bőrteszt, 
Prick-prick teszt, Epicutan-teszt, 
atopy patchteszt), illetve provoká-
ciós vizsgálatokra kerülhet sor. 

Bizonyos esetekben ezek az in vi-
vo (élőben történő) vizsgálatok 
nem mindig kivitelezhetőek, pél-
dául ha a beteg gyógyszer hatása 
alatt áll, bőre nem alkalmas a teszt 
elvégzésére vagy túl fiatal, akkor in 
vitro (csőben történő) laboratóriumi 
vizsgálatok következnek. Ez az el-
járás a vérben keringő allergének 
ellen termelt specifikus IgE-
antitestek szintjét méri. 

Mind az in vivo, mind az in vitro 
tesztek csak a szervezet érzékenyí-
tődését (szenzibilizációját) jelzik, 
nem igazolnak allergiát és nem zár-

Parlagf_- és feketeüröm-allergia elkülönítése molekuláris allergiadiagnosztika segítségével

Prick 
parlagf`+ 

feketeüröm

Spec. IgE 
parlagf` + 

feketeüröm

Amb a1 
(parlagf` 

magas rizikójú 
komponens)

Art v1 (fekete-
üröm magas 

rizikójú 
komponens)

Allergén-
specifi kus im-

munterápia 
javasolt

Ági + + + - parlagf_re

Éva + + + +
parlagf_+ feke-

teürömre
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tünetek enyhék, például csak száj-
viszketés formájában jelentkeznek. 
A komponensekre való allergia típu-
sa meghatározza a diéta merevségét. 
Magas kockázatú táplálékallergia 
esetén a szigorú diéta elrendelésén kí-
vül a beteget oktatni kell a súlyos aller-
giás tünetek felismerésére (anafilaxia), 
és sürgősségi gyógyszerrel kell ellátni 
őket (adrenalintartalmú injekció). A 

nagy rizikójú komponens 
elleni allergiát nehezebben 
növi ki a gyermek, mint a 
kisebb kockázattal járó elle-
nit, vagyis a vizsgálatnak 
prediktív értéke is van.

Légúti allergiák eseté-
ben a nagy kockázatot 
képviselő komponensek 
felelősek elsősorban a 
súlyosabb légúti tüne-
tek megjelenéséért. A 
növények pollenjei és a 
növényi ételek között gyakori a 
keresztallergia, a molekuláris al-
lergiadiagnosztika ezek feltárásá-
ban is segítség. Az allergia oki ke-
zelését jelentő, „hozzászoktató al-
lergiakúrát”, az allergénspecifikus 
immunterápiát csak a magas rizi-
kójú allergénre kell végezni. Te-
hát a módszer a kezelést is ponto-
sabbá, célzottabbá teheti. Lássunk 
két példát a módszer gyakorlati 
hasznosításának előnyeire!

Ági és Éva nyárvégi szénanáthás 
tünetektől szenvedtek: vizes orrfo-
lyás, tüsszögés, orrdugulás, szem-
viszketés, könnyezés voltak a pana-
szaik. Alapos gyanú merült fel az 
ekkor virágzó gyomok, a parlagfű 
és feketeüröm pollenjeinek kiváltó 
szerepére. Az elvégzett Prick-
bőrteszt mindkettőjüknél pozitív 
volt parlagfűre és feketeürömre is. 

A vérből vizsgált összparlagfű és 
összfeketeüröm-specifikus IgE 
mindkettőjüknél pozitív volt, 
azonban Áginál az Amb a1 magas 
rizikójú parlagfű-komponens volt 
pozitív, de a magas rizikójú Art v1 
feketeüröm-komponens negatív, 
míg Évánál a mindkét gyom magas 
rizikójú komponense elleni specifi-
kus IgE magas szintű volt. Ez azt 

jelenti, hogy  Ági csak parlagfűre 
allergiás és a feketeürömnél mért 
pozitivitás csak keresztallergia kö-
vetkezménye, míg Éva mindkét 
gyom magas rizikójú komponensé-
re allergiás. Így Áginál parlagfűre 
javasolt  a célzott immunterápia, 
míg Évánál parlagfű–feketeüröm 
kombinált immunterápia ajánlott. 

Másik példában Péter és Pál tavasz-
szal szenvedtek típusos szénanáthá-
ban. A mindkettőjüknél elvégzett 
Prick-bőrteszt és specifikus IgE-
vizsgálatok monoallergiára utaltak, 
méghozzá nyírfára. Azonban mind-
két betegnél, ha azok földimogyorót 
fogyasztottak, szájviszketés, torok-
kaparás-érzés jelentkezett. Az elvég-
zett Prick-teszt és a specifikus IgE-
vizsgálatok földimogyoróra mutat-
tak pozitivitást. Ebben az esetben in-
dokolt volt a földimogyoró 

molekuláris allergiavizsgálata az 
ételallergiájuk súlyosságának tisztá-
zása céljából. Péternél az alacsony ri-
zikójú Ara h8 komponensre kap-
tunk pozitivitást, mely allergén 
komponens a Bet v1 nyírfa kompo-
nenssel homológ, vagyis csak a nyír-
fa-allergia miatti keresztallergia kö-
vetkezménye. Pálnál a földimogyoró 
magas rizikójú Ara h1, Ara h2 kom-
ponensek voltak pozitívak, tehát Pál 
valóban és súlyosan allergiás a földi-
mogyoróra. Neki szigorúan kell dié-
táznia, anafilaxia-tréninget és élet-
mentő adrenalintartalmú öninjekci-
ós tollat kapott.

A nyírfa-immunterápia mind-
kettőjüknél jótékony lesz a nyírfa 
okozta szénanáthás panaszokra. 
Péternél a keresztallergia miatt a 
földimogyoró okozta szájtüneteket 
is megszüntetheti, míg Pálnál csak 

a nyírfa-allergiára lesz hatással. A 
földimogyoró elleni immunterápia 
egyelőre még kísérleti fázisban 
van, de számára az jelenthet majd  
megoldást.

Összefoglalva, a molekuláris, 
vagy más néven komponensalapú 
allergiadiagnosztika nem szűrő-
vizsgálat, de hasznos kiegészítője a 
hagyományos allergiadiagnosztiká-
nak. Csak pozitív Prick- vagy spe-
cifikus IgE-tesztek és releváns 
allergiás tünetek esetén javasolt vé-
gezni. Az eredményeket a beteget 
ismerő allergológussal szükséges ér-
tékeltetni. Tekintettel arra, hogy e 
módszerrel az allergiadiagnosztika 
pontosabbá és a terápia célzottabbá 
válik, a jelenleg még önköltséges 
vizsgálat társadalombiztosítási tá-
mogatása megfontolandó.

NAGY ADRIENNE

A magas és alacsony rizikójú allergén-komponensek közötti különbségek

Tulajdonság Magas rizikó Alacsony rizikó

HQre/emésztésre stabil labilis

Allergiás reakció súlyos, szisztémás,
anafi laxia veszélye

enyhe, oralis allergia 
szindróma

Kinövés esélye nehezen gyakran
Prediktív +++ ------

Diéta szigorú hQkezelten ehetQ
Allergénspecifi kus immunterápia érdemes nem érdemes

Nyírfa-allergia és földimogyoró-allergia molekuláris allergiavizsgálata 

Prick nyír-
fa és földi-
mogyoró

Spec. IgE 
nyírfa és 

földi-
mogyoró

Ara h1,2 (magas 
rizikójú földi-

mogyoró– 
komponensek)

Ara h8 (ala-
csony rizikójú 

földi-
mogyoró– 

komponens)

Diéta földi-
mogyoróra

Allergén-speci-
fi kus immun-

terápia javasolt

Péter + + - +
megenge-

dQbb nyírfára

Pál + + + - szigorú
nyírfára és a 
jövQben földi-

mogyoróra
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Brazília, ez a földrésznyi ország 
a legtöbb magyar számára ke-
véssé ismert – a futballt, a 

szambát, a karnevált és esetleg a ká-
vét leszámítva. Arról pedig végképp 
keveset lehet hallani, olvasni, hogy az 
őslakos indiánokon és az országot fel-
fedező, az európai kultúrát odavivő 
és elterjesztő portugálokon kívül több 
nagyszámú bevándorló csoport is él 
itt. Holott más európai népek is tele-
pedtek meg az utóbbi 200 évben, 
mindenekelőtt németek, lengyelek, 
olaszok, ukránok, hogy csak a legna-
gyobb bevándorló nemzeteket említ-
sem. Jóllehet Brazíliában más klíma, 
más nyelv és kultúra fogadta őket, 
mint elhagyott hazájukban, de a beil-
leszkedésük nem volt különösebben 
nehéz, hiszen mind a keresztény kul-
túrkörből érkeztek. Nyelvüket, szo-
kásaikat stb. részben máig megtartot-
ták, de beilleszkedésük minden gond 
és társadalmi feszültség nélkül ment 
végbe.

Az említett népeken kívül ázsiai or-
szágokból is érkeztek bevándorlók 
Brazíliába. Ők a XX. század elejétől 

E G Y  TÖ K É L E T E S  I N T E G R Á C I Ó  R ÖV I D  TÖ R T É N E T E

BRAZÍLIA 
BOLGÁRKERTÉSZEI 

kezdve mind a mai napig, igaz, egyre 
kisebb számban, de érkeznek. Első-
sorban említhetjük a japánokat mint  
a  legrégibb ázsiai migránsokat, de a 
legutóbbi 30–40 évben koreaiak és 

kínaiak is jöttek tömegesen, főként a 
brazil nagyvárosokba. Sőt, találunk 
sok libanoni és más arab nyelvű be-
vándorlót is Brazíliában. Mind közül 
számomra a japánok bevándorlásá-
nak társadalmi és gazdasági aspektu-
sai voltak nagyon szokatlanok. Nem-

régiben egy Sao Paulo-i ja-
pán családnál tölthettem el 
hosszabb időt, így „testkö-
zelből” éltem meg az új ha-
zát kereső japánok jelenét és 
részben múltbeli történetét. 
Vendéglátó családom példá-
ján is láthattam egy kultúrá-
jában teljesen más népcso-
port tökéletes integrációját, 
ami – sajnos még világvi-
szonylatban is – nagyon rit-
ka jelenség.

Kávéültetvények bér-
munkásai

Brazíliában manapság más-
fél millió körülire tehető a 
japán eredetű lakosság szá-

ma, amely az ország jelenlegi, kö-
rülbelül 200 milliós lakosságának a 
0,6  százalékát  teszi ki. A japánok 
gazdasági és társadalmi szerepe ehhez 
képest viszont aránytalanul nagy.

A japánok tömeges 
bevándorlását Brazíli-
ába a „kereslet és kí-
nálat” véletlenszerű 
egybeesése mozdítot-
ta elő. Japán a XIX. 
században is még egy 
szegény, túlnépese-
dett ország volt, 
ahonnét tömegesen 
vándoroltak ki az 
emberek Hawaiira és 
az Amerikai Egyesült 
Államokba. A XX. 
század elején azonban 

az USA bezárta kapuit 
a jövevények előtt, ezért a kivándo-
rolni szándékozó japánok és az őket 
utaztató társaságok új lehetőségeket 
kerestek. Ugyanekkorra a brazil ká-
véültetvényeken munkaerőhiány lé-
pett fel, mivel Olaszország nem en-
gedte tovább a szezonális kivándor-
lást Brazíliába, ahol addig az idény-
munkás olaszok főként a kávé-ültet-
vényeken találták meg számításaikat. 
Így találkozott a japán „kínálat” és a 
brazil „kereslet”, és 1908. június 18-
án megérkezett Santos kikötőjébe a 
Kasato-maru nevű gőzös az első 781 
japán bevándorlóval, akik szinte ki-
zárólag földművesek voltak.

A japán bevándorlás elég éles időbe-
li határokkal és eltérő alapmotiváció-
val három fő szakaszra osztható fel. A 
kezdeti szakaszban, azaz 1908-tól 
nagyjából az 1920-as évek közepéig 
javarészt földművesek érkeztek, akik 
a Sao Paulo-i kávéültetvényeken bér-
munkásként dolgoztak. Céljuk a mi-
előbbi anyagi gyarapodás volt, amely 
segítségével visszatérhetnek Japánba, 

2016 legaktuálisabb témái közé tartoznak minden bizonnyal Brazília (olimpia, Zika-vírus) és a migrá-

ció,	utóbbi	Európa	jelenét	és	még	inkább	jövWjét	is	alapvetWen	meghatározza.	Írásom	azonban	egy	
régi	kelete	bevándorlásról	szól,	amelynek	célállomása	az	idei	olimpiai	játékok	helyszíne.

Az elsQ japán bevándorlókat szállító hajó, a Kasato-maru  

A kivándorlást népszer_sítQ korabeli propaganda
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tében japán városlakók is 
érkeztek és kerestek mun-
kát a brazil nagyvárosban. 

A második szakaszban a 
japánok – otthoni kormá-
nyuk közvetett támogatá-
sával – megkezdték Sao 
Paulo állam belső területei-
nek kolonizálását. Mivel a 
világgazdasági válság a 
brazil kávé iránti igényt 
nagymértékben csökken-
tette, a japán telepesek el-

hagyták a kávéültetvényeket és önál-
ló családi gazdaságokat hoztak létre a 
nagyváros körül, ők látták el Sao 
Paulót zöldséggel, gyümölccsel. Te-
vékenységüket az előzőekhez képest 
sokkal jobb anyagi boldogulás koro-
názta, és az új lehetőségek egyre több 
bevándorlót vonzottak az anyaor-
szágból. Ezúttal valódi, vér szerinti 
családok érkeztek, hiszen a korábbi 
megszorítások már érvénytelenné 
váltak, és a bevándorlók célja egyre 
inkább a végleges brazíliai letelepedés 
volt. A Sao Paulóból kiinduló, suga-
ras szerkezetű vasúthálózat kiépítése 
is növelte a japán telepesek lehetősé-
geit. Nemcsak itt, hanem de Paraná 
állam északi területein, valamint az 
Amazonas mentén is egyre-másra 
alakultak japán kolóniák, és a 30-as 
évek végéig újabb 160 ezer telepes ér-
kezett az ázsiai országból. Ez a szám 
az összes akkori bevándorlók számá-
nak több mint felét tette ki!

Ám 1934-től a brazil állam – kvóta-
rendszer bevezetésével – kezdte visz-
szafogni a migrációt. Ezenfelül a kor-
mány célul tűzte ki az addig beván-
doroltaknak és leszármazottaiknak a 
brazil nemzetbe történő beolvasztá-
sát. Jóllehet ez a törekvés a más nem-
zetekből érkezetteket is érintette – ki-
mondva, ki nem mondva –, elsősor-
ban a japánok asszimilációja volt 
az intézkedés fő célja.

Japán belépése a második vi-
lágháborúba egyelőre véget ve-
tett a további japán bevándorlás-
nak, mivel Brazília és a szigetor-
szág egymásnak hadat üzenve 
ellenségekké váltak (hasonlóan 
a brazil–német viszonyhoz, 
amely a német bevándorlók idő-
leges zaklatásához vezetett). A 
háború felerősítette a brazil né-
pességben élő előítéleteket és az 
elutasítást a bevándorolt népcso-

portokkal szemben: iskoláikat 
bezáratták, s korlátozták anyanyel-
vük használatát.

BorstermesztWk
A tömeges japán bevándorlás utolsó 
szakasza az 50-es években kezdődött 
és nagyjából a 60-as évek elejéig tar-
tott. Érdekes előzményként említen-
dő az egyes japán csoportok közötti 
ellentétek kirobbanása a háború után 
az ázsiai ország háborús szerepét ille-
tően, valamint arról is erősen meg-
oszlottak a nézetek, hogy az anyaor-
szág győztesen, vagy vesztesen ke-
rült-e ki a világégésből.

Az újabb, harmadik bevándorlási 
hullám a már letelepedett japánok 
kezdeményezésére indult, az Ama-
zonas területét megcélozva. Itt min-
denekelőtt borstermesztéssel foglal-
kozó kolóniákat hoztak létre, vala-
mint Belémet látták el zöldséggel, 
gyümölccsel.

Ebben az időszakban 40 ezerre tehető 
az áttelepült japánok száma, javarészt 
már valódi családok érkeztek, de egye-
dülállók is. A legújabb jövevények 
többnyire az agráriumban, de a nagy-
városok iparában és szolgáltató szekto-
rában is találtak maguknak munkát.

A bevándorlás harmadik szakasza 
utáni időkben már aligha beszélhe-
tünk bevándorlási „hullámról”. 
Évente néhány százra tehető a japán 
migránsok száma, de nagyjából ha-
sonló nagyságrendű visszatelepülés is 
folyik. Manapság 300 ezer körüli a 
Japánban élő brazil állampolgárok 
száma, ezek túlnyomó többsége a 
dél-amerikai országból visszatelepült 
japánok, akik jórészt már Brazíliában 
születtek és a japán nyelvet messze 
nem anyanyelvi szinten beszélik.

hogy ott szociálisan és anyagilag is 
magasabb szintre kerüljenek, mint a 
kivándorlásuk előtt. Jöttüket Brazília 
anyagilag is támogatta, mivel nagy 
munkaerőhiány mutatkozott az ül-
tetvényeken. Ugyanakkor előírás 
volt, hogy teljes családok érkezzenek, 
amelyekben legalább három munka-
képes felnőtt van. 

Mivel az utazási költségek minden tá-
mogatás ellenére még mindig magasak 
voltak, és a bevándorlókat a családos át-
település kötelezettsége is sújtotta, vala-
mint a saját jövőjükkel sem voltak tisz-
tában, ezért sajátságos megoldásokhoz 
is folyamodtak; otthon hagyták a gye-
rekeket és az öregeket, és a rokonság-
ból, ismerősökből fiktív családokat „ál-
lítottak össze”, ami a japánokra a poli-
gámia bélyegét is rányomta.

Sem a betelepült új földművesek, 
sem pedig az őket foglalkoztató ül-
tetvényesek nem voltak elégedettek a 
körülményekkel, a bérrel, a japánok 
„asszimilálhatatlanságával”, ezért a 
Sao Paulo-i kormányzat megszüntet-
te a bevándorlás anyagi támogatását. 
Ezzel véget is ért a japán betelepedés 
első szakasza, melyben 30 ezer japán 
bevándorló érkezett, az összes akkori 
brazíliai migráns 5–6 százaléka.

Magad ura
A második periódust 1925-től Japán 
második világháborúba való belépé-
séig (1941 decemberéig) datálhatjuk. 
A 20-as évek közepén a japán kor-
mány, amely addig nem igen foglal-
kozott a kivándorlókkal, a brazil tá-
mogatás megszűnése után elkezdte 
átvenni a kivándorolni szándékozók 
útiköltségeit. Hatására az addigi vi-
szonylag jó módú parasztok helyett 
most a földművesek valóban legsze-
gényebb rétegeiből verbuválódtak a 
hosszú útra indulók, továbbá Sao 
Paulo kezdődő iparosodása következ-

Japán telepesek szegényes házai

Japán iskola tanulói
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pedtek meg valahol, isko-
lákat alapítottak, s ott japán 
nyelven folyt az oktatás. 
Egyebek mellett ezért is in-
tegrálódtak kezdetben nehe-
zen a brazil falusi társada-
lomba, a portugál nyelvet 
nem beszélték, gyermekeik a 
szűkebb japán környezetben 
nőttek fel, egymás között há-
zasodtak stb. Később az önál-
ló japán kistermelők ügyfelei 
szintén japán kereskedők vol-
tak. Ez a japán elszigeteltség sok ellen-
érzést váltott ki a brazil többségi társa-
dalomban. 

Elitté válva
Minél inkább áthelyeződött azonban a 
japánok foglalkoztatottsága az első 
gazdasági szektorból a harmadikba, an-
nál inkább szükségük volt megtanul-
niuk a többségi társadalom nyelvét, 
iskoláikban oktatni gyermekeiket, a 
brazil kultúra részévé válni. Amíg a 
brazil népességben 20 feletti az anal-
fabéták aránya, addig a brazíliai ja-
pánok között alig-alig lehet ilyene-
ket találni. Az ország legjobb egye-
temén (Universidade de Sao Paulo) a 
70-es években 30 százalék volt a ja-
pán származásúak aránya!

A japán bevándorlók gazdasági és 
társadalmi sikerei tehát a szorgal-
mukra, összetartásukra, egymás se-
gítésére, megbízhatóságukra, kultú-
rájuk megtartására és a jó képzettsé-

Példamutató beilleszkedés 
A japán bevándorlási hullám időbeli 
eloszlása és a letelepedés fő területei-
nek kirajzolódása mellett rendkívül 
tanulságos e kisebbség társadalmi 
mobilitása, végeredményben a brazil 
társadalomba való asszimilációja. Ez a 
folyamat olyan gyorsan ment végbe, 
és mára oly sikeres lett, hogy akár pél-
damutatónak is nevezhetnénk.

Az első japán bevándorlók – láthat-
tuk – mezőgazdasági bérmunkások 
voltak, akik Brazíliát átmeneti ott-
honnak tekintették, céljuk a Japánba 
való visszatérés volt. A 20-as években 
érkező japánok már kifejezetten vál-
lalkozási céllal indultak útnak, melyet 
hazájuk kormánya anyagilag is támo-
gatott. Ekkor városlakók is érkeztek, 
akik elsősorban Sao Paulóban gyári 
munkások és kisiparosok lettek. A 
kereskedésben is kivették részüket, 
mivel a zöldség- és gyümölcstermelő 
japán parasztok előszeretettel japán 
kereskedőknek adták el portékájukat, 
akik a nagyvárosi boltjaikban, a piaci 
standokon kínálták-kínálják eladásra 
földijeik terményeit.

Letelepedési körzeteikben a mező-
gazdaság néhány fontos ágazatában 
monopolhelyzetet vívtak ki maguk-
nak, így a zöldség- és gyümölcster-
mesztés mellett az országos jelentősé-
gű tea- és borstermesztést is uralják, 
valamint e termékek értékesítése is az 
ő kezükben van. Így volt lehetséges, 
hogy míg a 30-as években a japán be-
vándorlók 95 százaléka a 
primer szektorban dolgo-
zott, és a tercier szektor-
ban alig 5 százalékuk, a 
második világháború után 
már csak 50–55 százalék 
volt a primer szektorban 
foglalkoztatott, míg a ter-
cier szektor pedig 35 szá-
zalék felett alkalmazta a 
japánokat. A 70-es éve-
kig tovább folytatódott 
ez az ellentétes tenden-
cia, és manapság már 
több japán dolgozik a 
tercier szektorban, mint 
a primerben.

A japánok kezdettől 
fogva nagy hangsúlyt 
helyeztek gyermekeik 
oktatására, ezért szinte 
minden áldozatra képe-
sek voltak. Alig tele-

gükre, taníttatásukra vezethető visz-
sza. (Megható piaci látvány a japán 
standokon szüleik közelében kis szé-
ken ülő japán gyermek, aki az ölében, 
az iskolafüzet fölé hajolva készíti házi 
feladatát, mialatt a brazil gyerekek 
odakint a porban rúgják a labdát.)

A második világháború utáni ja-
pán nemzedék már inkább tekinti 
magát brazilnak, mint japánnak, 
jobban beszél portugálul, mint népe 
nyelvén, a hétköznapokban a japán 
nyelvet csak az idős szülőkkel-nagy-
szülőkkel való kapcsolatban használ-
ják, valamint kifejezetten japán ren-
dezvényeken. 

Feltűnően sok japán származású 
választja az orvosi, fogorvosi, 
gyógyszerészi hivatást, de a brazil 
kutatók, egyetemi oktatók között is 
lényegesen több japán származásút 
találunk, mint az a lakosságbeli ará-
nyukból következne. A hadsereg-
ben és a rendvédelmi szerveknél sok 
japán dolgozik, akár egészen magas 
beosztásban, de a politikai életben is 
gyakran találkozhatunk velük. 

A japánok genetikai beolvadása a 
brazil népességbe tulajdonképpen nap-
jainkban kezdődik, a harmadik-ne-
gyedik generáció révén. Jóllehet a bra-
zil–japán vegyes házasságok még 
nem is olyan régen kuriózumnak szá-
mítottak, manapság egyre gyakorib-
bak, főleg a jobban képzett, maga-
sabb társadalmi rangú rétegekben.

A brazíliai japán migráció esetében 
tehát egy olyan folyamatot látha-
tunk, amelyben a bevándorlók törté-
nelmileg rövid idő alatt, gazdasági-
lag, társadalmilag magasan a befoga-
dó nemzet átlaga fölé küzdötték ma-
gukat, mi több, ma a brazil népesség 
elitjébe tartoznak.

MAGYAR ISTVÁN

Családkép 1987-bQl. Középen a Japánból felnQttként bevándorolt 
nagyszülQk, oldalukon a szülQk, akik két-három évesen kerültek 
Brazíliába; a következQ generáció a felsQ sorban balról jobbra: a 
cikkszerzQ vendéglátója, Americo és japán felesége, annak egyik 
fiútestvére a spanyol feleségével, majd a másik japán sógora és 
a sógornQje, valamint a  legfiatalabb nemzedék, az öt dédunoka. 
A nagyszülQk földm_vesként dolgoztak, a szülQknek már saját 
ruhatisztítójuk volt, Americo korosztályában pedig mindenki 

egyetemet végzett – orvos, mérnök, fogorvos.

Kávéültetvényen 
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icterina). A kutatók azt feltételezik, hogy 
ezeknek a sérülékenyebb fajoknak a 
DNS-t javító képessége kisebb, és ez 
megnöveli a sugárzásra való fogé-
konyságot.  

A hirosimai és nagaszaki atombom-
bát túlélőkhöz hasonlóan Csernobil 
környékén a madarak és az emlősök 
szemén gyakran van szürke hályog, és 
az agyuk mérete is kisebb lehet. Ezek a 
levegőben, a vízben és a táplálékban lé-
vő radioaktív anyagok ionizáló sugár-
zásának közvetlen következményei.  
Néhány sugárterápiás kezelésen átesett 
daganatos beteghez hasonlóan, az ott 
élő madarak közül is soknak van torz 
spermája. A legtöbb sugárszennyezett 
területen a hím madaraknak akár 
negyven százaléka is teljesen steril lehet, 
egyáltalán nincs spermája vagy csak né-
hány életképtelen spermium található a 
szaporító szerveiben a költési időszak 
alatt. A magasabb háttérsugárzású te-
rületeken néhány madárban rosszindu-
latú daganatok megjelenését figyelték 
meg. Fejlődési rendellenességek néhány 
növény- és rovarfajban is találhatók. 

A genetikai károsodásra és az egyedek 
sérüléseire utaló bizonyítékok fényében 
nem meglepő, hogy Csernobilban, a 
sugárszennyezett területeken a kutatók 
felmérése szerint több állatfaj állomá-
nya is csökkenést mutatott. Ezek között 
voltak madarak, lepkék, szitakötők, 
méhek, szöcskék, pókok, nagyobb és 
kisebb emlősök is. Ugyanakkor vannak 
olyan állatfajok, például a farkasok, 
amelyek állományára látszólag nincs 
hatással a sugárzás. Néhány madárfaj 
esetében is előfordul, hogy nagyobb 
számban jelennek meg a radioaktív te-
rületen. Elképzelhető, hogy a magasan 
sugárszennyezett területen kevesebb a 
versenytársa ezeknek az állatoknak vagy 
kevesebb a rájuk veszélyt jelentő ragado-
zó. Sőt, a csernobili lezárt zóna nem sú-
lyosan szennyezett hatalmas területei 
menedéket biztosítanak számos élőlény-
nek. Egy 2015-ben publikált cikk arról 
számolt be, hogy néhány nagytestű va-

don élő állat, köztük a vaddisznó és a já-
vorszarvas állománya növekszik Cser-
nobil környékén. A csernobili és 
fukusimai sugárzás következményeit 
feldolgozó szinte összes dokumentum 
azonban arról számol be, hogy azok az 
élőlények, amelyek sugárterhelést kap-
tak, súlyos károkat szenvedtek.     

A kutatók az elmúlt években úgy el-
lenőrizték a csernobili tanulmányuk 
megállapításainak érvényességét, 
hogy megismételték felmérésüket 
Fukusimában. A 2011-es földrengés 
és szökőár következtében három nuk-
leáris reaktornál is megrongálódott az 
atomerőmű épülete és magolvadás tör-
tént. A kibocsátott radioaktív anyag 
mennyisége mintegy tizede volt a 
csernobili katasztrófáénak. A vizs-
gálatok szerint a madarak sokfélesé-
gének és az állományuknak a csök-
kenése hasonló mintázatot mutatott, 
mint Csernobilnál, és Japánban is né-
hány faj sokkal érzékenyebb a sugár-
zásra: csökkenő adatokat találtak néhány 
rovarfaj esetében, különösen a lepkéknél, 
amelyek generációkon keresztül mutatták 
a veszélyes mutációk felhalmozódását.    

MANGEL GYÖNGYI

C S E R N O B I L  É S  F U K U S I M A  U T Á N

SUGÁRZÁS ÉS VADVILÁG

A z elmúlt évtizedekben a populá-
cióbiológusok felmérték, hogy 
a sugárzás hogyan hat a növé-

nyekre, az állatokra és a mikrobákra. 
Timothy A. Mousseau és munkatársai a 
csernobili és fukusimai balesetek utáni ha-
tásokat, valamint a bolygó olyan helyei-
nek adatait elemezték, ahol az átlagosnál 
magasabb a természetes háttérsugárzás. 
Az alacsony dózisú ionizáló sugárzás kró-
nikus és több generációra is kiterjedő kö-
vetkezményeiről írva megállapították, 
hogy a különféle élőlények a legvál-
tozatosabb módokon sérültek a su-
gárzástól. E hatás következtében a 
populációk nagysága és a biológiai 
sokféleség egyaránt csökkent a ma-
gas háttérsugárzású területeken. 

A radioaktív sugárzás a csernobili 
régióban több különböző szervezet-
ben okozott genetikai károsodást és 
növekvő mutációs rátát. A kutatók nem 
találtak meggyőző bizonyítékot arra, 
hogy kifejlődhetnek olyan organizmu-
sok, amelyek jobban ellenállnak a sugár-
zásnak. A különféle élőlények evolúciós 
története meghatározó lehet abban, 
hogy a szervezetük mennyire sérülékeny 
a sugárzásra. Csernobil környékén azok-
nak a fajoknak a populációja csökken a 
legnagyobb valószínűséggel, amelyek 
törzsfejlődésük során magas mutációs rá-
tát mutatnak, mint például a füsti fecske 
(Hirundo rustica), a barátposzáta (Sylvia 
atricapilla) és a kerti geze (Hippolais 

A helyszíni vizsgálatok azt mutatják, hogy a csernobili és a fukusimai nukleáris katasztrófa által kibo-

csátott	erWs	radioaktivitás	súlyosan	és	egyértelmeen	károsítja	az	élWvilágot	–	állapítja	meg	Timothy	
A. Mousseau, a Dél-Carolinai Egyetem kutatójának egy tanulmánya.

A csernobili régió térképe Ukrajnában, heterogén 

radioaktivitási lerakódási mintákkal a különbözQ 
régiókban. Az alacsony radioaktivitású területek a 

vadvilág menedékei. 

( SHESTOPALOV, V.M., 1996. A CSERNOBILI LEZÁRT ZÓNA 

TÉRKÉPE, UKRÁN TUDOMÁNYOS AKADÉMIA, KIJEV)  

Fehér gólyák az úton, közel Csernobilhoz, 

Ukrajnában. A csernobili régió egyes részein 

alacsonyabb a háttérsugárzás, ezek a 

területek menedékül szolgálnak növények és 

állatok számára.
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Augusztus hónapban egy nevezetes csillaghullás látható. A 
Perseida meteorrajból származó „hullócsillagokat” augusztus 
12–13-án észlelhetjük leggyakrabban. Hullócsillagot – azaz me-

teort – sajnos nem tudunk múzeumban kiállítani, de földet ért meteoritot 
annál inkább, így talán illQ, hogy 2016 augusztusában a hónap tárgya a 
Magyar Természettudományi Múzeumban egy meteorit legyen. Mégpe-
dig egy olyan meteorit, amely a magyar füleknek ismerQsen csengQ nevet 
visel: Kossuthnak hívják. De hogyan jutott ilyen történelmi névhez e vas-
darab?

A hullócsillagnak hívott fényjelenséget okozó meteorrajok a látszólagos 
égi helyük szerint kapják a nevüket. A Perseida hullócsillagok t_zsávját 
képzeletben meghosszabbítva, az égi nyomvonalak a Perseus csillagkép 
mellett található metszéspontban (radiánsban) találkoznak. A meteorito-
kat természetesen a földi megtalálási helyükrQl nevezik el. A közelmúlt-
ban Csátalja község mellett lelt meteorit tehát a Csátalja nevet kapta. A 
név, ha egyszer elfogadottá vált, már nem változtatható meg, így az erdé-
lyi Mocs melletti híres meteoritzápor példányait ma is e névvel illetik, hiá-
ba Mociu már a község hivatalos neve.

Manapság a meteoritok elnevezésének szabályait többoldalas elQírá-
sok rögzítik. Régebben, nevezéktani bizottságok és szabályok híján, 
gyakran elQfordult, hogy az egyes közleményekben másként hívták 
ugyanazon meteoritot. A változatok közül azután a publikációkban álta-
lában használt, majd a híres meteoritkatalógusokba bekerült névalak 
vált hivatalos névvé. A Mocs meteoritnévnek is létezik számos szinoni-
mája, például Báré, Gyulatelke, Keszü, Marokháza, Olágyéres, Palatka, 
Vajdakamarás, Visa. A lehullott több ezer példány közül ugyanis számo-
sat a közeli Báré, Gyulatelke, Keszü, Marokháza, Oláhgyéres, Palatka, 
Vajdakamarás és Visa községek határában találtak meg. A szinonimá-
kat szaporítják a külföldi szakirodalomba gyakran ékezet nélkül vagy 
sajtóhibásan bekerült magyar nevek is (például Gjilatelke, Gyulateke).

Az eltérQ hullásokból származó, de ugyanazon lelQhelyen talált, tehát 

KOSSUTH – EGY JÓ 
NEVd	METEORIT

azonos nev_ meteoritokat a megtalálás évével, illetve bet_- vagy szám-
jellel különböztetik meg, például: Duel Hill (1854) és (1873), Clovis (no.1 
és 2), Elida (a)–(c), Lea County 001 és 002 stb. Ez utóbbi rendszert 
használják a Szaharában vagy az Antarktiszon manapság ezerszám 
felkutatott meteoritok esetében is, melyek neve gyakran rövidítve szere-
pel, például: FRO95007 (Frontier Mountain, Antarktisz) vagy NWA 984 
(Northwest Africa).

A Kossuth meteoritot tehát nem Kossuth Lajosról nevezték el, hanem 
az Ohio állambeli Auglaize megye Salem kerületében található Kossuth 
községrQl. Az 1858-ban alapított, mára csaknem elnéptelenedett tele-
pülés viszont már valóban Kossuth Lajosról kapta nevét. A magyar for-
radalom és szabadságharc vezéralakja Lafayette márki után az elsQ 
külföldi államférfi volt, akit hivatalosan meghívtak az Egyesült Államok-
ba, és beszédet mondhatott a kongresszus mindkét házában. A volt kor-
mányzó 1852. január 31-étQl február 26-áig tartózkodott Ohio államban, 
ahol ma a legtöbb magyar származású ember él az Egyesült Államok-
ban. Kossuth hosszabb idQt töltött Clevelandben (1902 óta szobra is áll 
ott), Columbusban – az állam fQvárosában, ahol beszédet mondott a 
törvényhozás házában –, valamint Cincinnatiben.

Kossuth politikai céljait nem érte el az 
Egyesült Államokban, de a több mint 
negyven városban mondott számtalan 
beszéd, a róla szóló tucatnyi könyv és 
ezernyi újságcikk közismertté tette sze-
mélyét mint a szabadságért folytatott küz-
delem szimbólumát. Számos kisebb tele-
pülést neveztek el róla ebben az idQben, 

Kossuth település (Ohio, USA) térképe 1880-ban 

(DAVID RUMSEY MAP COLLECTION, WWW.DAVIDRUMSEY.COM JÓVOLTÁBÓL)

A névadó helyszín mai képe az _rbQl 
(GOOGLE EARTH)
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ezek közül az Egyesült Államok hivatalos on-
line helynévtára alapján nyolc Kossuth és 
egy Kossuthville nev_ lakott hely maradt fent, 
sQt Iowában létezik egy Kossuth County 
(Kossuth megye) is, melyet 1851. január 15-
én alapítottak. Érdekes módon a „Kossuth 
County” név is megtalálható a meteoritok hi-
vatalos névtárában, mégpedig az 1890-ben 
Winnebago County területén hullott Forest 
City meteorit szinonimalistáján. Valójában a 
Winnebagóval szomszédos Kossuth megyé-

ben talált 104 fontos (47 kilós) kQ, melyet gy_jtQje 
meteoritként adott el tájékozatlan embereknek, 
egy, a korabeli köznyelvben négerfejként 
(„nigger head”) emlegetett sötét szín_ mag-
más kQzet lekerekített darabja volt.

Ezzel visszaérkeztünk magához a (valódi) 
Kossuth meteorithoz. 1975-ben egy farmer 
bukkant Kossuth melletti földjén a megtalálása-
kor 13,07 fontot, vagyis 5,9 kilogrammot nyomó vasda-
rabra, melyet több mint két évtizedig Qrzött. Ezután 
John R. Martin meteoritgy_jtQ és -kereskedQ – akkori-
ban a Stillwaterben m_ködQ Oklahoma Meteorite 
Laboratory tulajdonosa – szerezte meg, és darabjai ez-
után kerültek a piacra. A példány az oktaedritek közé tartozó vasmeteorit, 
melynek vörösbarnává rozsdásodott felszíne arról tanúskodott, hogy a 
meteorit néhány száz évvel ezelQtt érkezhetett a világ_rbQl. A mállott fel-
színen még láthatóak voltak a jellegzetes üregek, a regmagliptek (ógörö-
gül regma = törés, rés; gliptosz = metszett, vésett). E bemélyedések úgy 
keletkeztek, hogy a légkörön áthaladó vasmeteorit megolvadt felszínérQl 
a körülötte örvénylQ „menetszél” elfújta a meteorit anyagának egy részét. 

Mint a legtöbb meteorit, a Kossuth is kisebb-
nagyobb darabokra vágva került a magán- és 
közgy_jteményekbe. Egy-egy szeletének csi-
szolás után savval maratott (étetett) felületén 
jól látszik a vasmeteoritok leggyakoribb szer-
kezeti (szöveti) csoportjára, az oktaedritekre 
jellemzQ háromszög_ Widmanstätten-
hálózat. Kosztolányi DezsQ természeti lé-
nyeket és tárgyakat megszólaltató „Zsivajgó 
természet” ciklusában (1930) a vasmeteoritot 
ekképp szólaltatja meg: „csodálatos ábrákat 
észleltetek rajtam, melyeket még mindig nem 
tudtok megfejteni.”  Valójában a mintázat létre-
jöttének okát ekkorra már megfejtették. A töb-
bi oktaedrithez hasonlóan a Kossuth vasme-
teorit sem „színtiszta” vas, hanem természe-
tes vas-nikkel ötvözet, több mint 9 százalék 
nikkeltartalommal. Bizonyos hQmérséklet alatt 
ez az ötvözet nem alkot egységes kristályrá-
csot, és ha eléggé lassan h_l le e küszöbérték 
alá, akkor az ötvözet anyaga meghatározott 
térbeli irányok mentén diffúzióval szétválik 
(szakszóval szételegyedik) egy ténit nev_ 

nikkeldús és egy kamacit nev_ nikkelszegény részre. A két ásvány eltérQ 
savoldhatósága miatt az étetés kirajzolja az eltérQ összetétel_ mezQket. 

A Kossuth meteorit kapcsán talán érdemes megemlítenünk, hogy a 
Földünkre hullott kis vasdarab mellett egy jelenleg is a világ_rben tartóz-

kodó égitest is viseli a Kossuth nevet. A teljes nevén „90376 Kossuth” kis-
bolygót 2003. november 5-én fedezte fel az MTA 

piszkéstetQi obszervatóriumának két munkatársa, 
Sárneczky Krisztián és Mészáros Szabolcs. A 

4–5 kilométer átmérQj_ égitest 440–480 millió 
kilométer távolságban kering a Nap körül, 

melyet 5,4 év alatt kerül meg. Azért is ne-
vezték el Kossuthról, mert a 91024-es 
sorszámú, szintén magyar felfedezés_ 
kisbolygó a Széchenyi nevet kapta, így a 

„magyar kisbolygók” listáján Kossuth 
és Széchenyi egymás után szerepel-
hetnek.

Kossuth ténylegesen is érdeklQdött a 
csillagászat iránt. Az olaszországi 

szám_zetésben élQ államférfi  a politiká-
ban csalódva a természettudományokban 
keresett és talált vigasztalást. Amint 
Szontagh Miklós orvoshoz és botanikus-
hoz írt levelében, 1872-ben megfogalmaz-
ta: „Megemlékeztem Chateaubriand mon-
dására: »boldogok, akik szeretik a termé-
szetet, azt megtalálják, s csak Qt találják 

meg a szerencsétlenség napjaiban.« Hát én is ráadtam életfáradt öreg feje-
met, hogy megtaláljam a vigasztalót.” Foglalkozott csillagászattal is, egy – az 
1880-as években készült – fényképen távcsöve is látható. A Természet cím_ 
folyóiratban 1871-ben megjelent terjedelmes levele az égitestek színképével 
kapcsolatos korabeli ismeretekben való jártasságáról tanúskodik. Elmondhat-
juk tehát, hogy a kisbolygó és a meteorit is méltán viseli a nevét.

PAPP GÁBOR

A Kossuth meteorit egy szelete, amelynek 

a nagyobbik fele van az MTM Ásvány- és 

KQzettára meteoritgy_jteményében 
(KERESZTY ZSOLT FELVÉTELE)

A Kossuth meteorit eredeti állapotában

(JOHN R. MARTIN FELVÉTELE, 

OKLAHOMA METEORITE LABORATORY) 

Kossuth Lajos a Torino melletti Collegnóban 
lévQ otthonában (1880-as évek), mellette 

távcsöve, mikroszkópjai és természetrajzi 
gy_jteményei. Jobbra a most az MTM 

Növénytárában lévQ növénygy_jteményének 
dobozai láthatók. 

(OSZK DIGITÁLIS KÉPARCHÍVUM)
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A magára hagyott természet lassan bekebelezi 
az emberi beavatkozásokat. Aligha ez a táj 

rehabilitációjának legjobb módja. Meglehet, a 
kisvasutat kellene felújítani. Ha pedig a völgyet 
teljesen vissza akarjuk adni a természetnek, ak-
kor hol vannak az egyébként oly kíméletlen vas-
gyűjtők? – Első pillantásra magának a rovarnak 

véltem az üres kitinbőröket. A korábbi lábakat, a 
csápokat is otthagyta az imágó. Aztán a hátpán-
célon feltűnt a hosszú repedés. Alkalmas megvi-
lágításban mintha vékony aranylemezekből hajlí-
tott ékszer volna, babiloni ötvösöknek talán ihle-
tet adott. – Az viszont bizonyosra vehető, hogy a 
szibériai tajgában a tüzeknél melegedő őslako-
soknak a máglyáikon a füstöt vezető üreges tör-
zsek adták az ötletet, hogy kunyhóikban ilyen fa-
kéményt alkalmazzanak. Vlagyimír Arszenyjev 
kapitány még látott ilyen megoldásokat száz év-
vel ezelőtti expedícióján (A Távol-Kelet őserdei-
ben, Művelt nép 1956, Gondolat 1960). Azóta a 
Csendes-óceán partvidékén levő területek roha-
mosan fejlődtek, de a tajga belseje bizonyára 
megőrizte helyenként az ősállapotot.

H. J.

ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

Az ÉT-galériában bárki kiállíthatja fel-
vételét, megosztva él ményét olvasó-
társaival 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 kísérRlevélben mondja 
el, amit a felvétel körülményeirRl és a témáról 
tud. A beküldR jutalma a „kiállításban” meg-
nyilvánuló elismerés. 

A „hónap képe” 5000 Ft különdíjat kap.

SZABÁLYOK

Csárdi László (Budapest, 

szamarkut@gmail.com) – KisvasútvesztQ – 
Úgy 15 évvel korábban itt, a Fekete-völgyben 

kisvasút közlekedett. Aztán a sorsára 

hagyott pálya alól kimosta a töltést a patak, 

a sínek eleinte lógtak a levegQben, majd 
belesüllyedtek a mederbe… 
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Tardos Zoltán (Budapest, tz.tyh@t-online.hu) – Fakémény – Kerti tüzelés 

(bográcsozás) közben jókora üreges törzs került a t_zre. A facsövön áramló 
füst és gQz  érdekes mintákat produkált

Miksz Éva (agnesevamiksz@gmail.com) 

– KinQtt ruhák – Óriás kabócák 4–5 cm-es 
lárvabQrét fényképezhettük az idei levendula 
fesztivál körútja során. Körülbelül 5–6 éve 
is jártunk e tájon, akkor nem lehetett ilyen 
kabócazenét hallani. TúravezetQnk mondta, 
hogy a Mecsek után Tihany térségében 

is megjelentek ezek a rovarok a változó 
éghajlat következményeként. A mediterrán 
idQjárási zóna határvonala érezhetQen észak 
felé tolódott, így itt Magyarországon egyre 
gyakoribb ez a kabócafaj. Lárvája a 4 éves 
fejlQdést, hasonlóan a cserebogárhoz, a föld 
alatt tölti, végül az utolsó vedlést itt köztünk, 

a szabad levegQn végzi be. 
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LogIQs

www.mensa.hu

2.	fejtörW – Feleki Zoltán feladványa

Mi a számsorozat következQ tagja?

1.	fejtörW – Károlyi Zsuzsa feladványa

Melyik ábra illik a kérdQjel helyére?

3.	fejtörW – Romhányi Dóra feladványa

Az	elWzW	számunkban	megjelent	fejtörWk															
megoldásai

1.	fejtörW – Feleki Zoltán feladványa

Megoldás: 4. PONT
(A felsorolt szavak végére y-t írva is értelmes szavakat 
kapunk: idény, szegy, gally, talány, pinty, páholy, ponty.)

2.	fejtörW – Tilki Csaba feladványa

Megoldás: 1376-ban 
(MCCCLXXVI)

3.	fejtörW – Romhányi Dóra feladványa: 

Megoldás: 4.

(1.: négyzet alapú gúla, 2.: négyzet alapú hasáb, 3.: oktaéder, 
5.: tetraéder.)

FejtörW	 rovatunk	 feladványai	
Ol	vasóink	 általános	 feladatmegol-
dó	 képességét	 teszik	 próbára.	 A	
kérdések	 tetszWleges	 sorrendben	
oldhatók	 meg,	 nem	 épülnek	 egy-
másra,	mindegyik	más	és	más	kész-
ség	fejlesztésére	vagy	tesztelésére	
alkalmas.	 A	 helyes	 megoldásokat	
jövW	heti	 számunkban	közöljük.	Jó	
töprengést,	briliáns	ötleteket,	ered-
ményes	gondolkodást	kívánunk!

A jobb oldalon lévQ nQi nevek közül 
melyik kerül a kérdQjel helyére?



Szavak és tettek

A szinte minden élelmiszerboltban megtalálható, in-
gyenes, egyszer használatos műanyag zacskók óriási 
ökológiai fenyegetést jelentenek: a becslések szerint 
ezekből a zacskókból csak Európában évente nyolc-
milliárd darab szennyezi a környezetet. Magyarország 
– többek között Lengyelországgal, Prtugáliával és 
Szlovákiával együtt – a legnagyobb nejlonzacskó-fo-
gyasztók közé tartozik, fejenként több mint négyszáz-
ötvenet használunk el évente. Ez több mint kétszerese 
az európai átlagnak, nem is beszélve arról, hogy a fin-
nek mindössze fejenként négy műanyag zacskót hasz-
nálnak el évente. Régebben a szupermarketek pénz-
tárainál még ingyen adtak műanyag szatyrokat, me-
lyekben haza lehetett vinni a megvásárolt árukat, de 
mára ez a gyakorlat Magyarországon szerencsére már 
megszűnt. A környezetszennyező nejlonzacskó-hasz-
nálat visszaszorításában a törvények mellett nagy sze-
repet kap a meggyőzés is: sikerül-e rávenni az embe-
reket, hogy az eldobható szatyrok helyett a tartós, sok-
szor használható bevásárlótáskákat válasszák?

Francia pszichológusok – Lolita Rubens és munka-
társai – egy párizsi szupermarketben, terepkísérlettel 
vizsgálták a meggyőzés hatékonyságát. Arra próbál-
ták rávenni a vásárlókat, hogy ne a pénztárnál ingyen 
elvehető nejlonszatyrokat válasszák (ott még vannak 
ilyenek), hanem inkább vásároljanak tartós bevásárló-
táskát. A pszichológusok a szupermarket bejáratánál szólí-
tották meg a vásárlókat, és először is egy plakátot mutattak 
nekik, amely a Földet ábrázolta egy nejlonzacskóban, e fel-
irat kíséretében: „A Föld nem jut levegőhöz, ne használj több 
nejlonszatyrot!”. Megkérték a vásárlókat, hogy ha egyetér-
tenek ezzel a környezetvédő gondolattal, írják alá a plaká-
tot a teljes nevükkel. Ez jól ismert meggyőzési módszer: 
ha sikerül elérni, hogy az ember lehetőleg írásban, nyilvá-
nosan, a saját nevében kiálljon valamilyen eszme mellett, 
akkor valószínű, hogy később a viselkedését hozzá fogja 
igazítani ahhoz az elvhez, amelyet nyíltan vállalt. 
Azonban a kutatók a megszólítottak mintegy felének az 
aláírás után még feltettek két kérdést, amely azt firtatta, 
hogy a múltban sokszor használtak-e eldobható nejlon-
szatyrot. Természetesen mindenki használt már nejlon-
szatyrot, így a kérdésre válaszolók szembesültek azzal, 
hogy noha nyilvánosan aláírták a nejlonszatyor-ellenes 
plakátot, valójában ők is „bűnös” nejlonszatyor-haszná-
lók. Az ilyen jellegű ellentmondás kellemetlen lelki fe-
szültséget kelt az emberben, amelytől mindenki szeretne 
minél hamarabb megszabadulni.

A kijáratnál a kutatók megfigyelték, ki milyen táskával tá-
vozott. Azok, akik csak a plakátot írták alá, és utána mind-
járt mehettek bevásárolni, 29%-ban utasították el az ingyen 
nejlonszatyrot, vagyis rájuk igencsak hatott a meggyőzés. 
Ellenben azok, akikben a kutatók lelki feszültséget keltettek, 
mindössze 4%-ban döntöttek úgy, hogy nem vesznek ingyen 
szatyrot. Vagyis rájuk semmilyen meggyőző hatással nem 
volt, hogy nyilvánosan aláírták a plakátot. Mi történhetett? 
Nos, akiknek a lelkében disszonancia keletkezett, alighanem 
igyekeztek mielőbb megszabadulni ettől az érzéstől, és a vá-
sárlás 20-30 perce alatt meggyőzték magukat, hogy nem is 
baj, ha az ember nejlonszatyrot használ, ezért igazán nem kell 
rosszul érezniük magukat. Miért éppen ők fizessenek a kör-
nyezetvédelemért, és a bevásárlótáska megvételével úgyis 
csak az üzlet profitját növelnék… A disszonanciát sikerült 
ilyen módon eltüntetniük, ám vele együtt semmivé vált a 
meggyőzés hatása is. Vagyis az elköteleződés hatékony mód-
szer, de az eredményt teljesen le lehet rontani, ha az embert 
arra késztetik, gondolkozzon azon, miért is nem kell betarta-
nia azt, amiért az előbb még kiállt.

MANNHARDT ANDRÁS

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

Szomorú (SZ^CS ÉDUA RAJZA)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Kincsek	KiskWrös												
környékérWl

A Kiskőrösi járás szisztematikus 
topográfiai vizsgálatát kezdte 

meg a Kecskeméti Katona József 
Múzeum ez évben  Wilhelm Gábor 
régész vezetésével. A munkálatok so-
rán egy eddig teljesen ismeretlen kö-
zépső bronzkori regionális központra 
bukkantak, ahol az úgynevezett  
Vatya-kultúra népe élt a Kr. e. 2. év-

eredményeket Shai Maayani és Tal 
Carmon professzor (Technion Faculty 
of Mechanical Engineering) az Optica 
című folyóiratban publikálták.

A termikus hullámok mérését egy 
szerkezet tette lehetővé, melyet a kutatók 
„optokapilláris rezonátornak” neveztek 
el. A szerkezet fényt vezet a belehelyezett 
vízcseppbe, és ennek segítségével gyűjt 
adatokat a vízcseppen zajló miniatűr 
mozgásokról. Az aktivitás pontos méré-
se révén a kutatók képesek arra is, hogy 
elősegítsék a fény és a miniatűr hullá-
mok közötti ellenőrzött energiacserét 
a cseppben. „Egy vízcsepp felszíne folya-
matosan mozgásban van a Brown-mozgás, 
másképpen a hőmozgás következtében. 
Az ilyen felszínen zajló hőmozgás 
sok folyamatot befolyásol, például azt, 
hogyan bomlik egy vízcsepp több apró 
cseppre” – magyarázta Carmon. 
(A Brown-mozgás a gázokban és 
folyadékokban lebegő részecskék 
szüntelenül zajló, véletlenszerű moz-
gása. Einstein szerint az oldószer 
molekulái állandó hőmozgásuk 
következtében a szuszpendált 
részecskéket véletlenszerűen ide-
oda lökdösik.)

Laboratórium	egy	csepp	
vízben

Egy csepp víz felszínén a „termikus 
hajszálcsöves hullámok” viselke-

dése hasonló, mint az egész óceán fel-
színén lezajló vihar, holott úgy tűnik, 
hogy a vízcsepp nyugalomban van. A 
víz felszínén zajló hőmozgás segítsé-
gével a jövőben sejtszintű méréseket 
végezhetnek az orvosok.

A Technion-Israel Institute of 
Technology kutatói olyan felbontású 
méréseket végeztek egy csepp vízen, 
amelyek egyetlen atom nagyságához 
hasonlíthatók. A vizsgálat feltárta, 
hogy a vízcsepp felszíne úgy visel-
kedik, mint egy miniatűr viharos 
tenger. Az előbbi felületén zajló hul-
lámok akkor is jelen vannak, amikor 
szabad szemmel úgy látszik, hogy a 
csepp nyugalomban van.

A kutatók a fenti tudás birtoká-
ban kifejlesztettek egy technológi-
át, amellyel elemezhető a vízcsepp 
termikus hajszálcsöves dinamiká-
ja. A fejlesztés a jövőben a beteg 
sejteket felismerő orvosi szenzo-
rok új generációjához vezethet. Az 

A kutatók a vízcseppben lezajló „haj-
szálcsöves oszcillációval” végeztek kísér-
leteket. Ezeket a mozgásokat a víz felü-
leti feszültsége irányítja, az az erő, amely 
a vízcsepp alakját határozza meg. A kí-
sérletben fotonokat vezettek a vízcsepp 
képzeletbeli egyenlítővonala mentén, s 
a méter 180 milliárdod részének meg-
felelő mélységben. A csepp termikus 
hajszálcsöves hullámokat tartalmazó fel-
színéhez ennyire közel haladva lehetővé 
vált, hogy a víz hőmozgását rögzítsék. 
A kutatók megfigyelése szerint miután 
a fény bejut a vízcsepp belsejébe, abban 
akár ezerszer is körbeutazik, amivel se-
gíti a hajszálcsöves hullámok mérését. A 

ezred első felében. 
A nagyjából 7500 
négyzetméter nagy-
ságú kiemelkedés 
egyediségét az 
adja, hogy valójá-
ban egy mestersé-
ges szigetről van 
szó, mely még ma 
is láthatóan kiemel-
kedik a mocsaras 
környezetből. Maga 
a lelőhely részbeni 
érintetlensége és át-
lagon felüli gazdag-
sága miatt az előzetes vizsgálatok 
alapján a korszak egyik kiemelkedő 
kutatási helyszínének tekinthető Eu-
rópában. 

Az egykori Ős-Duna bal parti 
mocsaras mellékága övezte föld-
vár területén a megyei feltárásokat 
továbbra is sikerrel folytató régészek 
rendkívül nagy mennyiségű kerámia-
tárgyra találtak. Ezek mellett kiemel-
kedően sok kő és kőeszköz volt az 

egyes rétegekben – ezen a kő nyers-
anyagban szegény vidéken! Már a 
munkálatok elején az átlagosnál több, 
161 darab fémtárgy került elő. A 
bronztárgyak (ékszerek, szerszámok 
használati eszközök)  minősége a mai 
napig kiváló, alig korrodálódtak, 
remek patinával borítottak. Az elő-
került aranytárgyak mennyisége szin-
tén számottevő: a Duna–Tisza közén 
mind mennyiségében, mind pedig 
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fotonok körbefutási száma segít abban, 
hogy olyan apró mozgásokat is megfi-
gyeljenek, melyek csupán a fény hullá-
ma ezredrészének nagyságát teszik ki. 
„Az optokapilláris üregek segítik a fény és 
a hajszálcsövek közötti irányított energiacse-
rét” – magyarázták a kutatók.

Amikor a fény hullámai és a víz hul-
lámai bizonyos módon együtt rezo-
nálnak – ha egymáson áthaladnak –, 
végbemehet a kétféle hullám közötti 
energiacsere. Az ebből a kölcsönhatás-
ból származó adat új típusú szenzor lét-
rehozására használható. Például, ha egy 
élőlényből származó sejtet vízcseppbe 
helyeznek, akkor a sejtnek a hullámokra 

adott reakciója – legyenek azok 
akár fény-, akár víz-, akár hang-
hullámok – információkkal szol-
gálhat a sejt természetéről. „Az 
optokapilláris rezonátor segítségével 
a sejt fény-, víz- vagy hanghullá-
mokra adott reakciójára alapozva 
egy napon lehetségessé válik, hogy 
eldöntsük: az adott sejt normál vagy 
rosszindulatú rákos sejt-e” – foglal-
ták össze a kutatók  a felismerés 
orvosi jelentőségét.

(Science Daily)

Csupasz	acélváztól	a								
virágzó	trópusokig

Az idén 150 éves műemléki Bu-
dapesti Állat- és Növénykert 

1855. augusztus 9-én nyitotta meg 
kapuit, épületeinek többségét 1909 
és 1912 között emelték, köztük Ke-
let-Közép-Európa legnagyobb pál-
maházát. A Pálmaház a második vi-

lágháború pusztítása után évtizedekig 
tetszhalott állapotban volt, magán hor-
dozva a XX. század viharos történelmé-
nek nyomait. Az 1990-es évekre halaszt-
hatatlanná vált rekonstrukció után az 
épület ma kibővített funkciókkal várja a 
látogatókat.

A Pálmaház 1910 és 1912 között épült, 
Végh Gyula készítette a műszaki, Räde 
Károly és Ilsemann Keresztély pedig 
a botanikai terveket. Az üvegház 
egy két részre bontott, 
nyeregtetős, illetve pa-
rabolikus nagycsarnok-
ból, hat oldalszárnyból, 
egy fedett kávézóból, 
az építmény alagsorá-
ban található tengeri 
és édesvízi akvárium-
ból és kazánházból állt. 
Később az egyik oldal-
szárnyat terráriummá 
alakították át, 1934-ben 
pedig krokodilok köl-
töztek az elegáns kávézó 
helyére.

A második világháborús bombá-
zások és az ostrom jelentős pusztítást 
végzett az Állatkertben is. A Pálmaház 
acélváza csupaszon állt, a krokodilokat 
a medencéjükbe fagyva találták. Bár 
1952 és 1991 között kisebb-nagyobb 
megszakításokkal üzemelt az épület, a 
beszakadó üvegtáblák és az elrozsdáso-
dott vasszerkezet veszélyt jelentettek a 
trópusi társulás és a látogatók számára 
egyaránt. 

A nyolcvanas évek második felében 
a BUVÁTI készítette a felújítás terveit. 
A Lechner Tudásközpont tervtárában 

fellelhető kiviteli tervdokumentáció 
(1993) kiemeli, hogy a rekonstrukcióra 
szoruló Pálmaház hazánkban egyedül-
álló értéket képvisel. Nemcsak funkci-
onális, hanem építészettörténeti jelen-
tősége is nagy. „A rekonstrukció sikeres 
végrehajtásához figyelemre, gondosságra 
és lelkesedésre van szükség […], mivel a 
rekonstrukciós munka rengeteg helyszíni 
ellenőrzést, méretvételt, egyedi gyártást, 

egyeztetést igényel, továbbá a szerkezetek 
feltárásakor, bontásakor nem várt problé-
mák adódhatnak.”

Az 1990-es évek közepén kezdő-
dött újjáépítés 10 éve alatt többek 
között megerősítették az erősen 
korrodált acélszerkezetet, a para-
bolacsarnok nagy főfalát, az üveg-
felületet makrolonfedésre cserélték, 
szabályozták a fűtési rendszert, hely-
reállították a tönkrement csatorna-

rendszert, valamint légtechnikával 
orvosolták a falnedvességet okozó 
páralecsapódást. 

A Pálmaház jellegénél fogva a szi-
getelési munkák minősége az épület 
állagvédelme szempontjából dön-
tő jelentőségű volt. 2000 őszén így 
negyedszer nyitotta meg kapuit a 
látogatók előtt az immár korszerű, 
1650 négyzetméteres Pálmaház. A 
ma America Tropicana néven ismert 
bemutatóhely a trópusi növények és 
állatok életközösségévé vált.

(Lechner Tudásközpont)

súlyában (közel 17 dekagramm) ez 
az eddigi legjelentősebb középső 
bronzkori aranytárgy-együttes. 

KRISTON VÍZI JÓZSEF

(A kincseket július utolsó hetében 
sajtótájékoztatón ismertették a kiskőrösi 
polgármesteri hivatalban. A leletről 
részletesebb beszámolót olvashatnak 
lapunk jövő heti számában, az Első 
kézből rovatunkban. –  A Szerk.)

Az északi homlozat metszete

A Nagycsarnok alaprajza
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Meggyerezött	parlagi	sasok

Idén június 20–24. között 62 par-
lagisas-fiókát gyűrűztek meg a 
Körös-Maros Nemzeti Parkban 
a Magyar Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesület szakembe-
rei. A gyűrűzés az Európai Unió 
által támogatott 
„A parlagi sas vé-
delme Magyaror-
szágon” elnevezésű 
HELICON LIFE+ 
projekt keretében 
zajlott.    

A Körös-Maros 
Nemzeti Parkban 
idén 50 pár parlagi 
sas rakott fészket, 
ez a hazai állomány 
mintegy egyhar-
mada. A gyűrűzés 
idején 39 fészek fi-
ókáit tudták meg-
jelölni. A legtöbb 
pár a korábbi évek-
hez hasonlóan most 
is Dévaványa térségében költött, 
itt volt legsűrűbb az állomány, elő-
fordult, hogy a két fészek közötti 
távolság alig érte el a 3 kilométert. 
A legtöbb fészekben 1-2 fiókát 
neveltek fel a szülők, de örvende-
tes módon négy darab háromfió-
kás fészket is találtak. Két fészek 
vihar következtében leszakadt. 

Egyikből eltűntek a fiókák, a má-
sikban lakók viszont a közeli ágakra 
költöztek, szüleik ott etették őket a 
továbbiakban.   

A gyűrűzés ideális időpontja a 
hathetes kor, amikor a fiókák már 
2–3 kilogrammosak. Bal lábukra 
alumínium ornitológiai gyűrűt, 

jobb lábukra pedig színes jelölő-
gyűrűt kapnak, amelynek adatai 
messzebbről is jól leolvashatók 
távcső vagy teleszkóp segítségé-
vel.  Magyarországon az elmúlt 
tíz évben örvendetes módon sza-
porodott a parlagisas-állomány. A 
mélypontot az 1980-as évek jelen-
tették, amikor a hazai költőpárok 

száma a húszat sem érte el és a faj 
teljesen visszaszorult az Északi-
középhegységbe.  

A parlagi sasok számára leginkább 
alkalmas élőhelyek alapvetően a sík 
vidékek, ahol viszonylagos zavarta-
lanságban élhetnek. Fontos feltétel, 
hogy a fészkeléshez találjanak nagy-

méretű, öreg fákat 
és nem utolsósorban 
megfelelő táplálék is 
a rendelkezésükre áll-
jon. A parlagi sasok 
táplálék-generalisták, 
azaz nagyon sokfé-
le zsákmányállatot 
elfogyasztanak.  A 
mostanában kire-
pülő fiókákat csak 
őszig tűrik meg saját 
revírjükben a szülők. 
A kiszorult fiatal ma-
darak ezután kóbo-
rolni kezdenek, óriási 
távolságokat járnak 
be Európában, de 
az sem ritka, hogy 

ebben az időszakban eljutnak a 
Közel-Keletre, Ázsiába, Észak-Af-
rikába. Amikor elérik az ivarérett 
kort, párt választanak maguknak, 
revírt foglalnak, majd ott élik le 
egész életüket, csak a fészek körüli 
néhány kilométeres körben mo-
zognak.

(www.greenfo.hu) 

A	hetlenség	ára

A biológusok úgy hiszik, a hímek 
azért csalárdak, mert rátermett-

ségüket azzal tudják növelni, ha mi-
nél több utódot nemzenek. A nősté-
nyek ezzel szemben a minőségért 
hűtlenek, ha így genetikailag jobb 
hímhez juthatnak. Egy jelenlegi 
vizsgálat kiderítette, a madarak to-
jóinál a hűtlenségnek nagy ára van.

A mezei verebek általában mono-
gám párokat alkotnak, de a Lundy 
szigeten élő, elszigetelt populáci-
ón végzett 12 éves megfigyelések 
szerint meglepően sok nőstény lesz 
hűtlen. Az ilyen párok esetében 
azonban a hímek sokkal keveseb-

bet etetik az 
utódokat mint a 
hűséges párok-
nál. A kutatók 
először azt gon-
dolták, a hímek 
valami módon 
felismerik, hogy 
a fészekalj nem 
minden egye-
de saját, a fióka 
áthelyezéses kí-
sérletek azonban 
ezt cáfolták. Ha 
a hűséges nős-
tényt a rákövet-
kező szezonban egy csalárd tojóra 
cserélték, a hím ezt a fészekaljat 
sokkal kevésbé etette. A hímek va-
lószínűleg a tojó viselkedése alapján 
hozzák meg a döntést, és annak 
megfelően viselkednek az utódgon-
dozásban. 

A verebek hűtlensége tehát visz-
szaüt és valószínűleg inkább a poli-
gám ősök hagyatéka, mintsem egy 
sikeres stratégia az erősebb utódok 
érdekében.

BILKÓ ÁGNES

ÉT-ETOLÓGIA

(TERHES ATTILA FELVÉTELE)
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A 29-es lapszámunkban megjelent keresztrejtvény megfejtése: MATHEMATICAL 
BRIDGE; MACSKAAJTÓ; HIGANY. Zemplén Gábor Áron: Törékeny spektrum 
cím_ könyvét (Typotex Kiadó) nyerte: Borbély Sándor (Szentgotthárd), Fehérvári 
Márton (Budapest), Lengyel Lajos (Szombathely), Szentkereszty Gábor 
(Budapest) és Varga Árpád (Budapest). 

A múlt héten tévesen adtuk meg a 28. heti keresztrejtvényünk megfejtését. 
Az helyesen: SÁRMÁNY, KARDINÁLIS PINTY, VÖRÖSBEGY, CSÍZ. 
Eszerint a 31. lapszámunkban már közölt nyertesek – Dr. Hármszéki Béla 
(Budapest), Márton Miranda (Eger), Dr. Sárosi Magdolna (Budapest), Dr. 
Tófalvi Renáta (Veszprém) és Zakariás Zoltán (Székesfehérvár) – Raymond 
Smullyan: A csúfolórigó nyomában cím_ könyvét (Typotex Kiadó) nyerték. A 
nyerteseknek gratulálunk, a nyereményt postán küldjük el. 

KERESZTREJTVÉNY

Az Élet és Tudomány kiadója, a Tudományos IsmeretterjesztQ Társulat idén 
175. éves. EbbQl az alkalomból látott napvilágot az egykori és mai elnökök 
munkásságát bemutató kiadvány, amely szerint a TIT elQdje, a Királyi Magyar 
Természettudományi Társulat fordíttatta le elsQként és adta ki 1884-ben 
Darwin hazánkban is nagy port felkavaró úttörQ munkáját. A magyar kiadás 
címét kérjük, s hogy kinek az elnöksége alatt jelent meg a fordítás. A megol-
dást beküldQk között a kötet 5 példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést kívánunk!

Beküldési határidQ: a lapszám megjelenését követQ második hét keddje, 
2016. augusztus 16-a. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Keresztrejtvény, 
1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu. 

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 22. heti 
számunkban elkezdQdQ 12 hetes rejtvényciklusunk végére a négyzetek bet_i egy 
140 éve született, Nobel-díjas orvos nevét adják meg. A név megfejtQi között az Élet 
és Tudomány negyedéves elQfi zetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. A magyar kiadás címének elsR része. 10. Utat elhagy. 11. A lengyel 
országgy_lés. 12. Azonban. 13. Fekete kihúzófolyadék. 15. Zenei elQírás: halkan. 17. 
Korábbi cseh teherautó-márka. 18. Gyönyör, régies szóval. 19. Nemzetközi repülQtér 
Párizs közelében. 21. Tánc kezdete! 22. Önérzetében bánt. 24. Megrázkódtatás okoz-
hat ilyen állapotot. 26. A végén csattan! 27. ... Harris; USA-beli színész. 29. Egykor ka-
rácsonyi népszokásairól híres település Aradtól nem messze. 30. Német nQi (bece)név 
(az OREL anagrammája). 32. Hámozott alma! 33. Sportautósok rangsoroló 
elQversenye. 36. Munkakezdet! 39. Egyetemi kórházi részleg.

FÜGGQLEGES: 1. A fölé ellentéte. 2. Borsod-Abaúj-... megye; közigazgatási egy-
ség. 3. És, latinul. 4. Népi ütQs játék. 5. Giordano ...; mártír itáliai fi lozófus, író. 6. A 
három fázis jele. 7. Az R elnöksége alatt jelent meg a fordítás. 8. Becézett 
Zenóbia. 9. ... manó; imádkozó sáska. 14. Életút. 16. Ivrit (nyelv), röv. 18. A magyar 
kiadás címének második része. 20. Kacat. 23. Görög eredet_ férfi név. 25. 
Köbcentiméter, röv. 28. Vizsgaláz. 30. Silány bor. 31. Éter és alkohol gyöke. 34. 
Német sörmárka. 35. Avarkát is, Avenárt is becézik így. 36. Bejglitöltelék. 37. 
Nagyhatalom. 38. A lítium vegyjele.

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

telc@telc.hu

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

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

KövetkezQ vizsgaidQpont:
 

2016. október 8.

Jelentkezési határidQ: 2016. szeptember 5. 

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

honlapon tájékozódhat. 

Vizsgák 
A2, B1, B2 

és C1 
szinteken

TELC nemzetközi és államilag elismert 
nyelvvizsgák 7 nyelvbQl 4 szinten

Kedves Olvasóink!

2006 és 2015 között 
megjelent lapszámaink 

kedvezményesen, 
200 forintos áron 
vásárolhatók meg 

a szerkesztRségben.

Jó szórakozást kívánunk 
lapunk  olvasásához!
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„Nem történik benne sem-
mi, csak az, hogy egy ember 
megeszik egy halat” – mondta 
Krúdy Szindbád című írását 

átolvasva egy nyomdász. Valóban csak ennyiről szólna 
Krúdy és a magyar irodalom többi, evéssel kapcsolatos 
műve? Mi mindent jelenthet egy étel, egy étkezés az iro-
dalmi szövegben? Segít-e egy regény megértésében, ha 
tudjuk, hogy mit vacsorázott a főhős?

A Petőfi Irodalmi Múzeum új, Írói fogások – Teríté-
ken az irodalom című időszaki kiállításában az étkezés 
szerepe az irodalomban 
kerül terítékre. A sokszí-
nű magyar irodalom 
gasztronómiai gazdag-
ságát olyan kiemelt té-
mákon keresztül mutatja 
be a tárlat, mint például 
az étkezés és a szakralitás 
vagy az ételek és a nem-
zeti identitás viszonya. 
Az étel élvezete vagy az evésben rejlő erotika, de akár fur-
csaságok bekebelezése is gyakran felbukkan az irodalmi 
szövegekben. Ugyanakkor a kiállításban nem marad fi-
gyelmen kívül a magyar irodalomban oly sokszor és sokak 
által leírt éhezés és koplalás sem; József Attila, Nagy Lajos, 
Móricz, Kassák műveiből vagy épp a szociográfiai iroda-
lomból merítve kapnak a látogatók képet a nélkülözésről is.

Könyvek, kéziratok, fotók és szövegidézetek mellett most 
olyan tárgyakat is láthat a látogató, amelyek még nem ke-
rültek tárlóba: mostanáig az író konyhaszekrényében állt, 
a fiókjában lapult vagy ünnepi asztalát díszítette. A recep-
teket és szakácskönyveket is bemutató tárlat 2017. márci-
us 31-ig várja az érdeklődőket.

Az olimpiák történetét 
mutatja be a Móra Ferenc 
Múzeum új, Olimpiák a 
gyűjtő szemével című 
kamarakiállítása: a tárla-
ton egy magángyűjtő, 

Szegi László relikviái mellett olimpikonjaink ikonikus 
tárgyait is kiállítják.

Látható lesz az a fémfáklya, mellyel az 1936-os, berlini 
olimpiai lángot hozták az országhatártól egészen Kecs-
kemétig: összesen 114 futó vitte az ereklyét ezen a szaka-
szon. Ezen az olimpián 10 aranyérmet szereztek a ma-
gyar sportolók.

A kiállítás képeslapokon, plakátokon, kitűzőkön, au-
togramkártyákon, olimpiai belépőjegyeken keresztül 
szemlélteti az újkori olimpiák elmúlt százharminc évét. 
A tárlaton látható Vajda Attila pekingi aranyérme, me-
lyet kenu 1-esben szerzett 2008-ban, de sok más relikvia 
is látható még az október 2-ig nyitva tartó tárlaton. 

ÉT-IRÁNYTd 
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ÉT-IRÁNYTd	 Bánsághy Nóra rovata

Simándy József, a XX. századi 
operajátszás kiemelkedő alakja, 
2016. szeptember 18-án lenne 
százéves. Gyönyörű orgánumá-
val, nagyszerű szerepformálásá-
val és színpadi játékával szerepek 
sokaságában nyújtott felejthetet-

len élményt közönségének országhatárokon belül és túl. 
Neve összeforrt Erkel Ferenc Bánk bán című operájának 
címszerével. Ebből az alkalomból az Országos Színház-
történeti Múzeum és Intézet vándorkiállítást indított 
útnak „Benne voltam a muzsikában és a muzsika 
bennem volt” címmel, mely jelenleg a nyírbátori Bá-
thori István Múzeumban látható augusztus 4-19. kö-
zött. 

A vándorkiállítás egyik célja, hogy érzékeltesse azt a 
hihetetlen tudásvágyat, áldozatvállalást és küzdelmet, 
amelynek segítségével Simándy a rendkívül nehéz csalá-
di és anyagi körülmények dacára autószerelő szakmun-
kásból az ország vezető operaénekesévé vált. Másrészről 
pedig igyekszik kiemelni a tárlat Simándyt Bánk Bán 
szerepéből, és bemutatni mindazokat a tenor szerepeket, 
amelyeket hosszú pályája során a maga felejthetetlen 
hangi adottságával és színpadi előadásmódjával megfor-
mált.

A Magyar Nemzeti Múzeum 
közel ezer fotográfiát tartalmazó 
Robert Capa Gyűjteményéből ér-
kezett az a negyvennyolc korabeli 
pozitív a Mai Manó Házba, ame-
lyeket E. Csorba Csilla művészet-
történész és Kincses Károly fotótör-
ténész a Capától fennmaradt kö-
rülbelül háromezer eredeti foto-
gráfia közül válogatott ki 2008-
ban New Yorkban, az Internatio-
nal Center of Photography-ban.

Ugyan számos kép szerepelt már magyar és nemzetközi 
kiállításon az elmúlt években, a nagyközönség most először 
láthatja így, együtt a pozitívokat, amiket különböző hírügy-
nökségek – főleg a Magnum és a Pix – nagyítottak és 
autorizáltak: a fotók hátoldalán egytől egyig megtalálható a 
hírügynökségi bélyegző. Továbbá tizenhat darab látható a 
Robert Capa életútját bemutató Master Selection III. című 
sorozatból, amely a Capa által hátrahagyott közel 70 ezer 
negatívból kilencszázharminchét, a kilencvenes években 
készült nagyítást tartalmaz.

Korabeli folyóiratok, egy a magyarországi Capa-
gyűjtemény teljes anyagát bemutató slideshow és egy Ro-
bert Capa életéről szóló, 50 perces dokumentumfilm egészí-
ti ki a Robert Capa, a háború és a béke képei című ki-
állítást, amely a Mai Manó Ház első és második emeleti 
kiállítóterében kapott helyet szeptember 18-ig.

Irodalmi gasztronómia Legendás tenor

 Rióra hangolva

Kiválogatva
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Tetten érték a sötét anyagot
Az MTA Atommagkutató Intézet 
Krasznahorkay Attila vezette kutató-
csoportja több éves kísérletezés után 
gerjesztett berilium 8 izotópok alapál-
lapotba kerülése során a 17 MeV/c2-es 
tömeg környékén detektált egy olyan 
anomáliát, amely akár a sötét foton 
egyik megnyilvánulása is lehet.

Korabeli automaták 
A XV. századtól kezdődően a felfedezé-
sek, a könyvnyomtatás, a háborúk fo-
kozta haditechnikai fejlődés és a nagy 
építkezések nyomán átmozgatott föld 
számtalan ismeretlen és érdekes dolgot 
hozott  a felszínre, amelyek az ember 
csillapíthatatlan tudásvágyával létrehoz-
ták a Kunst-und Wunderkammereket, 
Schatz- und Raritätenkabineteket, azaz 
„csodakamrákat”, kincstárakat és ritka-
sággyűjteményeket.

A gyapjas mamutok kihalása 
ügyében
Az életfontosságú elemek hiánya legin-
kább a tundrán, az erdős-tundrán és a 
mocsaras környezetekben a legnagyobb, 
s a növényevők körében időszakonként 
afféle ásványéhség lép fel. A rénszarva-
sok ilyenkor a ragadozókhoz hasonlóan 
rágcsálókat, madárfiókákat, tojásokat és 
halat esznek, ezenkívül tengervizet isz-
nak vagy felkeresik az ásványi 
nyalatókat, e természetes sózókat. 

A hátlapon

A fehérvárcsurgói 
Károlyi-kastély

Fejér megye legértékesebb műemlé-
kei közé tartozik a közelmúltban fel-
újított klasszicista és  romantikus stí-
lusjegyeket egyaránt mutató, emele-
tes és toronnyal díszített épület. A 
fehérvárcsurgói kastély Ybl Miklós 
vidéki alkotásainak egyik jelentős 
példája. 

A mai kastély előzményeként már 
állt egy barokk épület a birtokon, 
amelyet egy zálogügylet eredmé-
nyeként, 1834-ben szerzett meg 
Károlyi György gróf. Ő volt az, aki 
az 1825-ös reformországgyűlésen a 
Magyar Tudományos Akadémia 
egyik társalapítója volt, barátjához, 
Széchenyihez hasonlóan ő is jelen-
tős jövedelmének felajánlásával se-
gítette a tudós társaság létrejöttét. 

Az új kastély tervezésével a bécsi 
Heinrich Koch építészt bízta meg a 
Károlyi-család, az ő terveit teljesítet-
te ki és valósította meg, illetve irá-
nyította a helyszínen Ybl Miklós. Az 
1910-es években a kastély eklektikus 
és neobarokk elemekkel bővült, ez 
azonban az épületegyüttes elegáns 
megjelenésén nem változtatott lé-
nyegesen.  A kastély ékessége volt a 
XIX. században kialakított francia-
kert, amelynek megmaradt elemeit a 
felújítás részeként jelenleg próbálják 
újjávarázsolni.

Az épület a második világháború 
után előbb rövid ideig üdülőként, majd 
görög gyermekek nevelőközpontja-
ként, végül gyermekotthonként mű-
ködött. Jelenleg szállodaként és kul-
turális központként látogatható. A 
kastélyban az elmúlt években két je-
lentős könyvhagyaték is helyet ka-
pott: Vajay Szabolcs történész, gene-
alógus, heraldikus, diplomata és új-
ságíró tudományos könyvgyűjtemé-
nye, valamint Fejtő Ferenc író 
könyvtára.

Kép és szöveg: GÓZON ÁKOS
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Fehérvárcsurgói kastély

 Digitálisan: dimag.hu
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