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… egy hetilap legfontosabb értékei közé tartozik tágan
vett szellemi holdudvara, a szerkesztőség munkáját segítő szerkesztőbizottsága, valamint hűséges olvasói aktív
közreműködése a lap életében. Ezen aktivitás egyik
formája a folytonos visszajelzés a megjelent írásokra. A
konkrét cikkekre vonatkozó reflexiókat, kritikákat,
javításokat – terjedelmi lehetőségeink szerint – visszavisszatérően közzétesszük ÉT-posta rovatunkban.
Vannak a hozzánk érkező írások között szép számmal
olyanok, amelyek egy-egy megjelölt cikkre vonatkozó
javításokon túl is mutató tanulságot hordoznak. Ilyen
levelet kaptunk a napokban tudományos tanácsadó testületünk tagjától, Almár Iván professzortól, aki egy
történelmi témájú cikkünk elírását tette szóvá: az ÉT
32. számának 1011-12. oldalán az Amerikai-magyar
találkozók című cikkünkben az szerepelt, hogy
Hruscsov a vendéglátóinak annak a műholdnak a kicsinyített modelljét hozta magával, amely éppen akkor
érte el a Hold felszínét. Almár Iván helyesbítése alapján ez a Luna-2 vagy Lunyik-2 holdszonda volt,
amely, mivel sohasem keringett semmilyen égitest
körül, „műholdnak” semmiképp nem nevezhető.
Hozzáteszi: „nem akármilyen eseményről van szó: ez volt
az első eset a történelemben, hogy valamilyen test tudatos
tervezéssel létrehozott technikai eszközökkel eljutott egy égi
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testről (a Föld) egy másik égitestre (a Hold). Ilyen értelemben
persze történelmi esemény volt, kifejezhetetlenül fontosabb,
mint az államfők találkozói”.
A javítást köszönjük szépen, s valóban érdemes elgondolkozni a cikk kapcsán tudománytörténet és politikatörténet kapcsolatán. A természettudományok népszerűsítése iránt elkötelezetteknek sokszor támadhat az az
érzésük történelem tankönyveket vagy kronológiákat
lapozgatva, hogy a múlt eseményeinek felsorolása között nem a súlyuknak megfelelően szerepelnek a tudományos mérföldkövek, találmányok, fontos elméletek.
Pedig a technikai fejlődés kihat a nemzetközi politika,
diplomácia, háború és béke kérdéseire is. Elég csak a
XX. századi űrkutatási versengésre gondolni, illetve a
világpolitika csillagháborús vagy nukleáris fegyverkezési versenyét felidézni.
Ugyanakkor viszont azt sem tagadhatjuk, hogy a
tudomány fejlődéséhez szükségesek a politikusok,
köztük tudománypolitikusok tárgyalásai, a diplomaták
előre mutató nemzetközi megállapodásai. Hiba lenne az
is, ha ezek szerepét alábecsülnénk. Ezért fontos időről
időre értékelőn áttekinteni ezeket a diplomáciatörténeti
eseményeket, a múltra vonatkozó minél pontosabb,
minél teljesebb kép kialakítása érdekében. Örömteli,
hogy lapunk interdiszciplináris, a tudományterületek
összességét áttekintő, lefedő profilja megfelelő keretet
kínál e közös gondolkozáshoz!
Gózon Ákos

Időről időre, a földtörténet során
számos aszteroida tette tiszteletét a
Földön és hagyott kisebb-nagyobb
sebhelyeket bolygónk felszínén.
A becsapódások következtében fellépő hatalmas nyomás
hatására a kőzetben lévő kvarc
kristályszerkezete mikroszkopikus
deformációkat szenvedett, amelyet
a geológusok sokkolt kvarcként
emlegetnek. Egy új tanulmány szerint azonban másfajta, eddig nem
túl közismert módon, villámcsapás hatására is kialakulhat hasonló
szerkezet.
Az eredmény további kétségeket
vethet fel az elsősorban Argentínában
és Ausztráliában található aszteroida-becsapódásnak vélt nyomokkal
kapcsolatban, amelyeket a sokkolt
kvarc vizsgálatai nyomán becsapódásos eredetűnek nyilvánítottak.
„Az elemzés figyelmeztetésként szolgálhat a kutatók számára, hogy ne csak
egyféle lehetőség lebegjen a szemük
előtt” – mondta Matthew Pasek, a
Tampában található Dél-Floridai
Egyetem geokémikusa.

hasonlóan erős, hiszen a kőzeteket
akár 2000 Celsius-fokig is felhevíthetik ezredmásodpercek alatt. Giére és
kollégái vizsgálatukban azt készültek
bemutatni, hogy a villámcsapás a kvarc
„sokkolásához” szükséges rendkívül
nagy nyomást is képes kiváltani.
A kutatócsoport számítógépes
szimulációjában a csapás célpontja egy
nagyméretű gránittömb volt, amely nagy
számban tartalmaz kvarckristályokat.
Azért erre esett a választás, mert ez a
kőzettípus általánosnak mondható a
hegygerinceken és magas hegycsúcsokon, amelyek leginkább ki vannak téve
a villámcsapás lehetőségének. Amikor
egy mérsékelten erős kibervillám csapást mért a virtuális kőzetre, olyan
nyomáshullámokat generált, amelyek maximális értéke körülbelül
70 000 atmoszféra volt. Ez pontosan
az a tartomány, amely sokkolt kvarc
kialakulását eredményezi. A kísérlet
eredményeit tartalmazó publikáció
a Geophysical Research Letters című
folyóiratban jelent meg. A szimulált villámcsapás nagyjából 9 centiméteres, üvegszerű réteget is létrehozott a kőzet felületén, ahol a csapás
közvetlenül érte a felszínét. A kelet-

A villám alternatív magyarázattal szolgálhat a sokkolt kvarc kialakulására

A sokkolt kvarc létrehozása korántsem gyerekjáték. Korábbi tanulmányok szerint ehhez olyan sokkhullámok szükségesek, amelyek a
földi atmoszféra nyomását akár
50–80 ezerszeresével is felülmúlják.
„Ezek olyan rendkívüli erők, amelyek
a geológusok feltételezése szerint csak
kisebb égitestek becsapódása nyomán
keletkezhetnek” – mondta Reto Gieré,
a Pennsylvaniai Egyetem ásványtani kutatója. A villámcsapás is lehet

kező anyagot a villám latin neve után
fulguritnak nevezték el, ami jelzi a
kutatók számára, hogy ezt a kőzetet bizony valamilyen kisülés érte. Az
üvegréteg alatt egy vékony kőzetréteg tartalmazza a sokkolt kvarcot.
Gieré azt is elmondta, hogy az eredmények segíthetnek magyarázatot
találni arra, miért talált a kutatócsoport sokkolt kvarcra utaló nyomokat
a Franciaország és Olaszország hegyvidéki területeiről begyűjtött kőzetÉlet

A fulgurit villámcsapás hatására átalakult,
sokkolt kvarckristályokat tartalmazó kőzet
(FORRÁS: UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA)

mintákban. Az eredmények továbbá
sokkal elfogadhatóbb magyarázatot
adnak a Dél-Ausztrália egyes területein és Argentína pampáin megjelenő
furcsa, üveges kőzetre. Az egyazon
régiókból származó sokkolt kvarckristályok jelenléte a kőzetekben sokáig
egyértelműen becsapódásos eredetet sugalltak, mára azonban ez az új
tanulmány is bebizonyította, hogy a
villámcsapások is könnyedén előidézhetik ezeket az átalakulásokat.
A geológusoknak ezentúl sokkal
óvatosabbnak kell lenniük, amikor
felállítják a becsapódásra vonatkozó
diagnózisukat, hiszen most már látható, hogy ez a rendkívüli hatás elég
könnyedén bekövetkezhet. A villámcsapás okozta sokk eléggé korlátozott, hiszen mindössze a kőzet egy
nagyon vékony, felszín közeli rétegét érinti, míg egy nagyobb becsapódás esetén szinte az egész kőzetre
hatással lehet. „Ez a különös felfedezés érthető módon sok embert lenyűgöz
majd” – mondta David Kring, a texasi
Houston Hold- és Bolygótudományi
Intézetének kozmokémikusa. „A villámcsapások mérete azonban kicsi, így
nem valószínű, hogy összekeverik a kilométeres vagy még annál is nagyobb becsapódások krátereivel.”
Forrás: Science
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GEOLÓGIA

A becsapós kvarc

történt
eseményeket vették szemügyre
különböző statisztikai
módszerekkel. A pliocén végén a globális
klíma változékonyabbá válásával és a tengerszint ingadozásáBolygónk története során – ami- val kezdődött meg az
óta csak megjelent az élet – fo- a klímaromlás, ami
lyamatosan újabb fajok alakultak ki, során kialakultak a
majd tűntek el hosszabb-rövidebb sarkokat borító jégsapidő után az élet színpadáról. A ki- kák és beköszöntött a
halás jelensége tehát önmagában egy ma is tartó jégkorszak.
természetes folyamat. Beszélhetünk A rekonstrukciók azt
folyamatosan zajló, kisebb intenzi- mutatják, hogy a késő
Carcharocles megalodon óriáscápa hatalmas,
tású háttérkihalásról, illetve adott pliocén során ingafosszilis (fekete) foga, mai cápafogak mellett.
eseményekhez (olykor globális for- dozott és jelentősen
(FORRÁS: WIKIPEDIA.ORG)
dulópontokhoz) köthető tömeges ki- csökkent a part menti
halásokról is. Mivel a vizsgált adatok neritikus zóna összterülete (ez egy ségéből. A kor végére eltűnt a tengeri
az ősmaradványokból és az azokat körülbelül 150-200 méter mély zóna, madarak 35 százaléka, a tengeri teknőtartalmazó kőzetekből származnak, mely még a kontinens küszöbéig ter- sök 43 százaléka és a cápák 9 százaléka
a kihalások okának és mértékének jed, utána a kontinentális lejtő, majd a is. Kipusztult az eddig ismert legnamegismerése korántsem egyszerű fel- mély tenger következik). Az óceánok gyobb cápa, a Carcharocles megalodon
adat. Elképzelhető például, hogy egy élővilága jelentősen megszenvedte is. Korábban tisztázatlan volt, hogy a
ezeket a változásokat. megafauna eltűnése fokozatos, egyEbből az időből külön- mástól elszigetelt módon ment végbe,
álló kihalási példák és vagy pedig egyetlen összefüggő globáfaunaváltozások eddig lis tengeri folyamatként értelmezhető.
is több helyről ismertek A kutatók eredményei szerint viszont
voltak a nagytestű ten- egyértelmű kapcsolat áll fenn köztük
geri gerincesek, a tenge- és egy korábban nem ismert kihalási
ri megafauna körében hullám részeként tűnt el a nagytestű
(ide tartoznak a tengeri tengeri állatok közel 36 százaléka pliemlősök, madarak, tek- océn végén. Úgy találták, hogy valónősök, cápák és ráják is). színűleg a tengerszint ingadozása volt
Ezen tengeri gerincesek a fő kiváltó ok, mivel a kipusztult
magukba foglalják föl- állatok valamilyen módon (táplálékdünk legnagyobb élőlé- forrás, élőhely) mind kötődtek a part
nyeit, akik anyagcseré- menti élőhelyekhez. A pliocént követő
jükkel jelentős szerepet pleisztocénben jelentek meg aztán az
töltenek be a tengeri emberiséggel kortárs tengeri megafatápanyagkörforgásban. una elemek, mint például a mai pingA Thalassocnus egy, a pliocén végén kipusztult, tengerpartok
A kihalás nem csak vinek, jegesmedve és bálnák.
mentén élő, vízi növényekkel táplálkozó nagytestű lajhár volt.
bizonyos fajok eltűnéséA pliocén végi tengerszint ingado(BILL PARSONS MUNKÁJA)
vel járt, hanem egyfajta zást leginkább a magasabb energiabizonyos időszakban egyáltalán nem, láncreakciót indított el a tengeri életkö- igényű, melegvérű emlősök viselték
vagy csak elszórtan keletkeztek ős- zösségekben, ahogy az egymással kap- rosszul: az új eredmények alapján
maradvány tartalmú kőzetek, ez az csolatban állt életformák megsínylették azok sokkal sebezhetőbbek az ilyesadathézag pedig torzíthatja az élő- a kulcsfontosságú fajok eltűnését.
fajta globális környezeti változávilág gazdagságára vonatkozó becsA legjelentősebb csökkenés a bálnák, sokra, mint korábban gondolták.
léseket az adott időintervallumra. A tengeritehenek körében ment végbe: Napjainkban, az ember által befokihalások folyamatának és előzmé- a tengeri emlősfajok közel 55 százalé- lyásolt antropocén korban, a gyors
nyeinek megismerése fontos adalék ka már nem élte meg a pliocén után környezeti változások és az ennek
jelen korunk és a nem túl távoli jövő következő pleisztocént. De nem csak következtében végbemenő élőhely
megértéséhez, mivel manapság is a ma is jelenlévő bálnák száma csap- csökkenés, újból veszélyezteti a nagyegyre fokozódó problémává válik a pant meg, hírmondó nélkül eltűn- testű tengeri állatokat. Eltűnésük nem
fajok eltűnése.
tek az olyan különleges élőlények is, csak egyedi veszteség, hiszen hiányuk
A Zürichi Egyetem és a Berlini mint a Thalassocnus, mely az egykori teljes életközösségek működését és
Természettudományi Múzeum kutatói sekélytengerei növényekkel táplálkozó a globális tápláléklánc egyensúlyát
a földtörténeti újkor, pliocén korának nagytestű lajhár volt. Ekkor haltak ki a veszélyeztetné.
végén (közel 2,6 millió évvel ezelőtt) tengeritehenek a Földközi-tenger tér- Forrás: www.sciencedaily.com
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szélsőséges időjárás hamarabb elkezdődhet, mint gondoljuk. 2015-ben
Dél-Ázsiában minden idők legnagyobb hősége tombolt, mely körülDél-Ázsiában él a lakosság egybelül 3500 halálos áldozatot követelt
ötöd része, a térségre szegényPakisztánban és Indiában.
ség jellemző, és a klímaváltozás
Mégis Kína és India az a két
következtében – jósolják a kutaország, ahol az üvegházhatású gázok
tók – itt alakulnak ki először
kibocsátása továbbra is nő. „Ezek az
olyan nyári hőhullámok, melyek
eredmények kihívások elé állítják Indiát.
olyan szintű meleggel és páratartaA globális felmelegedés nem csak globális
lommal járnak, melyet ember külső
probléma. India számára helyben lesznek
védelem nélkül nem képes
a legforróbb területek” – mondta
elviselni.
Eltahir. Ráadásul a Scientific
Most még időben lehetne
Advances folyóiratban megcselekedni az ilyen súlyos
jelent másik kutatás, melyet
felmelegedés elkerülése
a University of California at
érdekében, ám a szénIrvine (USA) kutatói vezettek,
dioxid kibocsátás komoly
és más elemzési módszerekkel
csökkentése nélkül a haládolgoztak, ugyanarra az eredlos meleghullámok évtizeményre jutott.
deken belül elkezdődhetAz új elemzés a több mint
nek India, Pakisztán, és
20 globális klímamodell közül
Banglades területén, belehárom eredményét összegezte.
értve az Indus és Gangesz
A három modellre azért esett
termékeny folyóvölgyét is,
a választás, mert a jelenlegi
mely most a térséget ellátja
dél-ázsiai tényleges időjárásnak
élelemmel.
ezek feleltek meg leginkább. A
Az új eredményeket,
tanulmány szerint az évszázad
melyek részletes komputer- Az új kutatás kimutatta, hogy ha nem csökkentjük a szén-dioxid
végére, hacsak nem csökken
szimulációs módszerrel készül- kibocsátást, halálos hőhullámok következhetnek be néhány évtizeden komoly mértékben az üvegtek, a Science Advances folyó- belül India, Pakisztán, Banglades területén. A térkép mutatja a nedves házhatású gázok kibocsátása,
hőmérséklet maximum értékeit (ez az érték a hőmérséklet és
iratban tették közzé. A tanul25 évenként fog jelentkezni
páratartalom összegzéséből áll össze), melyeket 1979 óta mértek
mány szerzői Elfatih Eltahir,
olyan meleghullám, melynek
a területen. A térkép a kutatócsoport munkája.
Eun Soon Im (Massachusetts
nedves hőmérséklete 31 és 34,2
Institute of Technology, USA), és sebb hatása a magas hőmérséklet és Celsius-fok között lesz. „Ez a küszöb
Jeremy Pal (Loyola Marymount magas páratartalom kombinációjából közelébe sodor minket, és minden, 30
University, Los Angeles, USA). adódik. Ezt a számot méri a nedves Celsius-fok feletti nedves hőmérséklet
A tanulmányt megelőzte Eltahir hőmérséklet. Ez a szám a nedvesség már nagyon súlyos állapot” – mondta
és munkatársai egy korábbi kuta- párolgásra való képességére utal, ami a kutató.
tása, mely a Perzsa-öböl várható egyben az a mechanizmus is, mely
Jelenleg India lakosságának 2 számeleghullámait elemezte. Bár a szükséges az emberi testnek ahhoz, zaléka van kitéve 32 Celsius-fokos
Perzsa-öböl területére jósolt ext- hogy belső hőmérsékletét fenntartsa nedves hőmérsékletnek. A kutatás
rém meleg napok száma még több az izzadtság párologtatásán keresz- szerint 2100-ra a lakosság 70 százavolt, mint ami Dél-Ázsiában fog tül. 35 Celsius-fokos nedves hőmér- lékát érinti a kitettség, és a lakosbekövetkezni, Eltahir elmondta, séklet mellett az emberi test nem ság 2 százaléka lesz kitéve a túlélési
hogy a hatás viszont az utóbbi képes magát eléggé hűteni, és csupán határt jelentő 35 Celsius-fokos nedterületen lesz súlyosabb. Ennek néhány órát képes túlélni.
ves hőmérsékletnek. Mivel a térség
oka az, hogy míg a Perzsa-öböl
Egy korábbi tanulmány a hőmér- mezőgazdaságilag is jelentős, nem
területe viszonylag kicsi, és sékleti- és páratartalom csúcsokról csak a közvetlenül kitett emberek
viszonylag jómódú lakossággal, kimutatta, hogy a mai klímavi- fognak szenvedni, hiszen a mezőgazvalamint csekély mezőgazdasági szonyok között a Földön a nedves dasági termelés vissza fog esni.
termesztéssel rendelkezik, azok a hőmérséklet ritkán haladja meg a
Bár a tanulmány zord figyelmezterületek, melyeket a hőhullámok 31 Celsius-fokot. Eltahir és kollégá- tetést közöl arról, mi fog történni,
India északi részén, Bangladesben inak tanulmánya kimutatta, hogy a Eltahir hangsúlyozza, a következés Pakisztán déli részén sújtanak, Perzsa-öbölben a nedves hőmérséklet mények még mindig elkerülhetők
1,5 milliárd embernek adnak ott- a túlélési határt időnként meg fogja volnának. A kutatás során megvizshont. Ezek a területek a régió- haladni az évszázad végéig. 2015-ben gálták azt is, mi történne, ha mérséban a legszegényebbek, a lakosság készült mérések kimutatták, hogy a kelnénk a szennyezések kibocsátását,
nagy része a gazdálkodástól függ, területen már abban az évben elérte a és bemutatták, hogy ezzel volnának
ami hosszú munkaórákat jelent a hőmérséklet a 35 Celsius-fok nedves elkerülhetők a halálos hőhullámok.
forró, tűző napon.
hőmérsékletet, jelezve, hogy az ilyen Forrás: Massachusetts Institute of Technology

KLÍMAKUTATÁS

Az előrejelzések azt mutatják,
hogy a Perzsa-öböl területén lesznek
a bolygó legnagyobb hőhullámai,
második helyen áll India északi része,
harmadik helyen pedig Kína keleti
része, mely szintén sűrűn lakott. A
Perzsa-öbölben a forróság leginkább
magát az öböl részt érinti majd, a
lakott területet kevésbé sújtja.
Az új elemzés azokon a kutatásokon
alapul, melyek arra utalnak, hogy a
forró időjárás emberre legveszélye-
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A TUDOMÁNY ÚJ EREDMÉNYEI   ELSŐ KÉZBŐL

Dél-Ázsiában
életveszélyes
meleghullámok várhatók

A K U I P E R - ÖV K U TAT Á S Á N A K 2 5 É V E

TÁVOLI KERINGŐK
Éppen huszonöt évvel ezelőtt, 1992. augusztus 30-án fedezte fel az 1992 QB1 jelű kisbolygót Jane
Luu és David Jewitt a Hawaii Egyetem 88”-es (2,2m-es), a Mauna Keán található távcsővel. Ez volt
az első Neptunuszon túli kisbolygó, és általában ezt a napot tekintjük a Naprendszer külső
kisbolygóöve, népszerű nevén a Kuiper-öv kutatásának kezdődátumaként, bár szigorúan véve nem
ez volt az elsőként felfedezett Kuiper-öv égitest.

A

Plútót, a Kuiper-öv máig
legismertebb
képviselőjét
már 1930-ban felfedezték,
de az azt követő hosszú évtizedekben
mindenki a kilencedik bolygóként
tekintett rá, és nem egy új, addig nem
ismert kisbolygóöv első képviselőjeként. Ezután az 1977-ben felfedezett
Chiron volt az első kentaur, a Külsőés a Belső-Naprendszer közötti átmenetet jelentő, a Jupiter és a Neptunusz
pályája között keringő égitestek közül. A további égitestek felfedezését
megnehezítette az akkoriban rendel-

nagy távolságra keringő, a Földről
lassan mozgónak látszó, távoli, kis
égitestek tömeges megfigyelését.
Nem csak egy korong

Az, hogy a Kuiper-övnek léteznie kell
az 1990-es évek elején már szinte biztosra vehető volt. 1984-ben a Vega
körül felfedezték az első törmelékkorongot, az ott zajló bolygókeletkezési
folyamat maradványkorongját, majd
később több hasonló korongot más csillagok körül is. Bár a Naprendszer jóval

A Naprendszer törmelékzónái, a Nap körüli, egykor sokkal nagyobb tömegű anyagbefogási
korong maraványai. A három legjelentősebb tartomány a kisbolygóöv és az állatövi fény
korongja a Belső-Naprendszerben, illetve a Kuiper-öv a Külső-Naprendszerben. Egyes vidékek
között ma is folyamatos az égitestek áthelyeződése: például legfőképpen a Kuiper-öv bizonyos
rezonanciáiból származnak a kentaurok, ezekből aztán rövid periódusú üstökösök lesznek,
amelyek több napkörüli keringés után szétesnek, és az ezekből származó por jelenti az
utánpótást az állatövi fény felhőjének. (A SZERZŐ ÁBRÁJA)

kezésre álló fotólemezes megfigyelési
technika. Az 1990-es években egyre
nagyobb teret nyerő digitális képrögzítési technikák, a CCD-chipek
megjelenése tette lehetővé a Naptól
1062



Élet

és

Tudomány



öregebb, mint ezek a csillagok, feltételezhető volt, hogy a Nap körül a fő
kisbolygóöv mellett a külső vidékeken
is kellett maradnia egy, a más csillagok
körül törmelékkorongként észlelhető,
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kis égitestekként megfigyelhető rendszernek. A Kuiper-övben található
égitestek őrizhették meg leginkább
eredeti formájában azt az anyagot,
amiből a Naprendszert 4,6 milliárd
évvel ezelőtt keletkezett.
Az 1992 QB1 után nagy számban
kezdtek el felfedezni hasonlóan nagy
távolságban lévő kisbolygókat, és
ezek pályái alapján megrajzolhatóvá
vált a Külső-Naprendszer térképe. Az
itt felfedezett égitestek többsége egy
viszonylag lapos tóruszba tömörül az
ekliptika síkjában, nagyjából 35 és 45
csillagászati egység (CSE, az átlagos
Nap-Föld távolság) közötti távolságban a Naptól. Ez a klasszikus Kuiperöv, a legtöbb ismert égitest a külső
Naprendszerben ebbe a csoportba
(hivatalos nevén dinamikai osztályba)
tartozik. A klasszikus Kuiper-öv valóban úgy néz ki, mintha a Naprendszert létrehozó protoplanetáris korong
maradványa lenne: kellően lapos, és
a pályák általában eléggé hasonlítanak egy körre, nem elnyúltak. Amikor tömegesen kezdték el keresni az
első megfigyelések után a Kuiper-öv
égitestjeit, akkor mindenki egy ehhez
hasonló elrendeződést várt, és leginkább az ekliptika mentén kutatott a
Neptunuszon túli kisbolygók után. A
későbbi felmérések is erre az égterületre koncentráltak, így részben ennek is köszönhető, hogy a klasszikus
Kuiper-övben ismerjük a legtöbb égitestet a külső Naprendszerben.
Amikor az első, az ekliptikától távoli,
nagy pályahajlású égitesteket megtalálták, azt gondolták, hogy nem sok
ilyen lehet, de gyorsan kiderült hogy
jelentős számban léteznek – ezeket
nevezzük ma szórt korong objektumoknak. Becslések szerint a szórt
korongban legalább annyi, de akár
sokszor több égitest is lehet, mint a
klasszikus Kuiper-övben, csakhogy

ezeket megtalálni sokkal nehezebb,
leginkább a klasszikus övhöz képest
nagy távolságok miatt. A szórt korong legkülső részében található égitestek már annyira messze vannak a
nagybolygóktól, hogy azok gravitációs hatása már alig van hatással a pályájukra -- ezeket a rendkívül távoli
égitesteket hívjuk elkülönülő vagy
lecsatolódott objektumoknak. Ezek
sohasem jönnek közelebb a Naphoz,
mint körülbelül 40 CSE – nem úgy,
mint a szórt korong objektumok – és
naptávol pontjuk mintegy 100 CSE
távolságban van. A leghíresebb lecsatolódott objektum a Sedna, bár sokan
ezt már nem is tekintik lecsatolódott
objektumnak, mivel naptávolban
majdnem 1000 CSE távolságban jár.
A Sedna lehet az első képviselője a
belső Oort-felhő égitestjeinek, azon
burok belső szélének, ami – a feltételezések szerint – gömbhéjszerűen
veszi körbe a Naprendszert, több
tízezer CSE távolságban. Az előbb
felsorolt dinamikai osztályok mellett
jelentős számú kis égitest található
középmozgás-rezonanciákban: ezen
égitestek és a Neptunusz keringési
idejének hányadosa kis egész számok aránya. A legnépesebb ilyen
csoport a plutínók 3:2-es rezonanciája (két Nap körüli keringés a Neptunusz három keringése alatt), ami a
nevét a szintén ide tartozó Plútóról
kapta. A rezonanciában található
égitestek jelentős száma nem véletlen, mivel a megfelelő rezonanciák
jelentős stabilitást jelentettek az oda
befogódott égitesteknek az elmúlt
4,5 milliárd év dinamikai változásaival szemben.

Törpebolygók

A Neptunuszon túli vidék égitestjei közül jónéhányról kiderült, hogy méret és
tömeg tekintetében összemérhetőek a
Plútóval. Ez vezetett 2006-ban egy új
égitestkategória, a törpebolygók csoportjának létrehozásához, amelybe a
legnagyobb kisbolygók kerültek. Ak-

A Plútó és a Charon a mindeddig
legrészletesebben vizsgált égitestek a
Neptunuszon túli vidéken, amelyek mellett
2015. júliusában repült el a New Horizons
űrszonda (NASA)

koriban öt naprendszerbeli égitestről
tudtuk biztosan, hogy megfelelnek a
törpebolygó kritériumnak (a Nap körül
keringenek, nem más égitestek holdjai,
és elég nagy a tömegük ahhoz, hogy
a gravitációjuk gömb alakúra formálja őket), de a bolygók által teljesítendő további feltételnek nem, mivel ezek
gravitációsan nem domináns égitestek
a pályájuk közelében. Ezek a Plútó, az
Eris, a Makemake, a Haumea és a Ceres
voltak, közülük csak a Ceres található a
Belső-Naprendszerben, a többi a Neptunuszon túli vidéken. Bár azóta újabb

hivatalos törbebolygó osztályba sorolás nem történt, ma még legalább egy
féltucat égitestről tudjuk biztosan állítani, hogy törpebolygó, ilyen például a
Quaoar, az Orcus, a Sedna, vagy a legnagyobb ismert, el nem nevezett égitest,
a 2007 OR10.
Bár a törpebolygók rendszerei igen
változatosak, a legutóbbi kutatási eredmények szerint van egy közös, nagyon
fontos jellemzőjük: minden körülbelül
1000 kilométernél nagyobb égitest rendelkezik holddal a külső naprendszerben
(a belső naprendszerben keringő Ceres
kivételével). Azonkívül, hogy a holdak
pályái alapján a rendszer és így a fő égitest tömege, valamint a méret ismerete
esetében az átlagos sűrűsége is meghatározható, a holdak jelenléte és gyakorisága
fontos információkat hordoz arról, hogy
milyen energiájúak és milyen gyakoriak
voltak az ütközések abban az időben,
amikor a holdak keletkeztek, azaz a
Naprendszer korai korszakában.
A Kuiper-öv megismerésének első másfél évtizede leginkább az újabb és újabb
égitestek felfedezéséről szólt. A távoli, halvány és pontszerű égitestekről a
vizuális tartományban végzett megfigyelések csak kevés esetben tudtak a
pálya meghatározásához szükségesnél
több információt szolgáltatni. Az utóbbi
tíz év nagy eredménye, hogy a pályák
mellett ma már egyre többet tudunk az
égitestek fizikai tulajdonságairól: méretükről, felszínük jellemzőiről és összetételéről, sűrűségükről és belső szerkezetükről. Ez elsősorban két technikának,
a csillagfedéses megfigyeléseknek, és
az ezen égitestekről származó hősugárzás infravörös tartományban végzett
méréseinek köszönhetjük.

Néhány Neptunuszon túli égitest, amelyeknek a méretét és albedóját a Herschel-űrtávcső „TNOs Are Cool!” kulcsprogramjában végrehajtott
infravörös mérések segítségével sikerült meghatározni (Miriam Rengel. Max-Plack-Institute für Sonnensystemforschung, Göttingen;
Thomas Müller, Max-Plack-Institute für Extraterrestrische Physik, Garching)
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okkultációs mérések megmutatták, nem tudják, a kérdés megválaszolása a
hogy a várakozásokkal ellentétben a következő évek egyik legfontosabb kiCsillagfedések esetében az égitestünk Külső-Naprendszer kisebb égitestjei hívása lesz ebben a témában.
(kisbolygónk vagy törbebolygónk) körül is létezhetnek gyűrűk: jelen pilA közeljövő még inkább a már iselvonul egy csillag előtt, és kitakarja lanatban a Chiron és Chariklo nevű mert égitestek fizikai és kémiai jellemannak fényét. A fényességcsökkenés kentaurok körül ismerünk ilyet, de zőinek meghatározásáról fog szólni. A
időtartamából egyértelműen tudunk gyűrűk jövőbeli felfedezése például 2018-ban felbocsátandó James Webba törpebolygók körül űrtávcső közeli és közép infravörös
jelentősen átalakíthatja színképelemző berendezéseivel képesek
a kisebb égitestek fejlő- leszünk a kisbolygó és törpebolygó felszínek anyagi összetételének meghatádési elméleteit.
A másik technika, a rozására, és feltérképezhetjük, hogy ez
hősugárzás mérése a hogyan változik a Naprendszer egyes
megfelelő érzékenysé- térségei – a belső fő kisbolygóöv, a Jugű infravörös űrtávcsö- piter trójai kisbolygói, a kentaurok, a
vek megjelenésével vált Neptunuszon túl vidék – között, és
lehetővé. A Spitzer- hogy milyen lehetett ez közvetlenül a
űrtávcső a 2000-es Naprendszer keletkezése után.
Bár a hangsúly a felfedezésről a Nepévek közepétől, illetA 2007 OR10 holdja a Hubble-űrtávcső képein, a „legutolsó
ve a Herschel-űrtávcső tunuszon túli égitestjeinek fizikai jelláncszem” a külső Naprendszer törpebolygó holdjainak
a 2010-es évek elején lemzésére került át, a legtávolabbi
felfedezésében (Kiss Csaba és munkatársai, 2017)
együtt mintegy 150 ken- Kuiper-öv objektumok szolgáltatták
arra következtetni, hogy mekkora az taurt és Neptunuszon túli égitestet az elmúlt évek egyik legnagyobb visszégitestünk mérete az átvonás irá- mért meg közép- és
nyában, egy adott „húr” mentén. távoli-infravörös hulTöbb, egymáshoz viszonylag közeli lámhosszakon, ami az
helyről, különböző húrok mentén ismert távoli égitestek
végzett megfigyeléssel feltérképez- mintegy 10 százaléka.
hetjük az égitest adott pillanatban A csillagfedések mellátható alakját és méretét. A mé- lett az infravörös méret nagyon fontos információ ezen résekből tudjuk megégitestek esetében, amire pusztán határozni egy égitest
látható tartománybeli egyszerű méretét és albedóját,
megfigyelésekből nem tudunk kö- valamint az infravörös
vetkeztetni, hiszen egy adott távol- mérések információt
ságban lévő, kis méretű és fényes szolgáltatnak a felszín
felszínű (sok fényt visszaverő, azaz kráterezettségéről,
Néhány nagyon távoli égitest, amelyek pályáját elképzelhető,
nagy albedojú) égitestet ugyanolyan hőtani tulajdonságaihogy egy nagytömegű távoli égitest („a kilencedik bolygó”)
fényesnek látunk, mint egy sötét fel- ról, és így a felszínt alállíthatta be a ma megfigyelhetőre
színű, nagy méretűt (aminek a felszí- kotó anyagokról is. Az
ne kevés fényt ver vissza, azaz kicsi infravörös mérések eredményeképpen hangot kiváltó felfedezését. Úgy tűnik,
az albedója). Ezzel a módszerrel az tudjuk, hogy milyen most, és milyen a legtávolabbi égitestek általában elégutóbbi években számos törpeboly- lehetett a Naprendszer korai időszaká- gé elnyúlt pályái nem véletlenszerűen
gó, például az Eris, a Makemake, a ban az égitestek méreteloszlása, ami az rendeződnek el, hanem bizonyos páQuaoar méretét sikerült nagy pon- egyik legfontosabb jellemzője a Nap- lyaelemekben jól meghatározott csotossággal meghatározni. Emellett az rendszer keletkezési és fejlődési elméle- portosulást mutatnak. Ennek oka lehet
teinek. Ugyancsak az egy távoli, nagy tömegű égitest, egy
Az öt legnagyobb törpebolygó mérete (km), illetve albedója (%). A
infravörös mérések- „kilencedik bolygó”, ami „beállítja”
2007 OR10 korábban gondoltnál jelentősen nagyobb méretét Pál
ből kapott mérete- ezen égitestek pályáit. Hasonlóan, a
András és munkatársai határozták meg a Kepler és a Herscheltek alapján ismerjük feltételezett kilencedik bolygó jelenléte
űrtávcső mérései alapján
jónéhány kettős égi- meg tudja magyarázni egy másik érdetest sűrűségét, amik kes objektumcsalád, az extrém elnyúlt
jelentősen különböz- pályán keringő kentaurok pályáit is. Az
nek a kisebb (<1g/ elkövetkező évek újabb extrém távocm3) és a nagyobb li égitest felfedezései dönthetik majd
égitestekre (>2g/ el, hogy valóban létezhet-e dinamikai
cm3) – ennek a ma- megfontolások alapján a kilencedik
gyarázatát a jelenlegi bolygó, és ha igen, azt hol kellene kebolygókezdemény- resnünk a Naprendszer peremén.
Kiss Csaba
keletkezési elméletek
Elfedett csillagok,
infravörös jelek
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INTERJÚ JANOSOV MILÁNNAL

AZ OROSZLÁN
KISODRÓDIK A
KANYARBAN
Egy ügyes nyúl ki tud cselezni egy egész farkasfalkát, de egy gyors gazellát is képes sarokba szorítani egy csapat oroszlán. Vajon hogy „beszélik meg” az oroszlánok, hogy ki merről támad? Mitől függ
a taktika? Janosov Milán, jelenleg a Közép Európai Egyetem Hálózattudományi program doktorandusza, épp egy éve szerezte MSc diplomáját az ELTE Biofizikus szakán. Vásárhelyi Gábor és Vicsek
Tamás témavezetésével és Virágh Csaba segítségével készített mesterszakos diplomamunkájában a
fenti kérdéseket igyekezett egy fizikai modell képében megválaszolni.
Honnan indult ez a kutatás? Volt
mányaik mennyiségének időbeli válvalamilyen előzménye?
tozását, ami egy időben periodikus
A kutatócsoport, melyben dolgozmegoldáshoz vezet. További modeltam, a természetben előforduló
lek ezt pontosították, idő késleltetést
csoportos mozgás- és viselkedésforés fizikai teret, vagyis az egyedek
mák fizikai analógiák felhasználátérbeli elhelyezkedését is figyelembe
sával történő leírásával foglalkozik.
vették. A legtöbb következő geneEnnek a témának az alapkérdése is
rációs modell rácsalapú, ami hatáide kapcsolódik: a ragadozók miért
rozott előrelépés a Lotka-Volterra
vadásznak falkában? Ezt a jelensétípusú modellekhez képest, amelyek
get gyakran megfigyelhetjük a teregyszerűen térben és időben „összemészetben, úgyhogy valószínűleg
öntik” a két populációt. A rács alapú
hasznos: például hierarchikus, szermodellekben egy négyzethálón egy
vezett munkamegosztás jöhet létre,
egyed adott időegység alatt meghaezáltal hatékonyabbá válik a vadátározott számú lépést tehet valameszat és a teljes falka fenntartása,
lyik irányba. Már ezek a modellek is
Janosov Milán
fejlődése. Így a magányos vadászok
számos érdekes eredményt hoztak,
számára elérhetetlen forrásokat is
ám az oroszlán nem rácspontokon
megszerezhetik, amit aztán megosztanak, ellátva azokat kergeti a gazellát, így sok fontos dolog még hiányzik.
a falkatagokat is, akik nem tudnak részt venni az éle- Továbbá a korábbi modellek jellemzően periodikus határlemszerzésben. Következő kérdés, hogy hogyan tudjuk feltételt alkalmaztak, amiben, ha valaki eléri az üldözési
ezt egyszerű, de mégis valósághű módon modellezni? A tér szélét és kimegy jobbra, akkor balról visszajön. Ez
továbbiakban a vadászatot, mint az
egy gyakori közelítés fizikusoktól,
egyedek csoportos mozgását vizsde például a gazellára nem jellemgáltuk: milyen mozgásmintázatoző, hogy teleportál a mező túlolkat figyelhetünk meg a természetdalára. Az általunk javasolt modell
ben, hogyan épülnek fel a különfémár folytonos, zárt térben épül fel,
le üldözési formációk, mint például
az üldözők és menekülők közötti
a csatárlánc és az üldözött útvonakölcsönhatások pedig fizikai erők
lainak elzárása, a préda bekerítése?
képében határozzák meg a rendszer
A préda-predátor rendszeredinamikáját.
ket régóta vizsgálják különböző
És ezzel el is érkeztünk a ti modellemegközelítésekben. A legkorábbi
tekhez. Miben más ez, mint a korábmodellek, mint például a Lotkabiak?
Volterra modell, folytonos közeA Vicsek Tamás által javasolt „önhajlítésben, a populációsűrűségekre
tott részecske” modellből indufelírt
differenciálegyenletekkel
lunk ki. Ebben a megközelítésben
modellezte a ragadozók és zsáka komplex kölcsönható egyedeink
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véges kiterjedéssel, sebességgel és tehetetlenséggel rendelkeznek. Ez a közelítés a pontszerű részecskékhez
képest, bár viszonylag kevés új paraméter bevezetésével jár, igen gazdag, és a valóságot jól közelítő
viselkedést eredményez. Például a résztvevők kissé
kisodródnak a kanyarokban, valósághűbb, „megfontoltabb” a mozgásuk.
A modellünkben egy csoport lassú üldöző kerget
egy gyors prédát. A sebességarány körülbelül másfélszeres a menekülő javára, ami azt jelenti, hogy egy
ragadozó egyedül semmiképpen sem tudná elkapni
a zsákmányát. Az egyedek pályáját és egymás iránti viszonyait fizikai kölcsönhatásokként jellemeztük,
folytonos térben és időben értelmezett függvények-

kel. A modell további tulajdonsága, hogy a résztvevők
zárt térben, egy kör alakú arénában kergetőznek.
Ennek gyakorlati motivációja egyszerű: végtelen térben semmilyen ismert állatfaj nem képes sem üldözni,
sem menekülni, hiszen kifáradnának vagy valamilyen
környezeti akadály, mint például egy folyó, az útjukat állná. A modell realisztikus működése érdekében
az imént említetteken kívül egyéb paramétereket is
bevezettünk. Ilyen például az időkésleltetés, ami azt
igyekszik szimulálni, hogy mire a ragadozó érzékeli,
hogy hol található a zsákmány és elindul felé, addigra
a zsákmány már picit odébb megy. A paraméterek
közt szerepel a külső zaj is, ami egyéb zavaró tényezőket reprezentál, ahogy például a váratlan széllökések

Pillanatképek az üldözési modell
három dimenziós szimulációjából

hatással lehetnek egy ragadozó
madár sikerére. Általánosítottuk
a modellt három dimenzióra is.
Összességében egy olyan csoportos üldözési keretrendszert
alkottunk, amely több valós
tulajdonság
figyelembevétele
mellett realisztikus üldözési és
menekülési taktikák vizsgálatát
tette lehetővé.
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Vannak sajátos ragadozó vagy préda tulajdonságok is?
Hogyan fut egy gömb nyúl a kiberarénában?
Mindkét típust felruháztuk különböző mozgásmintákkal, amelyek kísérletenként meghatározott kombinációi
határozzák meg az üldözési és menekülési taktikákat.
A zsákmány esetében az egyik tipikus minta a direkt
menekülés, vagyis, hogy megnézi merről jönnek a ragadozók, meghatározza, hogy melyik irányba növekszik
legjobban a tőlük mért távolsága, és elindul abba az
irányba. A másik, amikor megnézi, hol vannak az üldözők és meghatározza azt a szögtartományt, amelyen
belül még képes távolodni tőlük, és azon belül véletlenszerűen választ egy irányt. Ennek a tartománynak az
optimuma egyébként a direkt menekülés iránya. Ezen
két, alapjaiban eltérő, véletlenszerű illetve előre meghatározott mozgásminta kombinációjának eredménye a
cikk-cakk mozgás lesz, ami a természetben több állatfajnál is megfigyelhető, például a vadnyúl, különféle halak
vagy a gazella esetében. Ennek a taktikának az előnye
a ragadozók tehetetlenségének, valamint az időkésleltetésnek a kihasználásában rejlik: a menekülő a hirtelen,
véletlenszerű irányváltásokkal kicselezi az üldözőt, aki
nem képes ezt kellő gyorsasággal követni.
Természetesen az üldözőket is felruháztuk egyedi taktikákkal. Amíg csak az eddig felsorolt paramétereket vizsgáljuk, akkor például tíz üldöző – mivel
pusztán követik a kiszemelt menekülőt – egy kis csoportba összegyűlve, közösen szalad a préda felé, ami
viszont gyorsabb náluk, így nincs esélyük elkapni azt.
Ezért bevezettünk egy egyszerű paraméterrel leírható

Ezt követően statisztikus elemzésnek vettettük alá a
modellt, és különböző paraméterek mellett több tízezer
szimulációs futtatást végeztünk, hogy meghatározhassuk az optimális taktikákat. Ennek során azt láttuk,
hogy két dimenzióban már három ragadozó is elég,
három dimenzióban viszont legalább ötre van szükség,
hogy elkapják a menekülőt. A nagy késleltetés teljesen
szétzilálja az üldöző csapatot, ám ha a menekülő helyzetét elég hosszú, néhány másodpercnyi időre előre jósolják, akkor újra sikeressé válnak. A menekülők számára
két dimenzióban létezik optimális arány a direkt és cikkcakk menekülés kombinálására, míg három dimenzióban nem sokat javít a helyzetén, mindenhogyan nehéz
az üldözők dolga. A modell érdekessége, hogy olyan
önszerveződő mintázatokat is mutat, amelyek nem voltak belekódolva, viszont a természetben meg lehet őket
figyelni. Például csatárláncok kialakulása vagy a menekülő bekerítése az összes lehetséges útvonal elzárásával.
Milyen alkalmazása lehet ennek a modellnek?
Elsősorban segít megérteni a modellezett biológiai rendszert, az üldöző-üldözött kapcsolatokat és közös fejlődésüket, vagyis koevolúciójukat is. Megérthetjük, hogy
a különböző fejlődési lépések milyen válaszlépéseket
válthattak ki az evolúciós partnerben és mi az oka az
egyes természetben is elterjedt taktikák sikerességének. E mellett Vásárhelyi Gábor társ-témavezetőm egy
csoportnyi autonóm drónnal foglalkozó labort vezet az
ELTE Biológiai Fizika Tanszéke keretén belül működő
ELTE-MTA kutatócsoportban, ahol különféle kollektív
mozgásról szóló algoritmusokat fejlesztenek és alkalmaz-

és változtatható távolságtartási
Két dimenziós esetben általában
nak a robotokon. Köztük az üldözékölcsönhatást, amely az üldözők
egyszerűbb az üldözők dolga
si modell is átültethető a drónokra,
között lép fel. Ennek két szélső
ami mozgó objektumok megtaállapota, amikor egy csoportba gyűlnek, illetve amikor lálását és bekerítését teszi lehetővé. Ez nagyon hasza lehető legtávolabb vannak egymástól, egy szabályos nos eszköz lehet például eltűnt emberek keresésében,
sokszög csúcsain az aréna falánál. Értelemszerűen egyik amikor nagy terület átkutatására van szükség, hiszen
szélső helyzet sem hatékony, a megoldás valahol a kettő a drónokat könnyű felszerelni speciális érzékelőkkel,
között kell legyen. Az üldözési taktikák másik összete- például hőkamerákkal. Az algoritmusnak akár gyógyvője, hogy a menekülő aktuális pozíciója és sebessége ászati felhasználása is elképzelhető, például a véráramba
alapján képesek megjósolni, hogy hová mozdulhat a juttatott nanorobotok segítségével kártékony alkotók,
préda a következő pillanatban. Ezzel a késleltetés okoz- nagyobb baktériumok vagy vérrögök megtalálása, elkata hátrányukat kompenzálhatják, amire a préda cikk- pása, akár eltüntetése is.
cakkolással válaszolhat.
Ferenc Kata
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INTERJÚ VÁRKONYI JÓZSEFFEL

Az emberiség története tele van olyan felismerésekkel, melyek nehezen tudtak gyökeret verni az
adott kor köztudatában. Várkonyi József közgaz-

(TRUPKA ZOLTÁN FELVÉTELE)

a hét kutatója

NEWTONTÓL
A NEOPOLITISIG
dászként talált rá egy olyan, az alkalmazott matematikával rokon logikai nyelvre, amelyet egy standard mesterséges intelligencia eszköz és számos
sikeres alkalmazás igazol. A Neopolitis fogadtatásáról, illetve annak nehézségeiről és a lehetőségekről beszélgettünk.

– Ön közgazdászként dolgozott, a
felismerés viszont informatikai téren
történt. Hogyan találkozott ez a két
téma?
– A végzettségem külkereskedő, és
az azóta már megszűnt SZKI-ban
dolgoztam, de közgazdászként, tehát közvetlenül nem sok közöm volt
az informatikához. A kilencvenes
évek elején egy, a standard Prolog
következtető motorra épült szakértői rendszerkeretet kaptam, hogy
kipróbáljam a gazdasági jog területén, amihez próbaképpen csináltam egy algoritmust, bár én nem
tudok programozni. Elkezdtem írni azon a nyelven, amit ösztönös
módon találtam ki, és csodák csodájára kijött a pontos végeredmény. A szakemberek számára a
legnagyobb meglepetést az okozta,
hogy a standard Prolog-motor érti
és tudja használni azt, amit a szokásos formátumú algoritmusoktól
függetlenül írtam.
– Tesztelték a gyakorlatban is?
– Természetesen, hiszen első körben lehetett volna valami fatális véletlen is. A közigazgatásban végrehajtott több sikeres alkalmazás után
a miskolci önkormányzat egy uniós
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projekt keretében olyan rendszert
rendelt meg, ami számukra az
egyik legégetőbb probléma megoldásában, a szociális ellátások, juttatások
jogosultságának eldöntésében segített.
Készítettünk egy ügyféltájékoztató
rendszert, amibe beépítettük a vonatkozó jogszabályok természetes függvény alapú algoritmusát, és ha valaki
ellátást vagy segélyt szeretett volna
igényelni, akkor a rendszer információi alapján fel lehetett világosítani.
Ezt úgy kell elképzelni, hogy XY segélyt igényel, és a rendszer kérdéseket
tett fel arról, hogy mennyi idős, hány
kiskorú gyereke van, milyenek az
életkörülményei, jövedelme, végzettsége stb. A válaszok alapján el lehetett
dönteni, hogy minden feltételnek eleget tesz-e a kérelmező és a végén a
rendszer megmondja, jár-e a segély
vagy sem, és ha nem, akkor miért
nem. Mielőtt a szimulációs ügyfélszolgáltatást feltették az önkormányzat honlapjára, alaposan átrágták,
hogy pontosan úgy működik-e,
ahogy kell. Azzal, hogy elfogadták és
feltették, „hivatalosan” is elismerték,
hogy működik, és hogy az algoritmus pontosan és maradéktalanul
adja vissza a jogszabályokat.

2017/34

2002-ben, a jogharmonizáció időszakában a Belügyminisztériumban ezzel a módszerrel, készítettünk egy új törvénytervezetet.
Méghozzá úgy, hogy a minisztériumi szakértőkkel először a jogszabály
teljes mélységű algoritmusát dolgoztuk ki, azt szimulációkkal ellenőriztük, majd amikor már tökéletesen működött, akkor állították elő a
kodifikálók a szokásos jogi szöveget az algoritmus alapján. Tehát az
algoritmus egy egzakt tervezési dokumentációt jelentett, hasonlóan
ahhoz, ahogy a műszaki életben
matematikai alapon terveznek meg
berendezéseket. Az eljárásnak és az
azzal elért átláthatóságnak, az ös�szefüggések ellenőrizhetőségének a
közigazgatás szakmai berkeiben
nagy sikere volt, de a kormányzati
hozzáállás az bizony mindenkor
más volt. Bár a közigazgatásba nem
engedte be a politika azt, ami a
gyakorlatban bevált és hasznos volt,
ettől függetlenül e két eredmény
megfelelően igazolta a gyakorlatban is a Neopolitis működését.
Van egy új, egyszerű, szinte triviális formális nyelv – amit én természetes függvénynek neveztem el –,

amely alkalmas olyan bonyolult és
kritikus jelentőségű szöveges ismeretanyagok egyértelmű, pontos és
maradéktalan modellezésére, mint
amilyenek egyebek mellett a jogszabályok. A típusát tekintve hasonló „játékszabályokat” kezel az
ökológia, a biológia, az orvostudomány is és hosszan folytathatnánk a
sort. Minden ilyen területen pontosan ugyanazokat az előnyöket garantálja az új formális nyelve, mint
amit a matematika nyelv garantál a
műszaki életben.
A másik eredményünk, hogy
van egy új típusú, a természetes
függvényre és a szakértői rendszerkeretre épülő információs
technológia. Ennek segítségével
például biológusok, kutatóorvosok programozói ismeretek nélkül
tudnak olyan, az oktatást, vagy a

PROLOG-ra, csak abban, hogy
ez is a HA, ÉS, VAGY, AKKOR
kötőszavakat használja, de mi
egyetlen szimbólumot sem használunk. Hogy a standard motor
mégis érti, az az alkalmazott matematika és a matematikai logika
gyökereiig, a Newton által az
1680-as években, a Principiában
megfogalmazott alapelvekhez vezet vissza minket több lépcsőn keresztül.
Az új nyelvi formátum nem vethető egybe a mérnökök, a fizikusok matematikájának bonyolult
szabályaival, viszont a PROLOGmotor igazolja, hogy pontosan
megfelel azoknak a newtoni alapelveknek, amelyekből a matematika és a matematikai logika bonyolult szabályait és ezekre építve például a fizika törvényszerűségeit

Képernyőkép a Miskolcon kipróbált rendszerről

döntéseket támogató számítógépes szimulációs rendszereket előállítani, mint amilyen a miskolci
rendszer.
– Ön mivel magyarázza azt, hogy
működik?
– A lényege, hogy az új nyelvet
érti a világszerte használt standard PROLOG-motor, mely az
informatikában a matematikai logikának az egyik legmagasabb
szintű „megtestesítője”. Holott az
új nyelv még csak nem is hasonlít
a matematikai logikára vagy a

egy axiomatikus rendszerben fokozatosan felépítették. Tehát a
mennyiségi összefüggések oldalán, a matematika nyelvének és a
logikus gondolkodásnak egy tökéletes mechanizmus-rendszerét építették ki a tudósok. Ez vezetett
oda, hogy mára például a gyertyát
a villanyvilágítás, a futárt a mobiltelefonok válthatták fel.
Azt kellett csak véletlenül észrevennem a PROLOG-motor esetében, hogy a függvénytan is és a
mennyiségi oldalnak a newtoni
Élet

alapelvekre épült tökéletes mechanizmus-rendszere is egy szisztéma
mentén értelemszerűen átmásolható a nem-mennyiségi oldalra.
Oda, ahol a jog, a közigazgatás, a
biológia, az orvostudomány, az
ökológia stb. működik. Ez az alapja mindannak, amiről beszéltünk.
– Milyen lehetőségeket lát a
rendszer alkalmazásában?
– Miután a jog kiesett, reális alkalmazási lehetőséget kellett keresni. Tudunk a klímaváltozásról,
tudjuk, hogy évek alatt válhatnak
a Föld egyes régiói lakhatatlanná,
márpedig az ottani emberek legalább élni szeretnének. Az érem
egyik oldala az, hogy tudni kellene, mi okozza a klímaváltozást,
lehet-e érdemben befolyásolni a
tendenciát, tehát kutatások folynak. A másik oldal az, hogy a változások elkerülhetetlen társadalmi, gazdasági, politikai következményeire fel
kell készülniük az embereknek, a kormányoknak.
Életbevágóan fontos megérteni az ezzel kapcsolatos
óriási összefüggésrendszereket és megfelelő intézkedésekkel kezelni az érdekellentéteket. A természetes
függvény – a minisztériumi
alkalmazásban szerzett tapasztalatok alapján – pont
ebben tudna segíteni. Feltéve, ha tudatosan úgy alkalmazzuk, ahogy azt az eredeti matematikai alapú mechanizmus-rendszer megtanította.
Minden attól függ, hogy
az ökológia területén a
szakértők elfogadják-e annak a bizonyos tökéletes mechanizmus-rendszernek a másolatát,
és ha elfogadják, a ténylegesen
munkát végző kutatók, a szakemberek hajlandóak-e megtanulni az
új eljárást, és akarják-e úgy alkalmazni, ahogy például a mérnökök
alkalmazzák a matematika nyelvét. Abban szinte biztosak lehetünk, hogy valami ilyen típusú új
megoldás nélkül az ember nem
tud úrrá lenni ezeken a bonyolult
problémákon.
Trupka Zoltán
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100 ÉVE SZÜLETETT A JELES CSILLAGÁSZ–GEOFIZIKUS

KOLBENHEYER TIBOR
EMLÉKEZETE

Kolbenheyer Tibor, a XX. század jeles csillagász–geofizikusa száz esztendővel ezelőtt, 1917. szeptember 12-én a Gömör és Kis-Hont vármegyei Rimaszombaton (ma Rimavská Sobota, Szlovákia)
született felvidéki magyar családban.

A

középiskolát Losoncon járta,
1935-ben tett sikeres érettségi
vizsgát. Felsőfokú tanulmányait 1935 és 1938 között a prágai Károly Egyetemen kezdte meg matematika–fizika szakon. Innen egy vargabetűvel került Magyarországra, és a fővárosban, a Királyi Magyar Pázmány

ma alatt az intézeti műszerek biztonságba, később pedig újbóli üzembe
helyezésében. Szakmai munkája során
a 16 centiméteres asztrográffal az
XZ Draconis változócsillagról készített felvételeket a periódusváltozás
tanulmányozására. Az M67 nyílthalmaz Göttingenben készült képeit
mérte ki elektromikrofotométerrel
az objektum Hertzsprung–Russelldiagramjának felvétele céljából.
Rendszeresen észlelte a Hold által
okozott csillagfedéseket. Ezeket a
megfigyeléseket eljuttatták a nemzetközi adatgyűjtő központ szerepét
betöltő Nautical Almanac Office-hoz
is. Előadója volt az Intézetben tartott
kollokviumoknak.
Jelentős és elvitathatatlan a szerepe az
1946–1949 között működött első Magyar
Csillagászati Egyesületben (MCSE), az
ott végzett csillagászati ismeretterjesztő tevékenységben. Az alapító (egyben

svábhegyi kolléga) Kulin György hívószavára (és intézeti engedéllyel, több
másik munkatársával egyetemben) vett
részt az amatőrcsillagászati szervezet
munkájában. Az egyesület programjában megfogalmazott elvek gyakorlati
megvalósítása során jelentős feladatok
hárultak a szakmai munka bölcsőinek
tekinthető MCSE-szakosztályokra.
Ezek közül a Kettőscsillagok, a (csillag) Halmazok és a Szférikus (csillagászat) csoportok élén állt. Az MCSE
lapja, a Természettudományi Társulati
hagyományokat folytatva a Csillagok
Világa elnevezést kapta. Első száma,
az 1947-es évkönyv 1946 végén jelent
meg, de rendszeresen, folyóiratszerűen csak 1948 februárjától indult. A
kiadványnak összesen tíz száma jelent
meg. Ebből három évkönyvként látott
napvilágot 1947-re, 1948-ra és 1949-re
szóló csillagászati adatokkal. Volt egy
különszám, az akkoriban igencsak

A Csillagok Világa 1947-es évkönyv
Kolbenheyer Tibor
(FORRÁS: DRUGA LÁSZLÓ ÉS MIZSER ATTILA)

Péter Tudományegyetemen folytatta
tanulmányait. A fizika és matematika mellett csillagászatot hallgatott.
1940-ben középiskolai tanári, rá egy
esztendőre bölcsészdoktori oklevelet
szerzett. 1941-ben készítette el disszertációját A galaktikai csillagfelhők és halmazok egyensúlyáról címmel, mely újszerű
megoldásaival matematikai körökben is
pozitív visszhangra talált.
Szakmai pályafutását Kaposváron
kezdte. 1942-től 1944-ig a Magyar–
Amerikai Olajipari Részvénytársaság,
a MAORT gravitációs csoportjánál
geofizikával foglalkozott. 1944 elején
nevezték ki gyakornoknak a svábhegyi Csillagvizsgáló Intézetbe, állását
ugyanezen év végétől foglalhatta el.
Jelentős szerepet vállalt Budapest ostro1070
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Kolbenheyer Tibor írása a Csillagászati Lapokban

előremutató Rádió, radar, rakéta, illetve
hat folyóirat „normál” periodikaként
jelent meg. A szerkesztést kezdetben
a Kolbenheyer Tibor–Kulin György
páros végezte. Az 1948-ra szóló
évkönyvtől azonban Kulin már egyedül dolgozott.
Kolbenheyer első írása 1939-ben
a szaklap–népszerűsítő orgánum
vékony határmezsgyéjén egyensúlyozó Csillagászati Lapokban, a Magyar
Királyi Természettudományi Társulat
Csillagászati Szakosztályának lapjában
jelent meg. Felütöm a majd’ nyolc
évtized ellenére jó állapotát megőrző
folyóiratot: olvasmányos, gördülékeny
rövid hírben mutatja be a sonnebergi
csillagda új 40 centiméteres nyílású
műszerét, mellyel már próbafelvételek alkalmával több kisbolygót fedeztek fel, s mely „értékes szolgálatot fog
tenni a csillagászat fejlődésének”. Írásai
a későbbiekben – az említett folyó-

irat mellett – a Természettudományi
Közlönyben, a Természettudományi
Társulat évkönyvében, az említett
Csillagok Világában, valamint annak
csillagászati évkönyveiben láttak napvilágot.
Az MCSE egy könyvsorozatot is
megjelentetett Csillagok Világa könyvek fantázianévvel, melyet a tagok
illetményként kapták. A sorozatnak
három kötete látott napvilágot. A
Csillagászat az atom korszakában volt
az első, mely úgyszintén Kolbenheyer
és Kulin közös munkáját dicsérte. A
modern hangzású cím, 1946-ban
különösen annak hangzott! És valóban, a közel száz oldalnak a középpontjában a tudományág friss eredményei és várható jövőbeni iránya áll.
Svábhegyi csillagász állását 1947 őszéig
töltötte be. Ekkor a Detre László igazgatóval fennálló nézeteltérései miatt
távozott a csillagdából. Nemcsak munÉlet

kahelyét hagyta el, meg sem állt az
országhatárig, visszatért szülőföldjére, a
második világégést lezáró párizsi békeszerződés által ismét Csehszlovákiához
csatolt Losoncra. Ebben a döntésben
kulcsszerepe volt szlovák nemzetiségű
felesége bíztatásának, és a magyar–szlovák lakosságcsere nyújtotta (a felvidéki
magyarsággal ellentétben a hazai szlovákság számára) kedvező lehetőségnek.
Utódja az asszisztensi pozícióban 1948
végétől Herczeg Tibor lett (aki aztán
1956-ban hagyta el az országot).
A Felvidéken szakmai pályája kiteljesedett. A teljesség igénye nélkül
elmondható, hogy 1948-tól 1952-ig az
akadémiai Szlovák Földtani Intézetben
dolgozott geofizikusként Pozsonyban.
1952-ben geofizikai előadója a pozsonyi
Comenius Egyetemnek. Ugyanezen
évben a Kassai Műszaki Egyetem alapító professzora, 1953–1954-ben az
intézmény dékánja, 1955 és 1963 között
rektor. Munkabírására jellemző módon
mindeközben 1953-ban megalapította
a Szlovák Tudományos Akadémia
Geofizikai Intézetét, melynek igazgatói feladatait 1962-ig látta el. 1966-tól
a kassai Pavol Jozef Šafárik Egyetem
professzoraként oktatott, ugyanitt
1969–1972 között dékán.
Míg Magyarországon elsősorban
asztrofizikai problémák megoldásán
dolgozott, Csehszlovákiában geofizikai kutatási eredményei voltak különösen figyelemreméltók. A Magyar
Tudományos Akadémia 1979-ben
tiszteleti tagsággal honorálta munkásságát. A szlovák legfőbb tudós testületnek 1956-ban, a csehnek 1960-ban lett
levelező, majd mindkettőnek 1972-től
rendes tagja. 1966-tól a Szlovák, 1972 és
1977 között a Csehszlovák Tudományos
Akadémia elnökségi tagja. Az egykori
Csehszlovákiában akadémiai fokozatai
mellett több magas állami kitüntetés
birtokosa. A hazai kollégákkal sem szakadt meg teljesen a kapcsolata, különböző nemzetközi konferenciákon mindig talált lehetőséget a hosszabb-rövidebb beszélgetésekre – magyar nyelven.
Kolbenheyer Tibor 1993. március
9-én Kassán (Košice, Szlovákia) hunyt
el. A magyar és szlovák csillagászat
és földtudomány jeles alakját a város
köztemetőjében (Košice – Verejný
cintorín) helyezték örök nyugalomra
a XI/II-7-1 jelzetű urnasírhelyen.
Emlékét megőrizzük!
Rezsabek Nándor
és
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E N T Z F E R E N C , A Z O R VO S B Ó L L E T T K E R T É S Z M É R N Ö K

ÁSSATOK,
ÜLTESSETEK ÜRES
ÓRÁITOKBAN!
Az Entz család Magyarország egyik leghíresebb orvosdinasztiája. Tagjai között több nemzedéken keresztül találunk orvosokat, de biológus, hidrobiológus, zoológus, művészettörténész is akad soraikban. Önmagáért beszél, hogy hat
akadémikussal büszkélkedhetnek. A pályáját a Batthyányiaknál
uradalmi orvosként kezdő, majd Kossuth háziorvosaként folytató Entz
Ferenc gyümölcs- és szőlőnemesítőként vált igazán nevessé.
jén megírta az akadémia Stáhly-díjjal
jutalmazott és könyv alakban is megjelent munkáját A Sió mellékének vázlata orvosi és természetrajzi szempontból
címmel. Végül Mezőkomáromban
telepedett le, s nemsokára Veszprém
vármegye tisztiorvosává is megválasztották. Gyógyító tudásáért, kedves, szívélyes modoráért, emberségéért egyaránt becsülték; messze földről
jöttek hozzá a reménykedő betegek.
Az orvoslás mellett szenvedélyesen
kertészkedett, mintaszőlészetet és
gyümölcsöst hozott létre, mi több,
gyümölcsnemesítéssel is foglalkozott.

A Sikulai

A

család az elmúlt több mint
kétszáz évben folyamatosan adta szolgálóit a magyar
tudománynak, ám mindez aligha
lehetséges, ha nem támaszkodhattak
volna mestereik – Lenhossék József,
Arányi Lajos, Thán Károly, Balassa
János, Semmelweis Ignác, Jendrasik
Jenő, Margó Tivadar, Tanhoffer
Lajos, Genersich Antal, Haynal Imre
− tudására, irányítására, haza- és
emberszeretetére, s akik utat mutattak a tudományos értelemben vett
Entz dinasztiának. Hírnevük messzi
földre eljutott: egyik tagjukat, Entz
Bélát 1966-ban felkérték a Ghánában
akkor létesített Volta-víztároló halászati és limnológiai viszonyainak
kutatására, majd az asszuáni Nasszertó hidrobiológiai viszonyainak vizsgálatára.
Engedve a családi kívánságnak

Legnevesebb képviselőjük minden
bizonnyal Entz Ferenc, kora egyik
népszerű orvosa, később pedig nemzetközileg elismert mezőgazdasági szakember, kertészmérnök, azon
belül is szőlész (ampelológus) lett.
Származását tekintve egyszerű családból jött: nagyapja még molnár,
apja már orvos volt. 1805. december 6-án született Sümegen, ám apja
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Entz Ferenc portréja

korai halála miatt Pozsonyban élő
anyai nagyszülei vették magukhoz.
Az ifjú Entz, miközben a győri
árvaház anyagi támogatásával végezte tanulmányait, élénk érdeklődést
tanúsított a koronázó város virágzó
gyümölcstermesztése iránt. Engedett
azonban a családi kívánságnak, s
orvosnak készült. 1825-től Pesten
diákoskodott, de tanulmányait már
Bécsben fejezte be, s ugyanitt, a város
egyik külső kerületének osztályos
orvosa lett, majd a nemes Batthyány
család alsó-ausztriai uradalmába
nevezték ki. Rövidebb csehországi gyakorlat után a Batthyányiak
enyingi gazdaságában vállalt orvosi
állást. Még ottani munkássága ide-
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A MAGYAR TUDOMÁNYOS
AKADÉMIA TAGJAI
Ifj. Entz Ferenc (1805−1877), orvos,
kertészmérnök, szőlészeti szakember
(levelező, 1858)
Id. Entz Géza (1842−1919), zoológus
(levelező 1883; rendes 1890)
Ifj. Entz Géza (1875−1943), hidrobiológus,
zoológus (levelező 1910; rendes 1932)
Entz Béla (1877−1959), orvos,
patológus (levelező 1945)
Entz Béla (1919−2011), hidrobiológus,
limnológus, (az MTA kandidátusa)
Entz Albert (1919−2002), orvos,
tüdőgyógyász (az MTA kandidátusa)

A Kertészeti füzetek

Entz Ferenc egyik népszerűsítő

Az 1869-ben alapított

munkája, az Újabbkori Magyar Gazda

Borászati füzetek napjainkban

1868-ból

Ebből a korszakból maradt ránk a
Mezőkomáromi duránci elnevezésű
őszibarack és a Húsvéti rozmaring,
másik nevén Entz-rozmaring nevű
alma. Tapasztalatait és levont következtetéseit hazai és külföldi lapokban
adta közzé.
Világos után

Életébe ekkor ismét beleszólt a
világtörténelem: a szabadságharc
leverésére bevetett horvát csapatok feldúlták Mezőkomáromot, s
Entz fő értékeit − orvosi felszerelését és gyógyszertárát − megsemmisítették. Hazafias lelkesedése
azonnal a szabadságharc oldalára
állította. Honvéd főorvosi rangban,
szívvel-lélekkel szolgálta a nemzet
ügyét, Kossuth Lajos háziorvosa
lett. Világos után a megtorlás nem
maradt el, 1849-ben eltiltották az
orvosi tevékenységtől. Megélhetés
után kellett néznie: a korábban csak
hobbiból űzött kertészkedést hivatásszerűen kezdte művelni Pesten,
ahol telket vásárolt. Itt teremtette
meg idővel a város legnagyobb kertészetét és faiskoláját.
Az orvosi létalapjától megfosztva arra törekedett, hogy kertészeti
tudása széles körben ismertté váljon.
Buzgón írta cikkeit, tanulmányait a
Gazdasági Lapokba. Látva a magyarországi kertészképzés alacsony fokát,
hollandiai és németországi tanulmányútjai tapasztalatait felhasználva,
a Rottenbiller utcai telepén régi álmát
megvalósítva, 1853-ban megalapította a Haszonkertészképző Gyakorlati

Tanintézetet, a mai Kertészeti Egyetem ősét, illetve jogelődjét. Az iskola
1860-tól Budán, a Gellérthegy oldalában működött Vincellér- és Kertészképző Gyakorlati Tanintézet néven, s
igazgatójává Entz Ferencet nevezték
ki, melynek haláláig igazgatója volt.
A tudós Lapokban megjelent írásai
iránt nőttön-nőtt az érdeklődés, ezért
ezeket 1854 és 1859 között Kertészeti
füzetek címmel 15 kötetben kiadta.
Ezekben a szakterület minden ágával − gyümölcs-, gyógynövény-,
szőlő-, zöldség- és rózsatermesztésével − foglalkozik. A Kertészeti füzetekkel egyszersmind megszületett az
új kertészeti műnyelv. Részletesen
leírt és termesztésre ajánlott számos
alma-, körte- és szilvafajtát. Elsőként
ismertette – említettük − az almafajták közül a Húsvéti rozmaringot,
a Szercsikát, a Sikulait és a Téli piros
pogácsát, a körték közül a Császár, a
Kármán (mai nevén a Kálmán) és a
Vilmos körtét, a szilvák közül a Zöld
ringlót és a Besztercei szilvafajtát.
Nemzetközi sikerek

A Magyar Tudományos Akadémia
1858-ban választotta tagjai közé.
A magas elismerés újabb lendületet
adott munkásságának. Figyelmét a
szőlészet-borászat országos gondjainak megoldására, az elmaradott módszerek korszerűsítésére fordította.
1863-ban Francia- és Németországban járt tanulmányúton. 1864-ben
már Brüsszelben, egy évre rá Amszterdamban tartott előadást a nemzetközi kertészeti társaságok renÉlet

dezvényein. Szakértelmét és népszerűségét bizonyítja, hogy 1865-ben az
Osztrák Kertészeti Társaság felvette
tagjai sorába. Mindeközben behatóan vizsgálta a szőlőművelés és a
borászat hazai helyzetét. Tanulmányaiban rámutatott Magyarország
és Erdély szőlő- és bortermelésének
kirívó fogyatékosságaira, köztük a
„tudatlanságra”, azaz a szakismeretek hiányára.
Részben az utóbbiak orvoslására
1869-ben megalapította és szerkesztette a Borászati Füzeteket (a Borászati Lapok elődjét). Ebben élesen
bírálta az általános hanyagságot és
gondatlanságot a szőlő- és bortermelés terén. Legnagyobb hibának azt
tartotta, hogy az ültetvényekben a
különböző fajták teljesen összekeverve találhatók, holott mindegyik szőlőnek más-más a talaj- és éghajlati
igénye, eltérők a metszési módok és
széles skálán mozog érési idejük. Entz
fellépett az olyan téves nézetek ellen
is, miszerint bujtás, döntés vagy oltás
útján a vegyes szőlődülők megszüntethetők. Éppen ellenkezőleg: ilyen
módszerekkel csak tovább keverednek a fajták. Szőlőtermesztésünk
másik hibájának a tőkék elvénülését
tartotta, felismerve, hogy az idős tőke
termése és bora már silányabb.
Részletesen foglalkozott a szőlők
számára kedvező fekvéssel és talajféleségekkel. A hazai bortermelés
és borkereskedelem elmaradottsága
egyenes következménye volt a hibás
szőlőtermesztési szemléletnek. Az
elsődleges cél ugyanis a mennyiség
és
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Téli piros pogácsa

volt, a minőségre kevés gondot fordítottak. „Ahhoz, hogy borászatunk
versenyképes legyen a külföldi borokkal − hangsúlyozta Entz −, elengedhetetlenül szükséges a minőség javítása
és a korszerű borkezelés.” A kertészeti oktatás egyik kulcskérdésének a
vegytant tekintette.
Fanöveldék − zöldségekkel

Nagyon sokat tett a gyümölcstermesztés fellendítéséért, mind elméleti, mind gyakorlati értelemben. Fő
alapelve ez volt: „Kevés, de értékes
fajtát ültetni!” Részletesen foglalkozott a gyümölcsfa ültetésével, szaporításával (a szemzést és párosítást
tartotta a legjobb oltási módnak),
metszésével. Igen fontosnak tartotta az őszibarack és főleg a kajszibarack − mint legkiválóbb magyar
gyümölcs − termesztését.
Az Entz-rozmaring
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Nem hanyagolta el a zöldségtermesztést − korabeli elnevezéssel a
konyhakertészetet − sem. A fiatal
gyümölcsösök sorközeibe, továbbá
a „fanöveldékbe” vettetett először
zöldségféléket. Tisztában volt azzal,
hogy a retek, a spárga, a saláta, a
hagyma, a paprika, a paradicsom és
a káposztafélék fogyasztása egészségi szempontból is mennyire hasznos. Különösen szorgalmazta a
zöldségmagtermesztést, amely Entz
fellépéséig szinte kizárólag importból
származott. A konyhakertészetben az
egyik döntő tényezőnek a hajtatást
tartotta, ezért nagy figyelmet fordított a melegágyi kultúrákra. Erőteljesen népszerűsítette a paradicsom
és a dinnye termesztését. Törődött
a kertészeti termékek tartósításával,
savanyítás, aszalás, befőzés útján.
Erősítők és gyengítők

Különös gonddal kezelte a gyógy- és
fűszernövényeket. Azt vallotta, hogy
nem elegendő a gyógynövények megfelelő termesztése, hanem ismerni kell
azok gyógyerejét is. Az ide tartozó
kertészeti növényeket orvosi szempontból két csoportra osztotta. Az
erősítők közé sorolta többek között az
ánizst, a borsfüvet, a citromfüvet, a
kakukkfüvet, a kaprot, a köményt,
a levendulát, a majorannát, a mentát,
a paprikát, a sáfrányt, a tárkonyt, a
zsályát stb. A gyengítők közé a dohány
és a mák került. Leírta az egyes növényeket, termesztésük, felhasználásuk
módjait − legrészletesebben a paprikával foglalkozott. Hazánkban első
ízben mutatta ki, hogy a mákból
mákony (ópium) nyerhető. (Javaslatát csak 80 év múlva valósította meg
Kabay János gyógyszerész, aki ezzel
világhírű lett.)
Kora nem mindig fogadta megértéssel egyéb kezdeményezéseit sem. A
Borászati Füzetek 1874-től Borászati
Lapok néven, átalakított formában
jelent meg, bár célkitűzései változatlanok maradtak. Napjainkban ismét
Borászati Füzetek néven jelenik meg.
Entz kiemelte a gyümölcs kitűnő
étrendi hatását, a gyümölcsital és a
befőtt jelentőségét. A gyümölcstermesztéssel együtt járó fizikai munkavégzést szembeállította a tunya,
semmittevő életmóddal. Mint írta:
„…vegyetek kertet! Dolgozzatok,
ássatok, ültessetek üres óráitokban, s
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ha majd egykoron a saját kezeitekkel
ápolt lugas árnyában, virágzó egészségben élvezitek a gyümölcsöt, megértitek a pomológia életrendi fontosságát”.
Nyomatékkal hangsúlyozta: „az a nép,
amely nagy mértékben tenyészti a gyümölcsöt, egyszersmind vagyonos, józan
és erkölcsös”.

A Szericska
(VARGA LÁSZLÓ FELVÉTELEI)

Pályája nem volt egyenletes, töretlen, sok nehézséggel kellett megküzdenie, sok értetlenséggel szembe szállnia, de ez nem lankasztotta
lelkesedését. Közeli barátai váltig
bizonygatták: Entz Ferenc boldog
emberként élt mindvégig; olyan
emberként, akinek foglalkozása a
hivatását, hivatása pedig egyszersmind a szenvedélyét jelentette.
Hazafi volt és tudós, haladó szellemű és bátor újító. Tevékenységével
maga állított emléket magának
a magyar és a nemzetközi kertészet elméletében és gyakorlatában.
Száznegyven éve, 1877. május 9-én
halt meg Budafok-Promontoron.
A Kertészeti és Szőlészeti Főiskolán
szobrot állítottak neki, Velencén
pedig a Mezőgazdasági Szakképző
Iskola és Kollégium viseli a nevét. E
cikk szerzője szerencsésnek mondhatja magát, hogy az iskola tanáraként az Entz család sok ma is élő
híres tagjával találkozhatott, köztük
Entz László érsebész professzorral,
akitől e cikk megírásához kapott
sok értékes információt, alapul véve
Az Entz család szerepe a magyarországi élettudományok fejlődésében című
tanulmányát.
Varga János

A B Á B Á K F E L A DATA I

SZÜLÉSZETI
TRAKTÁTUSOK A
KÖZÉPKORI NYUGATEURÓPÁBAN

Halott magzat sebészeti eltávolítása. 1280 körül készült észak-itáliai miniatúra Albucasis Chirurgia című művében. (ELTE EK KR Cod.lat.15, 26r.)

Kik kísérték a szüléseket a középkori Nyugat-Európában? Mi volt a bábák feladata, és milyen szülészeti traktátusokból meríthettek ismereteket az orvosok, és közvetetten a bábák? A kor tudományos
ismeretei milyen beavatkozásokat tettek lehetővé? Hogyan látták el az újszülötteket? Milyen hiedelmek és vallásos-mágikus rituálék épültek a szülés köré? Ez a rövid írás ezekre a kérdésekre reflektál,
elkerülve a szakirodalom megcsontosodott közhelyeit.

A

kora középkorban szinte kizárólag nők segédkeztek a
szüléseknél. A férfi orvosok
évszázadokig távol maradtak a normális lefolyású szülésektől és a nőgyógyászati betegségek kezelésétől (ez
alapvetően a szülészet újkori fordulatáig így volt). A szülést kísérő nők
(mulieres) alatt elsősorban a női családtagokra, szomszédasszonyokra gondolunk, ám a bába feladatkör hivatalos
és elméleti képzés nélkül ugyan, de bizonyosan létezett a XII. századi
professzionalizáció (vagyis hivatássá

válás) előtt is. A szülést segítő nő tudása a rendszeres képzés, képesítés és a
kevesek kiváltságának számító tudományos műveltség hiányában nem elméleti ismereteken, hanem tapasztalaton nyugvó, szájhagyomány útján terjedő tudáson alapult, amelyben keveredett a tudomány, a vallás és a mágia.
Férfi orvos, sebész vagy borbély csak
nehéz szülés, komplikáció esetén lépett
közbe. Ilyen esetek közé tartozott a
halott magzat eltávolítása az anya testéből vagy a halott anyán végzett császármetszés. A nők nőgyógyászati
Élet

vizsgálatát azonban csak nők (főként
bábák, jogi eljárásokban gyakran matrónák) végezhették. Ha pedig orvosisebészeti beavatkozásra került sor, a
bába jelenléte akkor is nélkülözhetetlen volt, ahogy arról a Chirurgiák (sebészeti tankönyvek) és a krónikák miniatúrái is tanúskodnak.
Még egy férfi szereplő megjelenhetett
a szülő nő körül, aki nem volt más, mint
az egyház képviselője. Jelenlétét indokolta, hogy a veszélyben lévő gyermeket gyorsan megkeresztelje, a haldokló
anyára feladja az utolsó kenetet, vagy
és
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pedig segítsen a szülést könnyítő imádságok felolvasásában, illetve más vallásos-mágikus eljárásban.
A bábaképzés „tankönyvei”

Két nagyhatású, kimondottan bábaképző tankönyv Ephesosi Sóranos II. századi Gynaikeia címen ismert és Eucharius
Rösslin 1513-as Der Rosengarten című
munkája. A két mű megjelenése között
eltelt több mint 1300 év során számos
(többnyire egymásra épülő) nőgyógyászati és szülészeti témájú traktátus
keletkezett, melyek azonban nem a
bábákat tekintették célközönségüknek,
hanem a latinul olvasni tudó férfiakat
(sebészeket, orvosokat, (gyógyító) szerzeteseket), ám mint másodlagos közönség
(főként, mint hallgatók) a bábák is említésre kerültek néhány esetben.
A kora középkorban egyedül elérhető szülészetelméleti írások Sóranos
Gynaikeia című művének, Hippokratés
és Galénos nőgyógyászati munkáinak
latin fordításai, újraírásai voltak. Még a
IX–XI. századból fennmaradt nőgyógyászati-szülészeti témájú kódexekre is jellemző, hogy nem tartalmaznak korabeli,
új (aktuális) eredményeket a szülészeti
ismeretek terén, hanem csupán az ókori
traktátusok feldolgozásaiból, részleteiből
állnak. A bábák tudása azonban nemcsak a közvetetten vagy közvetlenül
nekik szánt szülészeti-nőgyógyászati
traktátusokon és a személyes képzésen alapult, hanem alaposan ismerték a
gyógynövényeket és a gyógynövényalapú recepteket is.
A XI–XII. században a tudásátadás
módja a szóbeliről az írásbelire tevődött át, ami újfajta szakmai közösséget
hozott létre, kitágította és újraformálta
a korábbi, személyesebb mester-tanítvány
viszonyt. Közel 175 nőgyógyászati szöveg
született az érett és a késő középkorban.
Természetesen a középkori szokásnak
megfelelően ezek a szövegek nagyrészt egymásból merítenek, így számos
filológiai problémát okoz szerzőségük
megállapítása, forrásaik azonosítása. A
legfontosabb munkák a Salernói Orvosi
Iskolához kötődnek, amelynek jellegét
alapvetően meghatározta és formálta
Constantinus Africanus (XI. század),
aki az arab orvosi értekezéseket latinra
fordította. Ezáltal pedig elérhetővé tette
ezeket a munkákat Itáliában.
A Salernói Orvosi Iskolához köthető a
korában rendkívül népszerű, „Trotula”
címen fennmaradt három traktátus
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(Liber de sinthomatibus mulierum, De curis
mulierum, De ornatu mulierum), amelyet a XI–XII. századi Salernói Trota
orvosnőnek, az egyetem tanárának
tulajdonítanak. Az első két traktátus
nőgyógyászati-szülészeti témájú, azonban bizonyosan nem azonos a szerzőségük. A Liber de sinthomatibus mulierum
tárgyalja a menstruációs problémákat,
a méhsüllyedést, a méh vándorlását, a
fogamzás elősegítését, a meddőséget,
a terhesgondozást, illetve a fogamzásgátlást. Ezekre a problémákra főként
mágikus gyógymódokat javasol. A
meddőség elleni receptje például a
következő: ha fiút szeretnének, akkor
a férfi a mezei nyúl méhét és hüvelyét
szárítsa és igya meg, a nő pedig tegye
ugyanezt egy hím nyúl szerveivel. Akik
viszont nem szeretnének megfoganni,
azoknak a következőket írja elő: a nő
a ruha alatt, meztelen testén viseljen
egy kecskeméhet, amelyik még sohasem fogant meg, esetleg heréljen ki egy
hódot, az állatot engedje szabadon, a
szervet pedig állatbőrbe csomagolva
viselje keblén. Ha így tesz, akkor nem
fog megfoganni. A bába feladatait
szülésre való felkészítésnél, valamint
a nehéz szülés tárgyalásánál említi. A
szülésre vonatkozó tanácsa, hogy a nő
gyógynövényes italok fogyasztásával, illatos füvek és aromák (pézsma,
oregánó, menta) szagolgatásával, és
korallnyaklánc viselésével készüljön.
Egy recept azt javasolja, hogy a vajúdó
igyon meg vízben feloldva egy sólyom
ürülékében található fehér anyagot.
A Liber de sinthomatibus mulierummal
szemben a második, már valóban
Trotának tulajdonítható De curis
mulierum sokkal gyakorlatiasabb
tudást és kompetensebb hozzáállást
képvisel. Trota többségében valódi, a
szüléskísérés tapasztalatára alapozott,
orvosilag is indokolható tanácsokat ad,
nem csak kompilál. A szülés közben
felmerülő problémákra (mint gátszakadás, méhsüllyedés) adott megoldásai
tanúskodnak a szerző gyakorlatiasabb
szemléletéről: előírja például, hogy a
gátszakadást meg kell varrni.
A középkori Nyugat-Európa számos arab és görög tudományos
értekezést az itáliai származású, ám
főként Toledóban működő Gherardo
da Cremona (XII. század) latin fordításában ismerte meg. Az ELTE
Egyetemi Könyvtárában Gherardo da
Cremona latin fordításában megtalál-
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ható Albucasis
Chirurgiája. A
kódex miniatúrái alapján az
1280-as évek
Bolognájában
készülhetett.
Az Albucasiskódex szülészeti-nőgyógyászati jelentőségét a magzat
rossz fekvéseinek tárgyalása
és a bábáknak
címzett, kézzel
vagy eszközökkel kivitelezhető megoldási javaslatai adják. A
kódex miniatúrái egyedülálló bepillantást nyújtanak a kor orvosi
gyakorlatába: 225 orvosi eszköz ábráját is tartalmazza. Az egyik miniatúra
a halott magzat sebészeti eltávolítását
mutatja be: az anya, mint egy szent
vagy mint egy bizánci császárnő fekszik a műtőasztalon (éles ellentétben a
kódexben ábrázolt férfi betegek naturalisztikus ábrázolásával), bokán túl
érő dúsan redőzött ruhában, derékig
érő hullámos hajjal. A feje alatti díszes
párnát egy bába igazgatja, a ruha aljánál egy orvos látható, aki kezével a
beteg felé mutat, de kérdő arckifejezésével Albucasisnak a miniatúrán
kívül megfestett alakja felé fordul. A
középkorban a halott magzatot is a
bába diagnosztizálta (has keménysége,
mellek lelappadása alapján), és próbálta meg először a herbáriumokban leírt
gyógynövények – elsősorban a fekete
üröm – segítségével vagy külső manipulációkkal kihajtani.
Az első népnyelven írt, kimondottan bábaképző tankönyvnek Rösslin
Der Rosengarten című munkáját (1513)
tekintik Európában. Rösslin egyik
fontos forrása azonban a ferrarai
orvos, Michele Savonarola XV. század közepén keletkezett két szülészeti-nőgyógyászati munkája volt. A
Galénosra, Rhazesre és Avicennára
épülő munkák közül az egyiket, a
Practica maior vonatkozó fejezetét
orvostanhallgatóknak írta latin, míg
a másikat, a De regimine pregnantiumot
a ferrarai nőknek szánta olasz nyelven.

Magzatpozíciók. 1280 körül
készült észak-itáliai miniatúra
Albucasis Chirurgia című
művében. (ELTE EK KR Cod.
lat.15, 46r.)

Savonarola a két célközönség
igényét szem előtt tartva eltérően tálalta a terhesség, szülés,
újszülött-gondozás témáját: a
ferrarai nemes hölgyeket nem
terheli a nőgyógyászati kórképekkel és az orvosi beavatkozások taglalásával, ám részletesen
ír arról, hány évesen érdemes
gyermeket nemzeni, továbbá
milyen étrendet kövessenek az
asszonyok, amennyiben fiúgyermeket szeretnének. A mű
közvetlenül megszólítja a bábákat is, az újszülött ellátására
vonatkozó utasításokat például
egyenesen nekik szánja.
Alkalmazott gyakorlatok

A bábák a középkorban nem csupán a
szülés körüli ellátásban segítettek: a nők
hozzájuk fordultak minden nőgyógyászati problémával, a gyermekbetegségekkel, a szoptatási nehézségekkel,
sőt még kozmetikai kérdésekkel is. A
bába egyaránt tanácsokkal, receptekkel segítette a gyermekre vágyókat és
a gyermekáldást elkerülni kívánókat is.
A megfoganáshoz Trota testalkattól és
típustól függően különböző fürdőket,
gyógynövényeket, táplálékokat, a Liber
de sinthomatibus mulierum szerzője pedig
theodoricon euporistont és trifera magnából,
valamint pézsmából készült hüvelykúpot javasol abban az esetben, ha a nő
az oka a fogamzás elmaradásának. A
bába gondozta és látta el tanácsokkal
a várandósokat minden, állapotukkal
összefüggő kérdésben, különös tekintettel a spontán vetélés ellenszereire.
Ugyanakkor tőle kértek segítséget a
nők a terhesség-megszakításához is. A
középkori nő számára ugyanis a nem
kívánt, főként a házasságon kívül született gyermek teljes társadalmi és egzisztenciális ellehetetlenülést jelenthetett.
Trota nőgyógyászati receptjei a következőkre vonatkoznak: túlzott mértékű
menstruáció, nehéz szülés felgyorsítása,
a szülés utáni méhfájdalom enyhítése.
Özvegyeknek és önmegtartóztató életmódot folytatók számára vágycsökkentő kúpot ír elő, továbbá egy olyan szer
receptjét is közli, amely a „legromlottabb

prostituáltakat is szűzlányszerűvé teszi”.
Trota, az ókori hagyományokat folytatva, rengeteg egyéb, nemcsak nőket érintő
problémával is foglalkozik: többek között
aranyérre, napégésre, tetvek és rüh ellen,
szájszag ellen, de szempanaszokra,
köhögésre, ráncok eltávolítására és rákra
is ajánl gyógynövényes készítményeket.
A szülészeti gyakorlat legfontosabb
célja az egyházi törvények értelmében
az volt, hogy a gyermek megszülessen,
és legalább a megkereszteléséig életben
is maradjon. A bábák végezték tehát
az újszülött sürgősségi keresztelését, ha
a szülés után a gyermek életjelet ugyan
mutatott, de kétséges volt az életben
maradása. A halott anya gyermekének
lelkét megmentendő sectio in mortua
(halott anyán végzett császármetszés)
elvégzését Aquinói Tamás a Summa
Theologiaeben mint vallási és erkölcsi
kötelességet határozza meg. Hozzáteszi
azonban: azért, hogy a gyermeket megkeresztelhessék, ne öljék meg az anyát,
vagyis az élő anyán végzett császármetszést nem lehetséges gyógymódnak,
hanem egyértelműen gyilkosságnak
tekintette. A rendeletek tanúsága szerint a magzatmentő műtétet bábák is
végezhették: egy bajorországi város
1452-es rendelete előírja, hogy a bába az
anya halála után azonnal végezze el
a császármetszést, a frankfurti bábaszabályzat (1573) pedig felhatalmazza
őket arra is, hogy sebész hiányában
egyedül is műtsenek.
Az első olasz nyelvű traktátus, mely
kimondottan a bábák képzésére szolgált,
Scipione Mercurio műve, a La Commare
o Ricoglitrice volt. A rendkívül elterjedt
munka a XVI. század végétől több mint
száz évig töltötte be az itáliai bábák első
számú tankönyvének szerepét. Scipione
az orvosi egyetemen tanultak mellett a
bábákkal folytatott beszélgetéseit, vagyis
a tőlük származó gyakorlati ismereteket
is felhasználta műve megírásakor. Ha
összevetjük Mercurio természetes szülés
kíséréséről szóló leírását Sóranos beszámolójával, akkor megdöbbentően kevés
különbséget veszünk észre: Mercurio
is két segítőt rendel a bába mellé. Az
egyik feladata a szülő nő átkarolása, míg
a másiké a vajúdó vigasztalása és légzési tanácsokkal való ellátása. Mercurio
szerint a szülés levezetésének kellékei:
meleg édes mandulaolaj, fehér liliomolaj
(az alsóbb részek [gáttájék] bekenésére),
vaj, tyúkzsír, görögszéna főzet, rózsavíz,
rózsaecet (vajúdás közbeni szagolgatás
Élet

céljából) és mályva, ezen felül pedig törülközők, olló és cérna. A születő gyermekre
vonatkozó tanácsa az, hogy a bába fogja
őt fehér kendőbe bugyolált kezébe, és
helyezze párnára. Semmiképp se tegye
tehát a földre barbár szokás szerint,
hiszen a hideg kő pokoli kínokat jelent
az újszülöttnek. A gyermeket meleg
boros vízben szokás megfüröszteni,
rózsa- és mirtuszolajjal és egy kis sóval
megkenni. Scipione a gyermekágyas
asszonyokat is pontos utasításokkal és
étrendi tanácsokkal látja el, helytelenítve
azt a szokást, hogy az újdonsült anyák
„többet esznek, mint két hordár”.
Babonák és hiedelmek

A középkori szüléskísérés gyakorlatának
jellemzője, hogy a szüléskísérés egyfajta
rituálévá vált, így az ókori forrásokban
említett szüléskönnyítő igéző szövegek, a
verba puerperák új, keresztény formát kaptak, és szüléssegítő áldássá váltak (a Praykódexben is olvasható egy ilyen áldás).
A varázstárgyak, az okytokiák szerepét az
Agnus Deik és az ereklyék vették át. A
hiedelmek szerint az ereklyék nem csak a
megfoganásban, hanem bizonyos nemű
gyermek foganásában is segítettek. Nagy
Lajos feleségéről, Erzsébetről maradt
fenn az a történet, mely szerint 1371-ben
olyannyira vágyott fiúörökösre, hogy
Zárában jártakor csodatevő Szent Simon
kisujját elcsente. A kedves női babonáért
azonban bűnhődnie kellett, ájulás környékezte ugyanis, amíg vissza nem adta az
ereklyét. Hazatérve anya lett, ám harmadik alkalommal is leánynak adott életet.
A szakirodalom – Sóranos ideális bábaleírása alapján – azt sugallja, hogy az ókorban a bábaképzés kiemelkedő színvonalú
volt, míg a középkorban nem is létezett
a mesterség, s csupán női családtagok és
szomszédasszonyok segédkeztek a szüléseknél. Ez azonban vélhetően nem igaz,
mivel a források adatai alapján a mesterség
története jóval egységesebb, s a folyamatosságot tükrözi. A normális lefolyású szülés
kísérése során ellátandó feladatokat csak
Sóranos és Scipione Mercurio bábaképző
tankönyvei alapján rekonstruálhatjuk: a
középkorban ugyanis Sóranos művének
latin fordítását, átdolgozásait ismerték, s
használták. A nehéz szülés közbeni eljárásoknál, illetve az anya vagy magzatmentő
műtétek levezetése során is szükség volt a
bábák tudására, tapasztalatára; német rendeletek pedig még a sectio in mortua elvégzését is engedélyezték a szülés segítőinek.
Draskóczy Eszter
és

Tudomány



20 1 7 /3 4



1077

ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

A

Párizsi Univerzitáson is tanult
Freib ergi Dietrich dominikánus szerzetes rendfőnöke biztatására leírta
a prizmákkal, gömb alakú vizes palackokkal végzett kísérleteken alapuló
elképzelését a szivárvány
létrejöttéről. Rajzára ma
is biccentünk, de a kiváló teljesítmény négyszáz
évig lappangott. Aztán
Descartes, mit sem tudva
róla maga is megalkotott egy hasonló ábrát,
ami világhírű könyvében közismertté vált. Ily
módon az emberi ész
feldolgozta a jelenséget,
mítosza azonban genuin
örökségünk. Ám a szürreális motívum mögül
is néha finoman előködlik az ok; gyönyörű
népdalunk, a Szivárvány
havasán / Felnőtt liliomszál így végzi: Lehulló
cseppek / Víz árán ülnek /
Sodorjon el / Édes rózsám
felé.
H. J.
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1. Kissné Horváth Júlia
(julis64@gmail.com) – Vihar a Rábán
2. Boros Margit
(bbrm2xis@gmail.com)
– A Széchenyi-hegyből kinőtt
a szivárvány – Budán lakom
a hegyvidék lábánál. Jellemző rám,
ha fontos az utam, akkor a legtöbb
esetben elkezd esni az eső.
Hiába az aszály, mikor július 2-án,
vasárnap reggel 5 órakor induláshoz
készülődtem, mesefilmbe illő színek
szűrődtek be az ablakon.

3

Ahogy kiléptem az erkélyre, ez
a látvány fogadott.

SZABÁLYOK

1

3. Birikiné Nyéki Andrea (Tarnaörs,
birikineandi@gmail.com) –
Bükkszéken

Az ÉT-galériában bárki kiállíthatja felvételét megosztva élményét olvasótársaival. Kérjük, hogy a digitális képet jpg formátumban küldje az eltud@eletestudomany.hu címre. A tárgyrovatba írja: ÉT-galéria, és a kísérőlevélben mondja el, amit a felvétel körülményeiről és a témáról közlésre érdemesnek tart.
A beküldő jutalma a „kiállításban” megnyilvánuló elismerés.
A „hónap képe” 5000 Ft különdíjat kap.

2

4. Molnár János
(lysztes@freemail.hu) – Székesfehér
váron, 2009. április 17-én 18 óra 19 perc
kor – Eredetiben 3 koncentrikus ív
volt látható, sajnos a harmadik olyan
halványan, hogy a képen nem látszik.

4
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LogIQs
www.mensa.hu

Fejtörő rovatunk feladványai Olvasóink általános

Az előző számunkban megjelent fejtörők
megoldásai

feladatmegoldó képességét teszik próbára. A

1. fejtörő – Benedek Máté feladványa

kérdések tetszőleges sorrendben oldhatók meg,

Megoldás: 8

nem épülnek egymásra, mindegyik más és más

2. fejtörő – Mándy Dávid Gergő feladványa

készség fejlesztésére vagy tesztelésére alkalmas. A megoldásokat jövő heti számunkban
közöljük. Jó töprengést, briliáns ötleteket, eredményes gondolkodást kívánunk!

Megoldás: 64, 216, 216, 64
(Az előző sor tagjait felváltva 4, 3, 2, 1-gyel, illetve 1, 2, 3, 4-gyel
szorozzuk.)
3. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa
Megoldás: B

1. fejtörő – Darabont Gergő feladványa

3. fejtörő – Mándy Dávid Gergő feladványa

Hány háromszöget lát a képen?

2. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Cserélje ki a szavak
kezdőbetűjét úgy,
hogy újabb utóneveket
kapjon!
A megfelelően
kiválasztott új betűket
összeolvasva egy ráadás
nevet is kaphat.
Melyik ez a név?
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PÉLDA:

Helyezze el a megadott alakzatokat az ábrában úgy,
hogy egy sorban és oszlopban ne szerepeljenek azonosak!
A megmaradó üres helyek nem oszthatják ketté a négyzethálót.
Segítségül megadtuk, hogy mely szimbólumok a sorok,
illetve az oszlopok utolsó elemei.
A színes négyzet üres mezőt jelöl.

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK
Mentségek akciós áron

A különféle akciók, leárazások a leggyakrabban
alkalmazott kereskedelmi módszerek közé tartoznak, a fogyasztói lélektan ezidáig mégsem
foglalkozott velük túl sokat. Nem született még
kielégítő magyarázat például arra a furcsa jelenségre, hogy ugyanazok az ár-akciók bizonyos
termékeknél hatásosnak bizonyulnak, másoknál
viszont nem. Ezen változtathat most a Ran
Kivetz és Yuhuang Zheng által felvázolt új megközelítés, mely talán sok mindent értehtőbbé
tesz. A kutatók a Journal of Consumer Psychology
című folyóiratban megjelent tanulmányukban
abból indultak ki, hogy a kereskedelemben kapható termékek alapvetően két kategóriába sorolhatók be: vannak élvezeti cikkek, melyeknek
célja az önjutalmazás, a kellemes élményekhez
való hozzájutás (ilyen például a csokoládé és a
mozijegy), és vannak célszerű termékek – például irodai felszerelések, tisztítószerek – melyeket
azért veszünk meg, mert a mindennapi élethez
feltétlenül szükségesek. Voltaképpen ez nem is
két különálló kategória, az élvezeti cikkek és a
nélkülözhetetlen termékek valójában két pólust
jelentenek, és az árucikkek sokasága ezek között, egy skálán helyezkedik el valahol. Sőt egyegy termék tartozhat ebbe vagy abba a csoportba
is – attól függően, hogyan tekintünk rá. Mindenesetre a
fogyasztó a vásárlói döntés meghozatalakor viszonylag
egyértelműen el tudja dönteni, hogy egy adott árucikk
az ő számára csak kedvtelésből vásárolt „luxus”, vagy
szükséges eszköz-e.
Mindez azért fontos, mert a két kategóriába tartozó
termékek megvásárlásakor más-más lélektani folyamatok lépnek működésbe. Az élvezeti cikkek megvételét
némi lelki konfliktus kíséri, egy kis bűntudat, hogy nélkülözhető, sőt „haszontalan” dolgokra adunk ki pénzt,
amit okosabban is felhasználhatnánk. Ezért az élvezeti
termékek megvásárlásakor mentséget kell találnunk, hitelt érdemlően igazolnunk kell önmagunk előtt, hogy
miért is érdemeljük meg ezt a jutalmat.
Kivetz és Zheng egyik kísérletében amerikai egyetemistáknak azt kellett eldönteniük, ha ösztöndíjjal fél évig
Londonban élhetnének, előfizetnének-e egy, a város életét bemutató magazinra. A diákok felének a magazint hedonista szemléletűként írták le, melyből meg lehet tudni,
milyen evési, ivási, vásárlási és szórakozási lehetőségek
várják őket, a többiek viszont úgy tudták, a lap gyakorlatias információkat közöl. A résztvevők felének felajánlot-

Megéri a pénzét (SZŰCS ÉDUA RAJZA)

tak egy 50 százalékos kedvezménykupont is. A „hedonista” újság esetében az akció lényegesen megnövelte a vásárlási kedvet, a „gyakorlatias” újság előfizetésére viszont
szinte semmilyen hatással nem volt.
Az eredmény jól értelmezhető: az árengedmény kitűnő érv az élvezeti termék megvásárlásának igazolásához. Elég a jelentős megtakarításra gondolni, és az embernek máris van mentsége, hogy miért döntött az élvezeteket szolgáló termék beszerzése mellett. A gyakorlatias termékeknél azonban nincs szükség ilyenfajta
önigazolásra, így az akciók ebben a kategóriában sokkal kevésbé hatásosak.
Ebből a kettősségből adódik az a különös jelenség is,
hogy ha csomagban kínálnak egy „hedonista” és egy
gyakorlatias terméket, például tankönyvet és azonos értékű csokoládét, akkor nem mindegy, hogyan fogalmazzák
meg az ajánlatot. A hatástalan verzió: csokoládé mellé
tankönyv féláron! A hatásos: tankönyv mellé csokoládé
féláron! A tankönyvvásárlást ugyanis mindenképpen
könnyen engedélyezzük magunknak, a csokoládé mellé
viszont nem árt, ha kapunk egy jó kis ürügyet is.
M anhardt András

Megrendelhető a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazgatóságánál
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Postacím: 1900 Budapest Előfizetésben
megrendelhető az ország bármely postáján, a hírlapot kézbesítőknél, www.posta.hu
webshopban (https://eshop.posta.hu/storefront/), e-mailen a hirlapelofizetes@posta.hu
címen, telefonon a 06-1-767-8262 számon, levélben a MP Zrt. 1900 Budapest címen.

Előfizetési ár 2017-re belföldre: 1/4 évre 4320 Ft, 1/2 évre 8460 Ft, 1 évre 16 200 Ft
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A TUDOMÁNY VILÁGA
Mindennapi életünk a
periódusos táblán

zámos diák rémálma lehet a kéS
mia órákon oly gyakran megjelenő periódusos rendszer. Egy amerikai

szoftverfejlesztőnek hála azonban a
monoton magolás véget érhet.
Keith Enevoldsen kihasználva a
tudományok közti összefüggéseket, a jelenleg 116 elemből álló
periódusos rendszer minden tagjához párosított egy-egy rá jellemző
alkalmazási módot, teret adva ezzel
az interdiszciplinaritásnak, közölte
az inhabitat.com. Ezáltal megtudhatjuk, hogy a gallium a fénykibocsátó diódák vagy LED-ek alapanyaga, míg a tantál a zsebünkben
vagy táskánkban rejtőző mobilunkban lapulhat.
A tervező a szavak mellett képeket is használ az Elemek Interaktív
Periodikus Táblázatában, hogy
megmutassa, milyen fontos szerepet
játszanak a kevésbé ismert elemek
a mindennapi életünkben. Hiszen

A mókusok új
problémamegoldó
képességét fedezték fel

University of Exeter (Egyesült
A
Királyság) kutatói felfedezték,
hogy a szürke mókusok képesek gyor-

san felidézni, hogyan kell megoldani
egy olyan problémát, mellyel két évvel
korábban találkoztak utoljára. Arra is
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Keith Enevoldsen: Elemek Interaktív Periodikus Táblázata
(FORRÁS: HTTP://INHABITAT.COM/NEW-INTERACTIVE-PERIODIC-TABLE-SHOWS-HOWEACH-ELEMENT-INFLUENCES-DAILY-LIFE/)

gondolnánk-e, hogy kerékpárunkat
szkandium, zseblámpánkat pedig
kripton alkotja, vagy hogy nem
létezhet tűzijáték stroncium nélkül?

A táblázat elsősorban gyerekek számára készült, de a felnőttek is kiválóan
tájékozódhatnak belőle. Minden elem
tartalmaz egy rövid kis leírást képpel és

képesek, hogy gyorsan kidolgozzák,
hogyan kell a korábban megszerzett
képességet megváltoztatott körülmények között is használni.
„Talán ezért olyan jó túlélők a szürke
mókusok a városokban. Például nagyon jók
abban, hogy a madáretetőkből élelmet gyűjtsenek. Az emberek különböző típusú madáretetőket próbálnak ki, hogy távol tartsák a
mókusokat, ám ahogy kutatásunk mutatja,
a mókusok nem csak azokban a
trükkökben jók, melyek segítségével élelemhez jutnak, hanem új
szituációkban is képesek alkalmazni tudásukat” – mondta
Ka Yee, a University of Exeter
Etológiai Kutatóközpontjának
munkatársa.
A kíséret során öt mókusnak
adtak olyan feladatot, mellyel
22 hónappal korábban is találkoztak, és melynek során karokat kellett lenyomniuk ahhoz,
hogy mogyorót kapjanak. Az
első kísérletben a mókusok fejlődtek, ahogy gyakoroltak. Az
első próbálkozásuk alkalmával
átlagosan 8 másodpercre volt

szükségük az élelem megszerzéséhez,
a legutolsó próbálkozáskor már csak
2 másodpercükbe került. Amikor először próbálkoztak 22 hónap múlva,
átlagosan csupán 3 másodpercre volt
szükségük a mogyoró megszerzéséhez.
A szürke mókus híres hosszú távú
memóriájáról – nagy gyűjtögető, minden ősszel több ezer darab diófélét szed
össze és teszi el különböző rejtekhelyekre. „A University of Exeteren végzett
korábbi kutatások megmutatták, hogy kitűnően emlékeznek a helyekre, ahová eldugták a dióféléket” – mondta a tanulmány
társszerzője, Stephen Lea, a University of
Exeter munkatársa. Az új kutatás azonban az emlékezet egy nagyon érdekes
szegmensét tárta fel, a tanulmány másik
szerzője, Théo Robert sszerint, aki szintén a University of Exeter munkatársa.
„Ez az emlékezőtehetség nem csak arról gondoskodik, hogy a mókus tudja, hová dugta
az élelmet, hanem azt teszi lehetővé, hogy
felidézzenek olyan technikákat, melyeket régóta nem alkalmaztak” – mondta a kutató.
„Ez a képesség attól is különbözik, amit
a természetes élőhelyeken látunk, hiszen
esetünkben sokkal tovább emlékeznek a

2017/34

felhasználási listával. Az elemeket a színkódok segítségével halmazállapot alapján (szilárd, folyékony, gáz) csoportokba
sorolhatjuk. A tervező egyes szimbólumok használatával mutatja az adott elem
emberi szervezetben vagy földkéregben
történő előfordulását. Jelzi továbbá, hogy
mágneses vagy radioaktív elemről van-e
szó. Külön jelöli a fémeket és megtudhatjuk azt is, hogy az adott elem milyen
gyakran fordul elő a természetben.
Enevoldsen folyamatosan frissíti a táblázatot, hiszen 2016 novemberében négy új
taggal bővült a rendszer, melyek a következők: a 113-as rendszámú Nihonium
(Nh), a 115-ös rendszámú Moscovium
(Mc), a 117-es rendszámú Tennessine
(TS) és a 118-as rendszámmal ellátott
Oganesson (Og). A szakember nemcsak
online, hanem nyomtatott termékként is
igyekszik népszerűsíteni találmányát.
Keith Enevoldsen nemcsak a táblázattal
büszkélkedhet, hiszen ő a szerzője annak
a ThinkZone nevű weboldalnak is, ahol
kicsik és nagyok egyaránt böngészhetnek
különféle kísérletek között, valamint számos interaktív forrásra bukkanhatnak a
matematika, a nyelvészet, a természettudományok, a történelem, a földrajz,
valamint a művészetek területén.
Kondor Boglárka

mókusok, mint ahogy arra a természetben szükségük van a pár hónapra eldugott élelemmel kapcsolatban.”
Amikor a mókusokat a feladat
egy olyan változata elé állították,
mely különbözőképpen nézett ki,
de ugyanazt a technikát igényelte a mogyoró megszerzése, melyet
korábban a mókusok kidolgoztak,
akkor a mókusok először neofób
viselkedést mutattak (félelem az új
dolgoktól) – átlagosan több mint
20 másodpercig tétováztak, mielőtt
nekiláttak a feladat megoldásának.
Amint azonban elkezdték, mindös�sze 2 másodpercbe telt nekik, hogy
megszerezzék a mogyorót. Ez azt
mutatja, hogy képesek visszaemlékezni a technikára, melyet az előző
teszt alkalmával tanultak és alkalmazni azt.
A „Hogyan maradj tökéletes: a memória és viselkedési jellegzetességek szerepe
a megtapasztalt és a hasonló probléma
megoldásában” című tanulmány az
Animal Cognition szaklapban jelent
meg.
Forrás: University of Exeter

A jutalmazó rendszer
génexpressziójának
megváltozása korai stressz
hatására

égóta él a tudományos köztuR
datban az az elképzelés, hogy
a pszichiátriai betegségek kiala-

kulásának valószínűségét fokozza
a fiatalkori stressz. Ezt egyrészt
embereken végzett utánkövetéses
vizsgálatok, másrészt állatkísérletek eredményei is alátámasztják.
Például a stressznek kitett fiatal
egerek felnőttkorban nagyobb valószínűséggel reagálnak depresszív
viselkedéssel stresszorokra.
Egy utánkövetéses vizsgálatban a
már 26 év körüli résztvevők agyi
aktivitását fMRI segítségével monitorozták egy pénzzel jutalmazott egyszerű feladat
végzése közben. A
fiatalkori stressz mértéke és a jutalmazó
rendszer aktivitása a
feladat közben negatív
korrelációt mutatott,
vagyis a fiatal korban
több stresszes élményt
megélt személyek jutalmazó rendszerének
működése tompul. Ez
állhat a hátterében a
motiváció csökkenésének, ami a depresszív
viselkedések egy részét jellemzi.
Egy új kutatásban azt vizsgálták,
hogy milyen módon befolyásolja
a jutalmazó rendszer működését
a stressz. A kutatók a fiatal egereket anyjuktól való elválasztással
stresszelték, naponta 4 órán át, 10 napon keresztül. Az egyik csoportnál a
születést követő második, míg a másik
csoportnál a születés utáni tizedik
napon kezdődött a procedúra. Az
egereket felnőttkorukban krónikus stressznek tették ki (egy különösen agresszív és nagy testméretű
egértörzs tagjának ketrecébe helyezték őket naponta néhány percre – ez a „chronic social defeat”
paradigma).
Az egerek viselkedését ezek után
több különböző teszttel mérték fel
(szacharóz preferencia teszt, szociális viselkedés és erőltetett úszás
teszt) a kutatók és azt tapasztalták,
hogy a később kezdődő fiatalkori stresszelésen átesett egerek naÉlet

gyobb valószínűséggel mutatnak
depresszív viselkedést ezeken a
teszteken (nem preferálják a szacharóz oldatot, kerülik a fajtársakat illetve mozdulatlanná dermednek a vízben), mint a másik
stresszelt csoport vagy a kontroll
csoport. Ebből azt a következtetést
vonták le a szerzők, hogy az egereknél a születés utáni 10-20 nap
kritikus periódus, amiben a stressz
erős hatást képes kifejteni az állatok későbbi viselkedésére.
A ventrális tegmentális area a
jutalmazó rendszer egyik központi struktúrája, amely a középagyban helyezkedik el. A kutatók a
maghoz tartozó idegsejtek RNS
tartalmát vizsgálták, ami a sejt
génexpresszióját tükrözi. Azt találták, hogy a stressz hatására több

gén kifejeződése is megváltozott
a VTA idegsejtjeiben és ezek egy
részét az OTX2 nevű transzkripciós faktor szabályozza, melynek
mennyisége lecsökken. Az OTX2
kifejeződésének fokozása a kritikus periódusban ellensúlyozta a
késő fiatalkori stressz hatását, míg
a gén átíródásának gátlása a kritikus periódusban a nem stresszelt
egereknél is növelte a depresszív
viselkedések megjelenésének valószínűségét.
Az idén júniusban közölt kísérletek a fiatalkori stressz és a felnőttkori depresszió kapcsolatáról
rendelkezésre álló ismereteket bővítették. A kritikus periódus megléte újra felhívja a figyelmet arra a
tényre, hogy az idegrendszer fejlődése egy igen komplex módon szabályozott folyamat, melynek megzavarása komoly következményeket
vonhat maga után.
Reichardt Richárd
és
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ÉT-ETOLÓGIA
Az érzelmek hangja:
mérges vagy?

zoktuk kérdezni párunktól,
S
amikor a telefonban egy adott
módon válaszol. Pedig nem mond-

ja, de valahogy a hangjából halljuk,
még ha nem is látjuk az arcát.
A gerincesek nagyrésze vokális jelekkel kommunikál, emlősök
madarak kétéltűek hüllők is ilyen
módon beszélgetnek egymással. A Brüsszeli Egyetem kutatói
a Bohumi Egytemmel karöltve
korábban is végeztek vizsgálatokat
az emlősök hangkommunikációjával kapcsolatban és azt találták,
hogy az ember képes más emlősök emocionális állapotát pusztán
hangjelek alapján felismerni. Az
eredmények alapján a kutatók azt
feltételezik, hogy létezhet valamiféle egyetemes kód az állatvilágban az érzelmek hangokkal való
kifejezésére és ezek érzékelésére.
A vizsgálatot a közelmúltban egy
holland és egy francia egyetemmel

Előkerült a fehér tőzegkáka

közelmúltban Szakály Ágnes,
A
Papp László és Szépligeti Mátyás
rábukkantak a hazánkból három
évtizede kipusztultnak hitt fehér
tőzegkáka (Rhynchospora alba) egy
virágzó példányára.
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együttműködésben kiterjesztették
hüllőkre és kétéltűekre is. A kísérletben résztvevő mintegy 75 személy – mind felnőtt, angol vagy
német anyanyelvű – mintegy 9 szárazföldi gerinces: köztük madarak
hüllők és kétéltűek hangját kellett
értékelje.
A résztvevők kivétel nélkül képesek voltak a magas izgalmi állapotokat minden fajban felismerni. Az

A faj ugyan világviszonylatban
nem veszélyeztetett, mivel kiterjedt
állományai élnek Észak-Amerika,
Európa és Ázsia boreális régióiban
és egyes délebbi lápvidékein, ám
Magyarországon igazi kuriózumnak tekinthető. Az állandóan nedves, tápanyagszegény környezethez
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is kiderült, hogy ezt leginkább a
hangjelek frekvenciája alapján voltak képesek megtenni. A kutatók
szerint mindez alátámasztani látszik
azt a korábbi feltételezést, amit már
Charles Darwin leírt több mint egy
évszázaddal ezelőtt, vagyis hogy az
érzelmek hangjelekkel történő kifejezése a legősibb szárazföldi rokonainkhoz vezethető vissza.
Bilkó Ágnes

alkalmazkodott fajt Pócs Tamás és
munkatársai még társulásalkotóként
írták le a Felső-Kemeneshát egy
pontjáról az 1950-es években. A
fehér tőzegkáka eltűnése az elmúlt
50-70 év jelentős tájhasználat-változásaihoz és klimatikus szélsőségeihez
köthető.
Az előkerült egyed élőhelyét az
Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága
kiemelt figyelemmel kezeli a jövőben, hiszen könnyen lehet, hogy
virágtalan állapotban több egyed is
jelen van még a területen, így újbóli
elszaporodása elősegíthető.
A fehér tőzegkáka élőhelye
Magyarországon fokozottan védett
természeti terület, s maga a növény is
védett. A Nemzeti Park Igazgatósága
nyomatékosan felhívja a figyelmet,
hogy a területre való belépés hatósági
engedélyhez és az igazgatósággal való
egyeztetéshez kötött. Az élőhely és
fajai igen sérülékenyek, ezért annak
zavartalanságát a természetvédelmi
őrszolgálat folyamatosan ellenőrzi.
(www.greenfo.hu)

KERESZTREJTVÉNY
E heti rejtvényünk főszereplője egy sebészorvosunk,
aki eszközével forradalmasította a korabeli műtéteket (vízszintes 1. és 13., függőleges 19.). Jó fejtést
kívánunk!
Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. Az e heti számunkban elkezdődő rejtvényciklusunk végére a négyzetek betűi – helyes sorrendbe rakva − egy 105 éve született, Kossuth-díjas anatómus nevét adják ki. A
név megfejtői között az Élet és Tudomány negyedéves előfizetését sorsoljuk ki .
VÍZSZINTES: 1. A sebész neve. 9. Fekvőhely. 10.
Liba. 11. Vidék. 13. Találmánya. 15. Knock out, röv.
16. ... Ekran; egykori tévéműsor. 17. Pokollakó! 20.
Menetirány, útirány, a régi katonák szavával. 22. A
délutánt követi. 24. Burgenlandi település Felsőőrtől
délre. 25. Bogyós gyümölcs belsejében van. 28.
Becézett Attila. 29. Hajdan. 32. Európa-kupa, röv.
33. Atlétikai dobóeszköz. 36. Indol-ecetsav, röv. 38.
Pedagógia(i), röv. 39. Tizedes, röv.
FÜGGŐLEGES: 1. Hegygerincen mély bevágódás, amelyen út
vezet át. 2. A per is ez. 3. Francia „takácsváros”. 4. Mario Vargas
...; Nobel-díjas perui író. 5. Fémszál a gitáron. 6. Hasznos, célravezető. 7. Étel fele! 8. Gerincvezetékre csatlakoztatás. 12.
Uralkodói jelvény. 14. Az egyiptomi szultáni testőrség tagja. 18.
Cseh hadnagy a Švejkben. 19. Így nevezték pályatársai. 21.
Düledék. 22. XV. századi esztergomi érsek (Hippolit). 23. Helyrag,

a -tól párja. 26. Távoli előd. 27. Jávor Pál szülővárosából való. 30.
Kortárs színművész (Oszkár). 31. Tarpai jobbágyból lett kuruc brigadéros (Tamás). 34. Ipari rostnövény. 35. Cour Internationale de
Justice (a hágai Nemzetközi Bíróság), röv. 37. Középen hasaló!
Múlt heti rejtvényünk megfejtése: „Gondolkodj bátran, ne félj
attól, hogy hibákat követsz el!” (Szent-Györgyi Albert)
VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

TELC nemzetközi és államilag elismert
nyelvvizsgák 7 nyelvből 4 szinten

Kedves Olvasóink!

Következő vizsgaidőpont:

A 2006 és 2015 között
megjelent lapszámaink
kedvezményesen,
200 forintos áron
vásárolhatók meg
a szerkesztőségben.
Jó szórakozást kívánunk
lapunk olvasásához!

2017. szeptember 30.
Jelentkezési határidő: 2017. augusztus 28.
A vizsga előtt felkészítő tanfolyamok
indulnak, melyekről a www.telc.hu
honlapon tájékozódhat.

Vizsgák
A2, B1, B2
és C1
szinteken

TIT-TELC Nyelvvizsgaközpont
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
ANGOL C2 1 1 060 TIT-TELC C1
NÉMET C2 1 1 061 TIT-TELC C1

telc@telc.hu
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ÉT-IR ÁNY TŰ
Palóc bútordíszítés
Egyedi kiállítással készül
a Füleki Vármúzeum a
Palóc Napok és Füleki
Városnapok alkalmából.
A szlovákiai magyarság
egyik jellegzetes, mégis alig ismert, regionális specifikuma az Észak-Nógrádban és Délnyugat-Gömörben elterjedt palóc áttört bútor. Az Áttört bútor a Palócföld
szlovákiai részén című tárlat célja, hogy a látogatókkal megismertesse a vidékre jellemző tárgyi kultúra sokszínűségét.
Míg a magyar nyelvterület egyéb tájain áttört faragással
általában közvetlenül a bútorfelületet díszítették, addig a
palócoknál az áttörés külön deszkalapra került, azt építették be a bútorba. A kiállított bútorok nagy részét címerekkel, huszárokkal, a pásztor és az erdőkerülői élet jeleneteivel díszített faragott lócák alkotják.
Az október 23-ig látható tárlaton megtekinthetők a
Füleki Vármúzeum saját gyűjteményi tárgyai mellett a rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum, a losonci Nógrádi Múzeum és Galéria, a zólyomi Erdészeti és Faipari Múzeum és a Bussai Falumúzeum lócái, illetve Ladóczki Vilmos egyházasbásti Tájmúzeumából és Benko Pál magángyűjteményéből származó értékes bútorok, valamint
padhátbetétek is. Látható lesz a Vármúzeum legújabb
gyűjteményi tárgyainak egyike is, egy különleges,
Érújfaluból származó áttört faragással díszített lóca is.

Inspiráló Biblia
A Kovács Gábor Művészeti Alapítvány a Debreceni Református Hittudományi Egyetemmel
együttműködésben nagyszabású kiállítás-sorozattal emlékezik a Reformáció 500. évfordulójára. A négy kiállítás olyan alkotásokat mutat be, amelyeket a Biblia ihletett, és amelyek segítségével az élet sorsfordító kérdéseivel szembesülünk.
A sorozat harmadik, a Kolozsvári Művészeti Múzeumban megrendezett, Szalay Lajos Bibliája című tárlata
Szalay Lajos grafikusművész újra és újra a Bibliához visszatérő, a lényeget mindig megragadó alkotásait mutatja be.
Szalay Lajos Kossuth-díjas magyar grafikus, a XX. századi magyar rajzművészet megújítója. 1946-ban Párizsba
utazott, és ezután több mint 40 évig külföldön – Argentínában és az Egyesült Államokban – élt és alkotott; csak
1988-ban tért végleg haza Magyarországra. A Biblia
örök és megkerülhetetlen inspiráció volt számára. Szalay
alkotói munkásságának meghatározó forrása a Szentíráshoz fűződő viszonya és találkozása a transzcendenssel. Elsőként az 1960-as évek elején jelenítette meg az
Ó- és Újszövetséggel kapcsolatos élményeit.
A Kolozsvári Művészeti Múzeumban látható kiállítás
szeptember 3-ig látható.
10 8 6
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Bánsághy Nóra rovata

Tapasztalat és érzékelés
Miklós Gaál és iski Kocsis Tibor
művészetének központi kérdése
a valóság helyzete és az ábrázoláshoz való viszonya; közelebbről a tapasztalat és az érzékelés szerepe a valóság művészi megteremtésében. A gondolat tekintete című kiállítás a két művész közös
rendezésében mutatja be a kérdésre adott válaszaikat.
Miklós Gaál a fotó, a videó és az installáció eszközeivel kísérletezve vizsgálja az ábrázolt tárgy és a látszat
összefüggését, kívülállóként szemlélve a véletlenszerűen
elrendeződő valóságelemeket.
Iski Kocsis Tibor művészetének problémája is közel áll
Gaáléhoz: nála a tárgy és a lét összefüggéséről van szó.
Mivel művészete konceptuális alapú, művei gondolati
háttérbe ágyazódnak, miközben gondosan megkomponált és bravúrosan megfestett-megrajzolt képei sohasem mondanak le az érzéki látvány kifejező erejéről.
A számos különféle technikával – olaj-vászon festmény, pasztell, szén- és ceruzarajz, szitanyomat, fotó,
ofszetnyomat – kivitelezett mű témája a természet,
mint ember nélküli és mégis ember alkotta valóság. A
Budapest Galériában szeptember 10-ig látható kiállítás érthetővé teszi, hogy a természet bármely, élő vagy
élettelen részletét szemléljük is, mindig egyetlen egés�szel van dolgunk, amely mindig az emberhez való viszonyból nyeri értelmét.

Utcák világa
Az utcák örökösen változó
örvénylése kihívást jelent a
fotográfusnak, hogy megörökítse a soha vissza nem
térő pillanatot. Számtalan
megközelítés kínálkozik a
városlakók életének ábrázolására, végtelen lehetőséget nyújtva ezáltal a fotográfusok
számára, hogy ki-ki kialakítsa saját értelmezését, amelyen
keresztül bemutatja, hogy mit is jelent neki az utca.
A budapesti PH21 Galéria havonta új és új nemzetközi csoportos és egyéni kiállításokkal várja
a fotóművészet iránt érdeklődőket. A kortárs fotográfiai kiállítóhely rendszeresen ír ki tematikus pályázatot egyéni és csoportos tárlatokra, hogy megjelenési
lehetőséget biztosítson a beérkezett pályaművek legjobbjainak.
Az „utca” volt a hívószava legutóbbi pályázatuknak, amelyre szerte a nagyvilágból érkeztek munkák. Ezek közül 37-et láthatnak az érdeklődők a galéria Street Photography című nemzetközi
csoportos tárlatán augusztus 29-ig.

KÖV E T K E Z Ő S Z Á M U N K B Ó L
Armero, a kolumbiai Pompei …

Kolumbia történelmének egyik szomorú dátuma 1985. november 13-a.
Egy egész város tűnt el mindörökre a
Föld színéről, legalább húszezer emberáldozattal együtt. Armero városának maradványa – akár az ókori
Pompeié − mementóként jelzi a természet erejét és kiszámíthatatlanságát.
Léggömbsors

Az ünneplő tömeg izgatott. Mindenki
díszes madzagot szorongat a kezében, melynek másik végén egy héliummal teli léggömb. Vezényszóra aztán minden lufi egyszerre reppen fel,
a sokadalom pedig már csak pár percig nézheti a távolba sodródó színes
kavalkádot. Most bemutatjuk az
érem másik oldalát: a pillanatnyi
örömnek ugyanis komoly ára van.
A Bethlen-kormány ifjúságvédelmi törvénye

Az ifjúságvédelem ügye a Horthykorszak törvényalkotásában már a
húszas években megjelent. 1928-ban
az országgyűlés az iparban foglalkoztatott gyermekekre, fiatalkorúakra és nőkre vonatkozóan alkotott
törvényt, és ugyanekkor cikkelyezte
be az 1919-ben Washingtonban elfogadott, fiatalkorúak éjjeli ipari
munkájáról szóló nemzetközi egyezményt.
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A hátlapon

A Paszazsirszkij-vasútállomás
A szomszédos Ukrajna megítélése
kedvezőtlen az átlagember részéről,
amikor busszal vagy vonattal megközelítendő utazási célpontot kell megjelölni. A legtöbben csak Kárpátaljáig
utaznak, s a főváros, Kijev a közelmúlt forradalmi eseményei miatt sem
túl népszerű.
A vasúton érkező turista a
Budapesttől mintegy 1100 kilométerre északkeletre található fővárost
valamivel több mint egy nap alatt
éri el. A talán legmeghatározóbb
élményt a Dnyeper-parti Kijev monumentális
főpályaudvara,
a
Pazsazsirszkij-vasútállomás (КиївПасажирський) jelenti az ideérkezőknek. Első benyomásra – eltekintve a cirill betűs feliratoktól –
bármelyik nyugat-európai nagyváros vasútállomáson is lehetnénk;
tiszta miliő, jól felszerelt üzletek, éttermek, „franchise márkák”, világnyelveken beszélgető emberek.
A vasútállomás néven összefoglalt
komplexum nem kevesebb mint napi 170 000 utas kiszolgálását látja el
napjainkban, ami a nemzetközi, az országos és a helyi közlekedést is összefogja. Ez utóbbit erősíti a szomszédos
Vokzalna nevű metróállomás is.
A régi kijevi vasútállomás 1868−1870
között, Alexander Verbitsky tervei alapján, a jelenlegi pedig 1927−1932 között
épült Aleshin építész irányításával. Az
épület fő stílusa az „ukrán barokk”,
de a konstruktivizmus jegyei is tetten
érhetők.
A második világháború alatt a kijevi vasútállomás épülete részben
megsemmisült, s 1949-re újították
fel. Jelentős átalakítások történtek
1954−1955, valamint 1967−1969 között. 2016 decemberétől pedig új
utastájékoztató rendszert vezettek
be. A hátlapon a fogadócsarnok látható.
Szöveg: Lieber Tamás
Fotó: Szilvai Attila
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