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Az új esztendő kezdete mindig alkalmat ad a tervezéssel 
együtt járó számvetésre, a hétről hétre határidőre vég-
zett ismeretterjesztő munkánk kicsit filozofikusabb 
horizontú áttekintésére. Ilyenkor  a szerkesztőségben 
felidézzük, milyen olvasói visszajelzéseknek  örültünk, 
mely kritikákat tartjuk megszívlelendőknek.

Személy szerint különösen szívesen fogadom a la-
punkról sokszor váratlan helyeken felbukkanó, amo-
lyan közvetett elismeréseket. Ilyenre bukkantunk a 
közelmúltban egyik cikkünk nyelvi ellenőrzése al-
kalmából. Fellapoztuk A magyar helyesírás szabályai 
tizenkettedik kiadását, s a Szótár fejezetben, a 228. 
oldalon mit találtunk? Az Élet és Tudomány nevét 
mint olyan tulajdonnevet, amelynek helyesírása 

alapismeretnek minősül. Valamint rögtön ott láthat-
juk hetilapunk nevét képzett nyelvtani példaként is: 
Élet és Tudomány-szerű lap. 

Az utóbbi említés különösen szívet melengető szer-
kesztőségünk számára. Hiszen nem egyedi tulajdonnév-
ként, hanem a hozzánk hasonló lapok egyfajta mintájá-
ul, kategóriateremtőként hozza fel az Élet és Tudomány 
nevet. A velünk közel azonos ismeretterjesztő profilú 
orgánumokat tehát hozzánk, az immár 73. évfolyamába 
lépett, ismert példához, egyfajta szellemi és ismertségbeli 
piacvezetőhöz tartja hasonlítandónak a szótárszerző.

Köszönjük a helyesírási szabálygyűjtemény szerkesz-
tőinek ezt a figyelmességét! 2018-ban is azon leszünk, 
azért dolgozunk, hogy Olvasóink és a szakmai elem-
zők is érdemesnek találjanak minket a további figye-
lemre és a bizalomra.

Gózon Ákos

 ÉLET ÉS TUDOMÁNY  LXXIII. évfolyam 1. szám  2018. január 5. Digitális változatban: dimag.hu 
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melyek nyomtatás közben hatnak 
rájuk. További előnyük, hogy el-
lentétben az emlősök sejtjeivel, 
a legtöbb hidrogéllel kompati-
bilisek. A különböző hidrogélek 
általában vízből és valamilyen 
polimerből készülnek, és képesek 
olyan vizes környezetet teremte-
ni, mely biztosítja a baktériumok 

túlélését. A jelenlegi kutatásban a 
pluronsavval készült hidrogél bi-
zonyult kompatibilisnek, mely a 
nyomtató szórófején is gördüléke-
nyen átjutott.

Lu olyan bakteriális sejteket ter-
vezett, melyek fénnyel reagálnak 
különböző stimulusokra. Ezt köve-
tően dolgozták ki a háromdimen-
ziós tinta receptjét a baktériumok, 
a hidrogél és olyan tápanyagok 
kombinációjával, melyek életben 
tartják a sejteket. Ezzel az élő tin-
tával egész finom, 1-2 baktériumot 
tartalmazó vonal is nyomtatható, 
de nagyobb, több centiméteres lép-
tékben is lehet dolgozni vele.

A kísérletben hagyományos há-
romdimenziós nyomtatót hasz-
náltak néhány egyedien tervezett 
alkatrésszel kiegészítve. Demonst-
rációképpen elasztomer rétegre 
egy fa alakú nyomatot készítet-
tek. A nyomtatás után a mintát 
ibolyántúli sugárzásnak tették ki, 
hogy megszilárdítsák. Ezt köve-
tően az elasztomert, az élő mintá-
val, bőrre vitték fel. A tesztalany 
kézfejét bedörzsölték különböző 
kémiai anyagokkal. Erre válaszul 
a fa ágait alkotó baktériumok több 
órán keresztül világítottak.

A kísérletben lehetséges volt az is, 
hogy különböző rétegben elhelye-
zett baktériumok egy másik réteg 

	 Élő,	3D-s	tetoválást	
nyomtattak

A Massachusetts Institute of 
Technology (USA) mérnökei 
olyan háromdimenziós nyom-
tatási technológiát dolgoztak 
ki, melyben genetikailag prog-
ramozott élő sejtekből készült 
tintát használnak.

A sejteket úgy tervez-
ték meg, hogy különböző 
ingerekre válaszul fényt 
bocsássanak ki. Amikor 
hidrogél és tápanyagok ke-
verékével vegyítik a sejte-
ket, akkor nyomtatni lehet 
velük, több rétegben, há-
romdimenziós, interaktív 
struktúrákat és berendezé-
seket képesek létrehozni. 
A kutatócsoport az ered-
ményét egy „élő tetoválás” 
nyomtatásával mutatta be: 
vékony, átlátszó felületre 
egy fa képét nyomtatták 
élő baktériumsejtekkel. A 
fa minden ágát olyan sejtek alkot-
ják, melyek egy bizonyos kémiai 
vagy molekuláris anyagra érzéke-
nyek. Amikor a tetoválást a bőrre 
viszik fel, mely ki van téve ezeknek 
az anyagoknak, akkor a faminta 
megfelelő területei reakcióképpen 
felfénylenek.

A kutatást vezető két szakem-
ber, Xuanhe Zhao és Timothy Lu 
elmondta, hogy fejlesztésük segít-
ségével aktív anyagok gyárthatók 
viselhető szenzorokhoz és interak-
tív kijelzőkhöz. A tintát alkotó élő 
sejtek érzékennyé tehetők például 
környezeti vegyszerekre, szennye-
ző anyagokra, és a pH-értékben és 
hőmérsékletben bekövetkező válto-
zásokra. A részleteket az Advanced 
Materials című szaklapban publi-
kálták.

Az utóbbi években felgyorsult a 
válaszképes tinták kutatása, a le-
hetséges anyagok között voltak a 
genetikailag módosított sejtek is. 
Eddig azonban csak emlősöktől 
származó sejtekkel kísérleteztek 
sikertelenül, mivel ezek túl gyen-
gének bizonyultak ahhoz, hogy 
túléljék a nyomtatási eljárást. Az 
új kutatásban bakteriális sejtekkel 
próbálkoztak, melyeknek kemé-
nyebb a sejtfala, és képesek a vi-
szonylag mostoha körülményeket 
is túlélni, például azokat az erőket, 
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baktériumaival kommunikáljanak. 
Hyonwoo Yuk elmondta, a techno-
lógia használható lesz „élő kom-
puterek” nyomtatásához. „Ez még 
a távoli jövő, de azt reméljük, hogy 
képesek leszünk olyan platformokat 
nyomtatni, melyek viselhető kom-
puterekben lesznek használatosak” – 
mondta Yuk.

A felhasználási lehetőségek 
már most is jelentősek. Egye-
dileg tervezett, bőrre ragaszt-
ható szenzorok készíthetők 
különböző kémiai anyagok 
jelzésére. Orvostechnológiai 
továbbfejlesztés is lehetséges. 
Ez esetben a sejtek úgy prog-
ramozhatók, hogy a megfele-
lő helyen és időben különböző 
anyagokat, például glükózt 
bocsássanak ki. A kutatócso-
port optimista abban a tekin-
tetben, hogy a sejtek geneti-
kailag bármilyen anyag elő-
állítására alkalmassá tehetők, 
és nemcsak a bőrre ragasztva 
használhatók, hanem implan-

tátumok és lenyelhető orvosi eszközök 
is készíthetők a háromdimenziós élő 
tinta segítségével.
Forrás:  Massachusetts Institute of Technology

	 És	mégis	mozog	a	jég

A Brown Egyetem új tanulmá-
nya szerint a Jupiter negyedik 
legnagyobb holdján, a feltéte-
lezések szerint a jégkéreg alatt 
hatalmas óceánnal rendelkező 
Európán, a Földéhez hasonló 

aktív lemeztektonikai folyamatok 
zajlanak. Az így kialakult alábukási 
övezetekben pedig adottak lehet-
nek a kémiai feltételek az élet kiala-
kulásához.

Az új tanulmány az Amerikai 
Geofizikai Unió egyik lapjában, 
a Journal of Geophysical Research: 
Planets című folyóiratban jelent meg. 
A szubdukció, azaz mikor az egyik 
kőzetlemez a másik alá bukik és 
mélyen a belsejébe süllyed, fizika-
ilag teljesen elképzelhető az Euró-
pa hold jégburkában.  A felfedezés 
alátámaszthatja a korábbi feltevést 
az Európa geológiájáról, miszerint a 
hold jégburkának léteznek olyan te-
rületei, ahol a Föld óceánközepi hát-
ságaihoz hasonló módon távolodnak 
a „jéglemezek”. Az alábukás így egy 
újabb darabbal bővíthetné a tektoni-
kai kirakóst.
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A MIT mérnökei új 3D-s nyomtatási rendszert fejlesztettek ki.  
Az új fajta tinta genetikailag programozott élő sejtekből áll. 
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működhet-e ez egyáltalán ebben a 
jégvilágban. Eszerint az égitest jég-
páncélja alapvetően két rétegből áll. 
Az egyik a külső, vékony, nagyon 
hideg jégből álló héj, a másik né-

mileg melegebb, áramló jég alkotta 
aljzat. Ha a külső jéglemez egy da-
rabja belenyomódna az alatta lévő 
melegebb jégrétegbe, hőmérséklete 
gyorsan emelkedne. Amikor pedig a 
benyomuló felső jégréteg hőmérsék-
lete elérné a környező alsóbb rétegét, 
a folyamat leállna.

Johnson és kollégái szerint azon-
ban ez nem így történik. Az általuk 
kifejlesztett modell szerint a hő-

„A folyamatnak felismerhető nyomai 
vannak, a kérdés csak az, vajon hová 
tűnik az alábukó anyag” – mond-
ta Brandon Johnson, a rhode island-i 
Brown Egyetem föld- és bolygótudo-
mányokkal foglalkozó tanszékének 
egyetemi adjunktusa, a tanulmány 
fő szerzője. „A Föld esetében a válasz 
az alábukási öv. Az ésszerű feltételezé-
sek alapján az Európán is lehetnek ilyen 
övezetek, ami valóban izgalmas.”

Másrészt Johnson szerint az is izga-
lomra adhat okot, hogy a 
felszíni kéreg valószínű-
leg oxidánsokban és más 
kémiai értelemben vett 
táplálékban gazdag. A 
szubdukció lehetőséget 
adna ezen „élelemnek” 
a jégfelszín alá jutásra, 
ahol a kutatók feltéte-
lezése szerint egy óceán 
húzódhat, melyben talán 
valamiféle élet rejtőzik. 
Ha ez valóban így van, 
az alábukási folyamat 
elláthatja azt a szükséges 
tápanyagokkal.

A Földön a szubdukciót 
nagymértékben az alá-
bukó lemez és a kör-
nyező köpeny hőmérsék-
let-különbségei mozgatják. A kéreg 
anyaga sokkal hidegebb, mint a kö-
penyé, emiatt sokkal sűrűbb is. Ez 
a megnövekedett sűrűség biztosítja 
azt a húzóerőt, amely ahhoz szük-
séges, hogy a kéreglemez mélyen a 
köpenybe süllyedjen.

Egy korábbi geológiai tanulmány-
ban már felvetettek egy alábukás-
hoz hasonló folyamatot a holdon, 
azonban nem volt teljesen világos, 

mérséklet-különbségre való 
tekintet nélkül beindulna a 

szubdukció. A szimuláció alapján 
ugyanis az derült ki, ha módosítják 
a felszíni jégréteg sótartalmát, akkor 
létrejöhet az a sűrűség-különbség, 
ami megteremti az alábukás szüksé-
ges feltételeit.

„Sót adni a jéghez olyan, mintha súlyt 
akasztanánk rá, mivel a só sokkal sű-
rűbb a jégnél” – mondta Johnson és 
hozzátette: „A jég esetében tehát a só-

tartalom segíti leginkább a 
szubdukció létrejöttét.”

A kutatók régóta fel-
tételezik, hogy az Eu-
rópa jege különböző 
sókat tartalmaz. Ha a 
jégfelszín alatt való-
ban egy hatalmas óce-
án „hullámzik”, abból 
időnként víznek kell 
feláramlania, hasonló-
an a földi köpenyfel-
áramlásokhoz. A folya-
mat nagy mennyiségű 
sót juttathat a felszínre 
a víz feltörésének kör-
nyezetében. Továbbá a 
jégvulkanizmus akár 
még távolabbra is lö-
vellheti a magas sótar-

talmú vizet.
A kutatás amellett, hogy megerő-

síti a jégkéreg alatti óceán létezését, 
növeli az égitest vizsgálatának fon-
tosságát, hiszen rávilágít egy, eddig 
alig ismert helyre a Naprendszerben, 
amely lehetőséget ad egy olyan fo-
lyamat tanulmányozására, amely 
kulcsfontosságú szerepet játszott 
bolygónk fejlődésében.
Forrás: Brown University

hidegebb, vékony, külső jégréteg

folyékony óceán

melegebb, vastagabb, 

belső jégréteg

a sűrűbb  
alábukó lemez

az aljzatba olvadó  
lemeztöredék

A Jupiter fagyos kísérője, az Európa jéghold

Az égitest  
egyik alábukási  

övének feltételezett felépítése
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	 MI	mit	tud?

Ezzel a címmel rendezte meg 
a 11. Digitális Esélyegyenlő-
ség Konferenciát partnereivel 
együtt a Neumann János Szá-
mítógép-tudományi Társaság 
(NJSZT). A Gellért Hotelben 
november 28-án tartott ese-

mény – először a sorozat tíz éves 
történetében – telt ház előtt zajlott. 
A nagy érdeklődés oka alighanem a 
fő téma, vagyis a MI, azaz a mester-
séges intelligencia volt.

Ahogy a rendezvény bevezetőjében 
is elhangzott, mindenki erről beszél, 
de igazából senki nem tudja, hogy a 
MI mit jelent pontosan. Talán ezért 
is sokan bizalmatlanok vele szem-

ben, kételyek merülnek 
fel a megbízhatóságával 
kapcsolatban, az viszont 
biztos, hogy sokféle ki-
hívást rejt. Mindeneset-
re, ahogy több előadó 
is hangsúlyozta, min-
denképpen szembe kell 
nézni a társadalomra és 
az egyénekre gyakorolt 
hatásával. A szembe-
nézést, illetve a tájéko-
zódást segítette elő a 
szakma és az érdeklő-
dők részére szervezett 
konferencia. Rövid ösz-
szefoglalónkban csak 
néhányat emelünk ki a 
fenti kérdésekre adott válaszokból, 
illetve a tovább gondolásra érdemes 
felvetésekből. 

Elhangzott, hogy az emberek nagy 
része nem nyitott a MI-re. Az per-
sze szóba se jöhet – és nem is jött 
szóba a nap folyamán –, hogy ne 
alkalmazzuk. Igaz, ezt már nem is 
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lehetne megtenni, hiszen sok he-
lyen használják valamilyen formá-
ban. Folytonosan visszatérő félelem, 
hogy elveszi a MI a munkánkat. 
Számos történelmi példa van arra, 
hogyan változtatták meg a gépek, az 
új technikák, technológiák a mun-
kavégzést akár a keréktől indulva a 
gőzgépen keresztül a robotokig. Az 
első előadás éppen azt taglalta, kik 
lesznek a munkatársaink 2027-ben?

A gépi tanulás előnyeit és korláta-
it többen is szóba hozták. Gondol-
hatunk itt a spamszűrésre, illetve a 
hatalmas adatbázisokban való gyors 
keresés előnyeire. Ugyanakkor min-
denki tapasztalta már a gépi fordítás 
hátrányait, amiből világosan látszik, 
hogy a statisztikai megközelítés nem 

elég ahhoz, hogy a gép tökéletesen 
tudjon fordítani. A valódi szövegér-
téstől tehát még messze vagyunk. 

A mélytanulás alapja a mesterséges 
neurális hálózat. Többen is rámutat-
tak, hogy mennyire fontos végig-
gondolni, miben hasonlít, és miben 
különbözik az emberi agytól és mit 

lehet tanulni a természettől ahhoz, 
hogy a mesterséges intelligencia 
olyan legyen, amilyennek szeret-
nénk.

Szó volt a kockázatokról is, Az 
egyik előadásban éppen a MI sze-
repéről volt szó az esélyegyenlőség 
elősegítéséhez, de ebből könnyen 
lehet az egyenlőtlenség elősegítése 
is. Többen kifejtették azt is, hogy 
önmagában a MI-től nem kell félni, 
hiszen önmagában a kalapácstól sem 
félünk. De az embertől, aki hasz-
nálja, attól már lehet. A konklúziók 
egyike is az volt, hogy a MI „csak” 
egy név, „csak” egy eszköz, a fele-
lősség a mienk és látni – és vállalni 
– kell a következményeket.

Hagyományosan a konferencián 
adták át az NJSZT 2017. évi díjait és 
az év informatikai újságírójának járó 
Kovács Attila-díjat is. Az is hagyo-
mány, hogy az előadások felvételei 
felkerülnek az NJSZT honlapjára. 

A konferencia végén Alföldi Ist-
vánt, az NJSZT ügyvezetőjét – aki 
nem mellesleg a program főszerve-
zője is – arra kértük, értékelje a ren-
dezvényt annak fényében, hogy tíz 
évvel ezelőtt kezdték a sorozatot. 

„2007-ben tartottuk az első Digitális 
Esélyegyenlőség Konferenciát, és azóta 
változatlan a szándékunk. Az infor-
mációs társadalom fejlődésének bemuta-
tása, a civil társadalomra, a hétköznapi 
életünkre ható előnyökkel és hátrányok-
kal együtt. A figyelem felkeltését min-
dig olyan módon szeretnénk végezni, 
hogy ebből ne csak a szakma tanuljon, 
hanem mindazok, akik „elviselői”, 
de sokkal inkább abban bízom, akik 
ennek nyertesei. Az idei konferencia 
címe: MI mit tud? Nagyon lényeges, 
hogy a magyar nyelv fantasztikus lehe-
tőségeit kihasználva utaltunk egyrészt 
a mesterséges intelligenciára, másrészt 
arra, hogy rólunk van szó. A konferen-
cia összeállítása során kitűzött célokat 
sikerült elérni, mert az előadások sok ol-
dalról mutatták be ennek a kettősségnek 
a különböző aspektusait. 

Ha valaki az elmúlt tíz év evolúciós 
folyamatát akarja lekövetni, az fel-
megy a honlapunkra, ahol az összes 
előadás megtekinthető prezentációstul, 
mindenestül. Ez mintegy 100 előadás 
az ideivel együtt. De már magukból a 
címekből is világosan követhető, mi volt 
a legfontosabb téma 2007-ben, 2008-
ban, 2009-ben és hogyan jutottunk el 
2017-ig.”

T. Z.

A konferencia résztvevői
 (TRUPKA ZOLTÁN FELVÉTELE)
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Miféle állat is volt a Balatonites? A 
triász időszakban élt lábasfejű 
(cephalopoda), pontosabban 

szólva ammonitesz lágy testének sem-
milyen részlete nem őrződött meg, de 
szépen díszített vázának maradványai 
bizonyos rétegekben gyakoriak, példá-
ul a Balaton-felvidéken. Mint minden 
ammonitesznek, neki is volt egy belső, 
kamrázott része, a phragmoconus és 
egy külső, osztatlan lakókamrája. Az 
állat lágyteste, a létfontosságú szervek 
ez utóbbiban helyezkedtek el. Ahogy 
növekedett az élőlény, a lakókamra 
hátsó részén egy újabb kamrafalat vá-
lasztott ki a lábasfejű köpenye, és a 
szervek előbbre húzódtak. Az újabb 
kanyarulatok csak csekély mértékben 
burkolták be a korábbiakat, és az ol-
dalfalak laposak voltak, így gyarapo-
dott, növekedett a korongra emlékez-
tető formájú váz.

Ammoniteszek ma már nem élnek, 
de rokonaik, a nautiluszok ma is ott 
vannak a tengerekben. Maga a Nautilus 

Harmadik éve, hogy a közönség szavazatai alapján megválasztják 
az „év ősmaradványát”. 2016-ban az eocén óriás egysejtűjét, a Szent 

László pénzeként is ismert legendás kövületet, a Nummulitest 
választották, míg 2017-ben a legtöbb szavazatot a jégkorszak egyik 
emblematikus ősállata, a „Kárpátok sárkánya”, a barlangi medve kapta. 
2018-ban – a korábbiakhoz hasonlóan – három jelölt volt: a hazai miocén 
gyakori fésűskagylója, a Pecten, a szintén a magyar miocénből is ismert 
legyezőpálma, a Sabal és az ígéretes nevű triász ammonitesz, a 
Balatonites. A versenyt végül nem a Pecten nyerte. Még csak nem is a 
pálma vitte el a pálmát. A legtöbb szavazatot a Balatonites kapta, mely 
valóban szép ősmaradvány és a Balaton mindannyiunk számára kedves.

2 0 1 8  Ő S M A R A DV Á N YA ,  A  B A L ATO N I T E S  B A L ATO N I C U S

A TRIÁSZ 
TENGER-

ALATTJÁRÓJA

A Balatonites balatonicus 
(Mojsisovics, 1873) típuspéldánya 
(holotípusa), amely jól mutatja a faj 
jellegzetes morfológiai bélyegeit, 
és ily módon referenciaként 
szolgál. A mintegy hét centiméter 
átmérőjű, Mencshelyről származó 
példányt a Magyar Bányászati és 
Földtani Szolgálat (korábbi nevén: 
Magyar Állami Földtani Intézet) 
múzeumában őrzik.

PALEONTOLÓGUSOK KINCSESBÁNYÁJA
A Palaeontological Database (PBDB) (https://paleobiodb.org/navigator/) egy, az interne-
ten nyilvánossá tett, egyre bővülő, ma már hatalmas adatbázis, amely az eddig leírt fosszi-
lis növény- és állatfajok hitelt érdemlő előfordulásainak minél teljesebb bemutatására tö-
rekszik. A megfelelő szűrök beállításával pillanatok alatt letölthetők a különböző rendszer-
tani egységek (fajok és magasabb kategóriák) különböző időszakokra (vagy korokra, kor-
szakokra) jellemző előfordulásai, és sok azokkal kapcsolatos információ, többek közt a 
megfelelő publikációk bibliográfiai adatai is. Az előfordulásokat egy mai világtérképen és 
az adott földtani kornak megfelelő világtérképen egyaránt tanulmányozhatjuk. A térképek 
jól nagyíthatók, így direkt információhoz jutunk az egyes lelőhelyek pontos helyzetéről is. 

A világ számos országában – így hazánkban is – önkéntes kutatók dolgoznak az egyre fej-
lődő adatbázison, amely így közkinccsé lesz. Az adatbázisban jelenleg több mint 1 350 000 
előfordulási adat érhető már el. A növekvő adathalmaz nemcsak a meglévő ismeretek for-
rása, hanem egyúttal maga is további tudományos kutatómunka tárgya. A megfelelő mate-
matikai módszerekkel szűrt adatok például kiváló lehetőséget nyújtanak a múlt folyamato-
san változó, tömeges kihalási eseményektől sújtott biodiverzitásának követésére, a kihalá-
sok dinamikájának megismerésére. 

A Balatonites-maradványok előfordulása 
a Földön – a térkép  a  PBDB Navigátor 

segítségével készült
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alattjárók, amelyeknek egyébként 
szintén a kamrázott belső része biztosít-
ja a vertikális mozgást. Nem véletlen 
hát, hogy az év ősmaradványa poszte-
rére felkerült a „245 millió éves tenger-
alattjáró” szlogen is. 

Merre járt?
Az állatok/növények földrajzi elterje-

désével a biogeográfia foglalko-
zik, az ősmaradványok, pon-

tosabban szólva az egykor 
volt élőlények hajdani el-
terjedésével a paleobio-
geográfia. Izgalmas kér-

dés, hogy merre járt a triász 
tengeralattjárója, hol, milyen 

kőzetek rejtik a maradványait, 
azaz hol gyűjthetünk Balatonitest? 
A neve alapján arra gondolhat-

nánk, hogy Balatonitesünk csak ne-
künk, magyaroknak van, de ez egy-
általán nem így van. A Balatonites 
nem hungarikum.  A nemzetség 
képviselői nem csak a Balaton-felvi-
dékről ismeretesek. Ha térképen áb-
rázoljuk az ismert Balatonites előfor-
dulásokat, feltűnik, hogy a nemzet-
ség kozmopolita: maradványai tő-

lünk távoli területeken is fellelhetők. 
A Balaton-felvidékről előkerült első 
példányok után az alp–kárpáti tér-
ség számos pontján, szlovák, oszt-
rák és olasz lelőhelyeken is megta-
lálták képviselőiket. Kelet felé ha-
ladva ismerünk Balatoniteseket Tö-
rökország, Kambodzsa, Vietnam, 
Tibet, Dél-Kína területéről, sőt, 
Oroszország nagyon távoli partjairól 
és még Japánból is. Nyugat felé te-
kintve pedig az Egyesült Államok-
ból, Nevadából is vannak adataink, 
az itt talált példányokat Balatonites 
shoshonensis néven írták le a kuta-
tók. E faj képviselőit a Balatonites 
balatonicus faj maradványainál dur-
vább bordák és erősebb csomók dí-
szítik, de a hasonlóság szembetűnő. 
A nemzetségbe (genusba) sorolás 
kapcsán perdöntő volt, hogy a 
shoshonensis háti (ventrális) oldalán 
szintén megjelenik a jellegzetes 
gyöngysorszerű taréj, ami a típusfaj, 
a Balatonites balatonicus esetében is 
megfigyelhető. Talán nem meglepő, 
hogy a Nevada triászából leírt 
Nevaditesek pedig hazánkból is elő-
kerültek. 

élő kövület, és bár neki is van 
kamrázott phrag mo co nusza 
és osztatlan lakókamrája, 
sok tekintetben különbözik 
a kihalt ammoniteszektől. 
Mégis, ha megnézünk egy 
videót az óceán vizében le-
begő Nautilusról, könnyen 
magunk elé képzelhetjük a 
triász tengerben úszó, lebe-
gő, sodródó Balatonitest. Az 
ammoniteszek életmódjáról 
ugyanis meglehetősen keve-
set tudunk, de egyben biz-
tosak vagyunk: a Nautilushoz 
hasonlóan kiválóan tudtak 
lebegni vagy szükségleteik-
nek megfelelően lassan emel-
kedni, netán épp süllyedni a 
vízben. Mindezt hogyan? 
Az ammoniteszek phrag-
moconusa egy csövön – a 
szifón – keresztül, amely át-
töri a kamraválaszfalakat, 
összeköttetésben volt a lakó-
kamrával. Így a szifó segít-
ségével az állat szabályozni 
tudta a váz belsejét kitöltő 
testfolyadék és gáz arányát. 
A lebegésre finoman kalibrált 
fajsúly csekély változása az állat 
emelkedésével, vagy éppen süllyedésé-
vel járt. Feltételezhető, hogy az am-
mo ni te szek táplálékául szolgáló 
plankton napi mozgását követték a 
cephalopodák. Úgy mozogtak a 
tengerben fel és alá, mint a tenger-

Böckh János (1840–1909), a magyarországi triász 
és jura úttörő kutatója. A selmecbányai Bányászati 

Akadémia elvégzése után az Osztrák-Magyar 
Földtani Intézet, majd a Magyar Földművelés-, Ipar- 

és Kereskedelemügyi Minisztérium munkatársa. 
1882-től – 16 éven át – a budapesti Magyar Királyi 
Földtani Intézet második igazgatója, aki feladatait 

„birodalmi iskolázottsággal, de magyar szívvel” látta 
el.   Az ő 1872-ben megjelent cikkében olvashatunk 

először az általa Ammonites Balatonicusként említett 
ősmaradványról. 

Edmund von Mojsisovics (1839–1907), 
a Bécsben született és tanult, horvátosan 

hangzó nevét magyarul betűző paleontológus 
arcképe 1886-ból. Évtizedeken át a 

Geologische Reichsanstalt, azaz a bécsi 
Osztrák-Magyar Birodalmi Földtani Intézet 

bánya-tanácsosa, majd főigazgató-helyettese 
volt. Böckh János nyomában járva ő írta le – 

a tudomány számára immár „hivatalosan is” – 
a Balatonites triász ammonitesz nemzetséget, 

és benne a balatonicusnak elnevezett fajt. 

A Balatonites nemzetség elterjedése egy 
olyan ősföldrajzi térképen, amely a triász 
időszak anizuszi korszakának megfelelő 

helyzetben ábrázolja a kontinenseket. 
Az ősföldrajzi térképen a ma egymástól 

távol eső lelőhelyek egymáshoz közelebb 
kerülve kijelölik a Balatonites nemzetség 

egykori tényleges elterjedését egy hatalmas, 
egyenlítői óceánban. 
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Egy ilyen általa felismert nevezetes kö-
vületet Ammonites Balatonicusnak neve-
zett el. Elég pontosan leírja, hogy a ma-
radvány hol fordult elő, és hogy néz ki. 
Leírja, hogy a „tekervény-töredékek” 
(kanyarulatok) milyenek, és milyen a dí-
szítésük. Arról is megemlékezik, hogy 
mely más ammoniteszhez hasonlatosak 
a maradványok.

A Balatonites balatonicus faj hivatalos le-
írója mégsem Böckh János, hanem kor-
társa, a triász ammoniteszek szaktekin-
télye, a Bécsben dolgozó Mojsisovics.  
Böckh minden bizonnyal kiváló szak-

mai kapcsolatokat ápolt a vele lényegé-
ben egyidős bécsi kollégával, akit, mint 
írja, „volt szerencséje a lelőhelyre vezetni 
vala”, és akivel nyilvánvalóan megállapo-
dott, hogy a faj részletes leírását átengedi 
neki. Így történhetett, hogy a faj első áb-
rázolása is Mojsisovics nevéhez fűző-
dik. Érdekes, hogy Moj sisovics először 
(1873-ban) még Trachyceras balatonicum 
néven írta le ezt az ammoniteszt. A 
Trachycerasok sok apró csomóval díszí-
tett bordával jellemezhetők, így tulaj-
donképpen érthető a névadás. Később 
azonban, 1879-ben, saját korábbi véle-

Bonyodalmak  
a névadás körül

Az első Balatoniteseket alig-
hanem a magyar geológia 
úttörő munkása, Böckh Já-
nos gyűjtötte a Balaton-felvi-
déken. Böckh két terepi sze-
zont töltött a Balaton-felvi-
dék és a Bakony déli részének 
geológiáját tanulmányoz-
va. Ahogy maga említi a 
máig alapvető munkának 
számító, 1872-ben megje-
lent cikkének bevezetésé-
ben: „Az 1869. és 1870-iki 
nyáron többek közt a Bakony-
lánczolat déli részének földtani 
felvételével valék elfoglalva”. Böckh külö-
nös figyelmet fordított a Balaton-felvi-
dék triász korú rétegeire, amelyeket 
részben mesterséges árkolásokkal fel-
tárt szelvényekben vizsgált. Ez a ma 
már rutinszerűen használt módszer – 
az árkolás, illetve a réteg szerinti fau-
nagyűjtés – abban az időben újszerű 
volt. Az egyes rétegek pontos korát a 
triászban olykor gyakori ősmaradvá-

nyok vizsgálatára alapozva próbálta 
megállapítani. A kiválóan képzett 
Böckh ugyanis pontosan tudta, hogy a 
rétegsorok a kövületek alapján tagolha-
tók, és párhuzamba állíthatók az akár 
távoli, de hasonló faunát szolgáltató 
szelvényekkel, azaz „minden réteg-
nek megvan a maga fosszíliája”. Ve-
zérkövületeket keresett, amelyek csak 
néhány rétegben fordulnak elő, így 
segítségükkel meg lehet határozni a be-
záró kőzetek korát.

ményét felülbírálva, Moj  sisovics be-
vezette a Bala to nites nemzetségnevet.  
Terjedelmes, 1882-ben megjelent mo-
nográfiájában pedig számos szép Bala-
ton-felvidéki példányt ábrázolt, im-
már a máig használatos Balatonites 
balatonicus név alatt. Mojsisovics nagy 
körültekintéssel rendszerezte anyagát, 
és a hasonló formákat 3 csoporton be-
lül, 17 különböző fajba sorolta. Néme-
lyikük önállósága az újabb eredmé-
nyek tükrében megkérdőjelezhető. 

Megemlítendő, hogy a szintén triász 
és szintén magyar vonatkozású 
Arpadites és Hun ga rit es ammonitesz 
nemzetségneveket is Mojsisovicsnak 
köszönhetjük. E nevek nemcsak a Ba-
laton-felvidék triász rétegsora gazdag 
és jó megtartású kövületeinek állíta-
nak örök emléket, hanem minden bi-
zonnyal a bécsi kolléga magyarok 
iránti megbecsülését is kifejezik.

A pelsoi alemelet 
vezérkövülete

Böckh olyan kövületek után kutatott, 
amelyek csak néhány rétegre jellemzők, 
azaz jó korjelzők. A balatonitesnél keresve 
sem találhatott volna jobbat. Ez az 
ammonitesz ugyanis a triász időszakon 
belül a középső-triász első felében, csak az 
anizuszi korszak pelsoi alkorszakában élt. 
Utóbbi elnevezés a Balaton régi, a róma-
iak által használt Lacus Pelso nevéből 
származik. A tavunktól északra elterülő 
triász rétegsor bőven tartalmaz pelsoi ré-
tegeket és kövületeket. A Balatonitesek a 
pelsoi alkorszak jellegzetes élőlényei vol-
tak, így maradványaik a pelsoi alemelet 
szintjelző ősmaradványai. Más szavakkal: 
a Balatonites a pelsoi alemelet jellegzetes 
ősmaradványa, azaz vezérkövülete. (A 
geológusok hagyományosan hangsú-
lyozzák a földtani idő és az adott idő alatt 
lerakódott rétegsor közti különbséget.)

Más jellegű földtani vizsgálatok ered-
ményeképpen mára már elmondhatjuk, 
hogy a tapasztalati úton fölállított föld-
tani kortáblázatot (lásd: http://www.
stratigraphy.org/index.php/ics-chart-
timescale) sikerült kalibrálnunk a radio-
metrikus koradatok segítségével. Így ma 
már azt is tudjuk, hogy az anizuszi 
alkorszak mintegy 247,2 millió éve kez-
dődött és körülbelül 242 millió éve ért 
véget. Nem sokat tévedünk tehát, ha 
azt mondjuk, hogy a pelsoi alemelet 
ammoniteszei – köztük a Balatonitesek – 
hozzávetőlegesen 245 millió évesek.

Főzy István

Szép litográfia Mojsisovics 
vaskos monográfiájából, amelyen 

a Balatonites balatonicus 
típuspéldánya is szerepel  

(jobbra fenn) 

A Nevadából előkerült Balatonites 
shoshonensis típuspéldánya. Fajnevét 
a Shoshone-hegységről, végső soron az 
arrafelé őshonos soson indiánokról kapta. 
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A császárkori Egyiptom papiru-
szain megőrződött mintegy 
félszáz tanoncszerződésnek 

köszönhetően ebben a provinciában 
ablak nyílik a szakképzés világára. A 
gond csupán az, hogy a Birodalom 
más részein nem állnak rendelkezé-
sünkre ilyen vagy ezekhez hasonló 
dokumentumok. A ránk maradt 
szórványos anyaggal kapcsolatban 
tehát az aránytalanság problemati-
kájával is számolnunk kell. 

Az egykorú jogi és irodalmi munkák 
szerzői, a római jogtudósok, történet-
írók, szépírók – akik általában a 
magasabb társadalmi és gazdasági 
pozíciókat birtoklók közül kerültek 
ki – nem tekintették feladatuknak 
az alsóbb rétegek életének megörö-
kítését. A császárkori jogforrások, 
irodalmi és történeti művek az elit 
„termékei”, így az előkelő társadal-
mi körök nézőpontját képviselték. 
E források és a vizsgált jelenség – a 
kézművesek világa – között szaka-
dék húzódott.

A feliratok ugyanakkor – a papiru-
szokhoz hasonlóan – a szakképzés 
résztvevőinek perspektívájából enged-
nek rálátást a vizsgálandó jelenségre. 
Továbbá feliratok az egykori Római 
Birodalom minden szegletéből ke-
rültek és kerülnek elő mind a mai 
napig. E folyamatosan gyarapodó 
forráscsoport kapcsán lényeges do-
log figyelmeztetni a korlátokra is: a 
legnagyobb eséllyel fennmaradó kő-
feliratok csak a lakosság egy szűkebb 
rétegének – a feliratállító rétegnek – 
mindennapjaira vonatkozóan szolgál-
tatnak többé-kevésbé megbízható 
támpontot. A relatív szerény gazdasá-

gi háttérrel rendelkező kézművesek 
közül – nem beszélve a tanoncokról – 
kevesen engedhették meg maguknak 
kőfeliratok állítását. Másrészt, ezek a 
szűkszavú feliratos források jellegük-
ből fakadóan csekély információt 
hordoznak a vizsgált témával 
kapcsolatban. Egy idejeko-
rán elhunyt kézműves ta-
nonc esetében a sírfel-
iratot megfogalmazó 
családtagok csak 
nagy ritkán tűntet-
ték fel hozzátarto-
zójuk tanonc mi-
voltát. Ugyan így, 
csak elvétve szer-
zünk tudomást 
egy-egy kézműves 
sírfeliratán arról, 

hogy tanoncképzéssel 
is foglalkozott. A 
„lapidáris” tömör-
séggel fogalmazott 
feliratos források 
kapcsán már egy-
egy kézműves 
szakma feltűnése is 
örömmel tölti el a kutatókat.

Ilyen körülmények között egyál-
talán nem meglepő, hogy a csá-
szárkori szakképzés számos alapve-
tő kérdésével kapcsolatban nem áll 
rendelkezésünkre megfelelő meny-
nyiségű adat. E korlátok ellenére 
egy általános kép azért mégis felvá-
zolható.

Az oktatás keretei
A kézművesmesterségek elsajátítására 
a római császárkorban nem léteztek 
modern értelemben vett intézményi 
keretek. Noha a közműveltségi okta-
tás többszintű képzési rendszerben zaj-
lott, a szakképzés területén nem be-

szélhetünk szakiskolákról. A kéz-
művesmesterek maguk oktatták 

a serdülőkorban lévő ifjakat 
a kézművesség fortélyaira. 

A szakismeretek elsajátítása 
tehát mester és tanonc sze-
mélyes kapcsolatán ala-
pult. Az intézményesült 
szakképzési rendszer hiá-
nya nem jelent egyúttal 
rendezetlenséget, szabá-

lyozatlanságot a kézműve-
sek szakképzése terén. A 
képzés körülményeit, feltét-
eleit az idegen mesternél 
pallérozódó tanoncok eseté-

ben szerződéses formában, 
részletekbe menően szabá-
lyozták. Az Élet és Tudo-
mány hasábjain, Tóth Anna 
Judit írásában korábban már 
bemutatott egyiptomi ta-
noncszerződésekből az is 
kiderül, hogy a császárkori 
közigazgatás – az adóbevé-
telek érdekében – számon 

tartotta a szakképzésben részesülő sze-
mélyeket, s a tanoncokra adót vetett 
ki. Fontos azonban hangsúlyozni, 
hogy a szakképzés tartalmát, követel-
ményrendszerét, eszközeit, minőségét 
a római állam nem felügyelte.

Az apáról fiúra öröklődő mesterség-
beli tudás, azaz a kézművesf or té lyok 
átadásának vélhetően leggyakoribb, 

A  R Ó M A I  C S Á S Z Á R KO R I  F E L I R ATO K  T Ü K R E

MESTEREK 
ÉS TANONCOK

A kézműves tevékenységek, szakmák elsajátításának módja vagy mikéntje a római császárkor 
kevéssé vizsgált jelenségei között tartható számon. Mindez elsősorban nem az ókortörténészek téma 
iránti érdektelenségével, hanem a rendkívül szegényes forráshelyzettel magyarázható. A problémát 
súlyosbítja, hogy a csekély számban rendelkezésre álló irodalmi, jogi, feliratos és papiruszon 

fennmaradt adatok időbeli és térbeli eloszlása korántsem egyenletes. 

Vireius Vitalis és húga 
sírfelirata Lyonból (Musée 

gallo-romain de Lyon) 
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Magister, discens, discipulus
A latin nyelv nem különböztette meg 
az elméleti és a gyakorlati tudást, s 
nem beszélhetünk jól elkülönülő 
terminológiáról a diák és a tanonc, 
valamint a tanár és a mester fogal-
mak tekintetében sem. Ugyanazt a 
kifejezést (discens/discipulus) tehát 
egyaránt alkalmazták a közművelt-
ségi oktatásban részt vevő diák, va-
lamint a szakmát elsajátító tanonc 
megjelölésére. Ugyanígy a magister 
terminus egyformán jelenthetett is-
kolai tanárt és kézművesmestert is. 
Az egymásba csúszó terminusok al-

kalmazása miatt bizonyos esetekben 
nehézséget jelent a szakképzésre, va-
lamint a közműveltségi oktatásra 
vonatkozó források szétválasztása. 
Ilyen probléma leginkább a szűksza-
vú – és gyakran töredékes – felira-
tok kapcsán adódhat: olykor lehetet-

családon belüli formája – értelemsze-
rűen – kevésbé jelenik meg forrása-
inkban. Amikor a szülői nevelés és a 
szakmai képzés átfedte egymást, 
természetesen nem volt szükség 
szerződéskötésre. A feliratok is csak 
a legritkább esetekben utalnak az 
apa–fiú kapcsolattal párhuzamosan 
fennálló mester–tanonc viszonyra. 
Ilyen kivétel a fiatalon elhunyt Vireius 
Vitalis lyoni sírfelirata a Kr. u. III. 
századból, akit nevelőapja tanított a 
vasmegmunkálás mesterségére, cse-
rébe pedig öregkorának támaszát re-
mélte az ifjú személyében, mivel 
feltételezhetően ő vette 
volna át a családi vállal-
kozást:

„A halotti isteneknek és 
Valeria Leucadia, a legéde-
sebb gyermek örök emléké-
nek, aki 6 évet és 30 napot 
élt és Vireius Vitalis, a vas 
megmunkálásának mester-
ségében páratlan tehetségű 
fiatalember, a lugdunumi 
ácsok között testületi tag, 
ugyanazon Leucadia báty-
ja (örök emlékének) – halá-
luk között csupán 30 nap 
telt el –, aki 19 évet, 10 hó-
napot és 9 napot élt, oly (if-
jú)korú volt, hogy szüzen 
kellett meghalnia, eszessé-
gét csodálta minden barátja 
és szülei, koráról méltányta-
lanul ítélkezett a halál. 
Valerius Maximus Vitricus, 
aki saját fiaként fogadta őt 
örökbe, mesterségre képez-
te, aki (öreg)korának remé-
nyét belé helyezte, és Iulia 
Secundina, a szerencsétlen anya, akik 
maguknak is (viszont) remélték azt, 
amit ők megadtak, és Vireius 
Marinianus, Vireius Secundinianus és 
Valerius Secundinus fivérek állíttatták 
(a síremléket) és maguknak még életük-
ben ascia alatt felavatták.”

len megállapítani, hogy a feliraton 
említett tanonc iskolai oktatásban, 
szakképzésben, esetleg vallási neve-
lésben vagy netán katonai képzésben 
vett részt. A magister terminus rá-
adásul nem kizárólag oktatást végző 
személyt jelentett: tág értelemben – 
az élet minden területén – elöljárói, 
vezetői pozíció jelölésére alkal-
mazták. Gyakran még a bizonyo-
san kézműves kontextusban elő-
forduló magister esetében sem 
dönthető el egyértelműen, hogy 
egy képzéssel foglalkozó mester-
ről, egy kézműves műhely vezetőjé-

ről, avagy egy kézműves 
egyesület elöljárójáról van-e 
szó. Egy Kr. u. I–II. századi 
dunabogdányi sírkövön pél-
dául ez áll: „Teutio, Verco-
mbogio fia, a kőművesek 
magistere, eraviscus származá-
sú, itt nyugszik.” Tanoncra 
utaló adat hiányában a 

bennszülött származású, 
pannoniai Teutióról sem je-
lenthetjük ki bizonyosság-
gal, hogy kőművesmes-
terként szakképzéssel is 
foglalkozott.

Néhány olyan kőemlék 
esetében, ahol a felirat szö-
vege alapján nem dönthető 
el egyértelműen, hogy va-
lóban a szakképzés szerep-

lőiről van-e szó, a kőemlék díszítése 
esetleg támpontot adhat. A Róma 
városi via Latina egyik katakombá-
jából került elő egy késő római sír-
fülkét elfedő kőlap a következő sír-
felirattal: „A mester távollétében, a 
mesterné készítette ifjabb tanoncának, 

Egy Róma városi tanonc  
sírjelölője kézművesszerszámok ábrázolásaival 

(Catacomba dei Ss. Gordiano ed Epimaco)

Mozaikrakó mester  
és tanítvány felirata  
egy lillebonne-i mozaikon 
(Musée départemental des 
Antiquités de Rouen) 
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aki 25 évet és 15 napot 
élt, végső nyugalomra tért 
július 26-án békében”.

Noha az érintett sze-
mélyek szakmáját a szö-
veg alapján nem tudjuk meghatároz-
ni, a kőlapon kézművesszerszámokat 
ábrázoltak. Nem feledve, hogy ezek 
a jelölések olykor a kőfaragó egyéni 
szignatúrái, műhelyjelzései voltak, 
ebben az esetben felvethető, hogy 
az elhunyt kézműves foglalkozá-
sára utalnak. A feltételezést erősíti, 
hogy a feliratállító – a mester tá-
volléte miatt – a mesterné volt, 
mindez pedig egy iskolai tanuló 
esetében kevésbé lenne életszerű.

A képzettség előnyei
A képzett kézművesnek tisztes 
megélhetést biztosított a szakmája. 
Diocletianus császár Kr. u. 301-ben 
kiadott árrendeletéből tudjuk, 
hogy a szakképzett munkások ma-
ximális napi munkadíja legalább 
kétszer olyan magas volt, mint a 
képzetlen munkaerőé. A tanonc a 
mesternél eltöltött időszak alatt nem 
csupán jártasságot szerzett egy ke-
nyéradó szakmában, hanem megis-
merkedett a szakmát körülölelő kö-
zeggel is, a kollégákkal, az ügyfelek-
kel. Idővel részévé is válhatott ennek a 
szakmai hálózatnak. A gyakorlati ide-
je alatt – mestere révén – kiépíthette 
azt a kapcsolatrendszert, amely a ké-
sőbbi önállósulásához nélkülözhetet-
len volt. Egy nagyhírű mester esetén a 

tanonc már kézműves 
karrierje kezdetén hasz-
not húzhatott a mester 
szakmai tekintélyéből. 
Legyen szó akár egy 

kézműves dinasztia sarjáról, aki a csa-
ládi műhelyben tanulta ki a szakmát, 
megörökölve ősei szakmai hírnevét, 
vagy egy idegen mesternél pallérozó-

dó tanoncról, aki hangot adhatott egy 
ismert és elismert mesterhez való tar-
tozásának. Egy Kr. u. III–IV. századi 
lillebonne-i mozaikon, két kis „füles 
táblában” elhelyezve a következő fel-
iratot olvashatjuk: „Titus Sennius Felix 
puteoli polgár készítette és Amor karthá-
gói polgár, a tanonc.”

Amor, a tanonc, aki a mozaikipar 
központjából, Karthágóból szár-
mazott, egy itáliai mozaikrakó 
mester mellé szegődött tanulni. 
Nevét már tanonc korában meste-
re nevével együtt hirdette az álta-
luk rakott mozaik Galliában. 
Menelaos tanonc az Orestes és 
Elektra szoborcsoportján elhelye-
zett szignatúrájában – egyfajta 
reklámfogásként – jóhírű mesteré-
nek nevét is feltüntette a sajátja 
után: „Menelaos, Stephanos tanonca 
készítette.”

Néhány szerencsés kézműves ta-
nonc nemcsak a mester szakmai 
kapcsolatrendszerének vált részé-
vé, hanem annak tágabb értelem-
ben vett családjába is integráló-
dott. Erre a jelenségre utal, hogy a 
mester–tanonc kapcsolat a felira-
tos emlékek közül leggyakrabban 
a sírfeliratokon köszön vissza: tu-
dunk olyan esetekről, amikor a 
mester állított emléket elhunyt ta-
noncának, és olyanokról is, amikor – 
a családtagok társaságában vagy önál-
lóan – a tanonc biztosította a végtisz-
tességet mesterének. Puteoliban Mar-
cus Perpernius Zmaragdus egykori 
kőműves mesterének, Martialisnak 

készített síremléket: „A halotti is-
teneknek. Marcus Perpernius 
Zmaragdus kőműves mesterének, 
Martialisnak, mert kiérdemelte.”

Van példa arra is, hogy a mester 
a családi sírépítményben biztosít 
sírhelyet tanoncai számára. E cse-
lekedetek hátterében mélyebb ér-
zelmi kötődést feltételezhetünk. 

Az irodalmi adatok, a jogforrá-
sok és a papiruszdokumentumok 
adatainak összecsengése mellett a 
most bemutatott forrásokhoz ha-
sonló feliratok területi szóródása 
megengedi azt az óvatos feltétele-
zést, hogy a tanoncképzés a biro-
dalom minden részén hasonló vi-
szonyok között zajlott a római 

császárkorban, így Pannoniában is. 
Felmerül a kérdés, hogy rendelke-
zünk-e feliratos forrással a kétkezi 
szakmák elsajátításával kapcsolat-
ban hazánk rómaiak által lakott te-
rületéről? E problémával hamaro-
san az ókori és a középkori szak-
képzés színtereit és módszereit be-
mutató sorozat egy újabb részében 
foglalkozunk.

Szabó Ernő

Zmaragdus kőművesmester sírtáblája 
(Nápoly, Museo Archeologico Nazionale)

Menelaos tanonc  
szignatúrája egy Róma városi 

szobron (Róma, Museo 
Nazionale Romano)
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vettünk részt. A Spectr-X-Gamma 
programban is sokat dolgoztunk, de 
ennek a startját folyamatosan elha-
lasztják. Előfordul az űrkutatásban, 
hogy amit öt évre terveznek az csak 
tíz év múlva repül.
– Az ilyen hosszú csúszás nem árt a 
műszereknek? Ugyanolyan jól fog-
nak működni? 
– Az Obsztanovka nevű orosz pro-
jekt volt olyan, ami 5 helyett 10 év 
múlva indult, de tökéletesen mű-
ködtek a mi berendezéseink a világ-
űrben. A Nemzetközi Űrállomás 
(ISS) orosz moduljának külsején he-
lyezték el, a feladata az ionoszféra és 
a magnetoszféra, továbbá a naptevé-
kenység hatásainak kutatása volt. 
Három évig használták. Idén az 
egyik általunk fejlesztett fedélzeti 
számítógépet lehozták, ami a Földön 
jelenleg is működik. Három fedélze-
ti számítógépet fejlesztettünk, ame-
lyek 11 szenzort vezéreltek, azok 
adatait dolgozták fel. A szenzorok 
egy része lassan elkezdett degradá-
lódni, több néhány hónap, vagy fél 
év után tönkrement, de több ma is 
működőképes. A lassú öregedés 
okai, az extrém környezeti körülmé-
nyek és a kozmikus sugárzás, a Nap-
ból vagy távoli galaxisokból érkező 
nagyenergiájú részecskék, amelyek-

től a Föld felszínén a magnetoszféra 
megvéd, de a világűrben az elektro-
nika működését veszélyezteti. 

Lesz egy új projektünk az oroszok-
kal, akik kérték, hogy az ISS-ről leho-
zott számítógépet fejlesszük tovább. 
Ez nem lehetséges, egyes alkatrészei 
helyett más típusokat gyártanak és 
modernizálni kell nekünk is. Ennek 
ellenére az oroszokkal való együttmű-
ködés jó lehetőség számunkra, mert 
olyan átfogó feladatokat kapunk, mint 
például az előbb említett fedélzeti szá-
mítógép, ami több műszert vezérel. 
Az ESA-nál más a munkamódszer. 
Az orosz projektekhez is sok doku-
mentáció készül, de az ESA projektek-
ben más a minőségbiztosítás, sok a je-
lentés, a megbeszélés, a tervezés során 
annak fázisait más szakértőkkel is 
megbeszéljük, akik véleményezik, ja-
vaslatokat tesznek az esetleges módo-
sításokra. Jelenleg több ESA projek-
ten dolgozunk, ezek közül a legje-
lentősebb a JUICE-űrszonda, ami 
2022-ben indul a Jupiterhez, erre egy 
tápegységet fejlesztünk.
– Azért egy tápegység elkészítése 
mindig kemény feladat, hiszen a be-
rendezés legalapvetőbb eleme.
– A feladatot az teszi igazán ke-
ménnyé, hogy az űrszonda nagyon 
messze megy, ezért nagyon drága a 

– Ha jól számolom, éppen 40 éve 
kezdte a pályáját.
– Igen, 1977-ben végeztem az 
BME-n és kerültem a Wignerbe, 
vagyis akkori nevén a KFKI RMKI-
ba. De 1991-92-ig keveset foglal-
koztam űrkutatással. Korábban 
rendkívül intenzív műszergyártás 
folyt itt, főleg a KGST országok pi-
acára termeltünk. Sokféle műszert 
fejlesztettem, több száz készült ezek-
ből, amiket értékesített az intézet. 
Dolgoztunk a Magyar Honvédség-
nek is, harckocsi-szimulátort, repü-
lőkre adatgyűjtőt fejlesztettünk stb. 
Az 1990 előtti piaci viszonyokat az 
intézet ki tudta használni, a KFKI 
nevét viselő műszerek népszerűek 
voltak. A 90-es évek elején megvál-
toztak a körülmények, a gazdasági 
tevékenységet kiszervezték, az űrku-
tatás maradt az intézetben. Én még 
1990 után is terveztem műszereket a 
Nemzetközi Atomenergia Ügynök-
ség számára is, amiből 40 készült. A 
háttérsugárzást vizsgálták a Közel-
Keleti országokban.
– Milyen űreszközöket tervezett?
– Főleg tesztberendezéseket. Például 
a Cassinire, amely a Szaturnuszt és 
holdjait vizsgálta. Erről a szondáról 
sokat lehetett hallani. Tizenkét 
szenzora közül kettő fejlesztésében 

I N T E R J Ú  N A G Y  J Á N O S S A L

TRABANT A VILÁGŰRBEN
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Az elmúlt néhány évben megélénkültek a magyar-
orosz kapcsolatok az űrtevékenységben is. Nagy 
János mérnök, az MTA Wigner Fizikai Kutató
központ Űrtechnikai Kutatócsoportjának vezetője 
az Űrkutatás Napján vehette át a Magyar Asztro
nautikai Társaság elismerését, a Fonó Albertdíjat. 
Ebből az alkalomból beszélgettünk vele arról, hogy 
csoportja milyen programokban vett, illetve vesz 
részt. Ezek között az orosz partnerségben egy 

Trabant űrbe juttatása is szerepel.
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lett átrepül. A rádió transzmittert a 
BHE Bonn Hungary Elektronikai 
Kft. fogja fejleszteni. 1 Gb/s sebes-
séggel tervezzük lehozni az adato-
kat, ami nagy kihívás. Az áthala-
dás során a mintegy 50 Watt telje-
sítménnyel lesugárzott rádiónyalá-
bot az elektronikusan irányítható 
antennával folyamatosan a földi ve-
vőre kell irányítani, hogy a vett je-
lek érzékelhetőek legyenek. Nagy-
sebességű adó és vevő szükséges az 
adatátvitelhez, ami magyar fejlesz-
tés lesz. A műhold tervezett indí-
tása 2021.

Egy másik, szintén az Orosz Űr-
ügynökséggel tervezett kísérlet 
2018-2021 körül valósulna meg, de 
még nem fejeződött be a specifiká-
ciója. Ez is a magaslégkört kutat-
ná, ami számunkra azért lenne ér-
dekes feladat, mert szintén fedél-
zeti adatgyűjtőt fejlesztenénk hoz-
zá. Az előző Obsztanovka kísérlet 
egyik moduljának meghibásodásából 
levont következtetések alapján mo-

duláris mérőrendszert terve-
zünk fejleszteni. Ha valame-
lyik egység meghibásodna, 
lenne tartalék berendezés 
az űrállomáson, amit az 
űrhajós egy űrséta során 
egyszerűen kicserélne. 
– Vajon abból az örökségből, 
amit az olyan régi projek-
tek adtak, mint a VEGA, 
tudnak profitálni a mai fi-
atalok is? 
– Mi tudományos műszere-
ket gyártunk. Voltak itt fia-
talok, beletanultak egy-egy 
témába, aztán elmentek az 
iparba. Tehát tulajdonkép-

pen profitáltak belőle, olyan tapasz-
talatokat szereztek, amiket tudtak a 
piacon értékesíteni. Jelenleg tizen-
ketten dolgozunk a csoportban, az 
elmúlt években kilencen mentek el, 
hatan Magyarországon kerestek 
jobban fizető állást, hárman meg 
külföldön. A VEGA óta eltelt több 
mint 30 év, felnőtt egy új generá-
ció. A régi eszközök egészen mások 
voltak, ma már nem lehet ilyeneket 
használni. De a tapasztalatokat tud-
juk hasznosítani és átadjuk a fiata-
loknak. Sajnos kevesen vannak, pe-
dig nagy szükség lenne rájuk. 

Trupka ZolTán

csit több üzemanyagot töltenek, 
kicsit megemelik a pályáját. Ami-
kor eléri a pálya csúcsát, vagyis az 
510 kilométert, mechanikus szer-
kezettel juttatják az űrbe a műhol-
dat. 2–2,5 évig fog keringeni és a 
magaslégköri jelenségeket, a nap-

tevékenység hatásait vizsgálja. A 
mérési adatokat négy földi állomás 
fogja: egy Csehországban, egy 
Magyarországon (az ELTE-n) és 
kettő Oroszországban. Nagy meny-
nyiségű adatot tervezünk lehozni, 
ehhez mi fedélzeti számítógépet 
fejlesztünk, ami a fedélzeti szenzo-
rokat vezérli, gyűjti az adatokat, 
kommunikál a vezérlőközponttal, 
a megadott tervek szerint mér, és 
amikor a földi vevők vételkörzeté-
be ér, lesugározza az összegyűjtött 
adatokat. Naponta mintegy 25-30 
percnyi kapcsolat lesz vele, amikor 
a vevőállomások valamelyike fe-

rakéta. A Bepi Colombo bolygó-
szondához, ami a Merkúrt fogja 
vizsgálni, szintén tápegységet fej-
lesztettünk. Ezen még vannak olyan 
trafók, amiket mi magunk készítet-
tük a saját műhelyünkben. Ma már 
csak akkor lehetne ilyet csinálni, ha 
minősíttetjük a munkafo-
lyamatot, a személyzet vizs-
gázik szerelésből, a műhely 
felszerelését elfogadják la-
bortisztasági szempontból. 
Ezen kívül húsz-harminc 
mintadarabot kellene gyár-
tani és megfelelő laboratóri-
umokba elküldeni minősí-
tésre. Kis létszámú csopor-
tunk számára ez már olyan 
költségekkel és ember-
igénnyel járna, hogy inkább 
kiadjuk olyan cégnek, ami 
rendelkezik az ESA által el-
várt minősítésekkel. 
– Részt vesznek a Trabant 
programban is. Valljuk be, ez a név 
Magyarországon nem az űrtechno-
lógiát juttatja az emberek eszébe. 
– Ez így van. Az oroszok tervez-
nek egy nanoműholdat Trabant 
néven, melynek tömege 55 kg. Ná-
luk ott kezdődik a nanoméret. A 
Trabant jelentése egyébként kísé-
rő, csatlós, darabont, szatellit. Az 
egykori NDK kisautó a Trabant 
nevet 1958-ban, éppen az első 
Szputnyik tiszteletére kapta. A 
Trabant műhold Föld körüli pályá-
ra juttatása érdekes módon fog 
történni. Egy Szojuz rakétába, ami 
utánpótlást visz az űrállomásra, ki-

A Jupiterhez 2022-ben induló JUICE-szonda részecskefizikai műszereinek tápegysége.  
Ipari alkatrészeket használtak fel a készítéséhez, a bemérés után készülő repülőpéldány  

már RadHard alkatrészeket fog tartalmazni. (TRUPKA ZOLTÁN FELVÉTELE)

A JUICE a Jupitert és annak jeges holdjait fogja vizsgálni
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Magyarországon a járműgyártás kiemelt gazdasá-
gi húzóágazat. Az autonóm járműirányítás ku-
tatása és fejlesztése mellett legalább olyan fontos 

a járművek üres tömegének csökkentése, a hasznos teher 
növelése és a tüzelőanyag felhasználás csökkentése érde-
kében. A fémes anyagok helyettesítése műanyagokkal a 
tömegcsökkentés egyik célszerű eszköze. Egy kilo-
gramm műanyag felhasználása hozzávetőlegesen 7,5 li-
terrel kevesebb tüzelőanyag-fogyasztást eredményez a 
jármű teljes életciklusa során, a fogyasztáscsökkenés 
azonban jelentősebb, ha az összesen felhasznált műanyag 
mennyiséget tekintjük, ami 2005-ben egy átlagos euró-
pai járműben 143 kg volt.

A műszaki szimulációs eszközök alkalmazásával je-
lentős mennyiségű költséget, időt és kapacitást taka-
ríthatunk meg a tervezési folyamat során, hiszen 
nagyszámú mintafázis helyettesíthető az úgynevezett 

„virtuális prototípus” elkészítésével és vizsgálatával. 
A számítások által támogatott termékfejlesztés azon-
ban csak akkor válthatja be a hozzáfűzött reményeket, 
ha megfelelően pontos eredményeket szolgáltat: a szi-
mulációs és a mérési adatok közötti eltérés mértéke 

MŰANYAGKOMPONENSEK VIRTUÁLIS PROTOTÍPUSGYÁRTÁSA

JÁRMŰALKATRÉSZEK  
A PRÓBAPADON

átlagosan nem haladja meg az 5-6 százalékot. Kuta-
tásunk célja az volt, hogy a beszállítói anyagtulajdon-
ságok és a szoftver helyes működésének ellenőrzése 
mellett, valós ipari termékre ható terhelések mérésé-
vel igazoljuk az alkalmazott végeselemes technológia 
alkalmazhatóságát bármilyen más, de hasonló körül-
mények között létrejövő esetre.

Végeselemek
A szimulációkhoz a végeselemek módszerén (VEM) ala-
puló programot alkalmaztunk. A VEM egy olyan köze-
lítő matematikai eszköz, melynek segítségével parciális 
differenciálegyenletek megoldását keressük adott pe-
remfeltételek esetén.

A VEM-en belül, az elvégzett szimulációk esetén két 
különböző, a szilárd testek mechanikájában előforduló 
számítási módszert alkalmaztunk: implicit és explicit 

módszereket. Általánosságban kijelenthetjük, hogy a rö-
vid idő, tehát 1-2 másodperc alatt lejátszódó folyamatok-
nál, ahol gyorsan nagy deformáció következik be 
(például robbanások, vagy ejtéses vizsgálatok ese-
tén) az explicit eljárást kel l alkalmazni, máskor pe-

Az szigorodó biztonsági és környezetvédelmi előírásoknak, valamint a hatékonyság és az utaskomfort 
növelésének köszönhetően egyre nagyobb szerepet kapnak a műanyagok a járműipari alkalmazások-
ban is, ahol nagy igénybevételnek vannak kitéve. A műanyag alkatrészek fejlesztéséhez nagyon hasz-
nos lenne, ha számítógép segítségével, műszaki szimulációval tudnánk ezeket jellemezni még a 
mintadarabok legyártása előtt. Ezek a szimulációk azonban csak akkor hasznosak, ha eredményeik 
megfelelően pontosak. Cikkünk szerzői ezért mérésekkel vizsgálták, milyen módszerek és beállítá-

sok mellett szolgáltatják napjaink korszerű programjai a legpontosabb eredményeket.

A PA6 anyag mért és számított szakítódiagramja normalizált  
értékekkel verifikáció céljából

Charpy-féle vizsgálat szimulációs eredménye (teljes deformáció) 
 a PA6T/6I típusú poliamidra

 szimuláció

 gyártói adat
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darab elszakadása jelzi. Ezzel a méréssel az anyagra jel-
lemző szakítódiagramot lehet meghatározni, vagyis azt, 
hogy hogyan alakul a feszültség és a fajlagos nyúlás 
függvénye az igénybevétel növekedésének a hatására.

Az eredmények vizsgálatakor megállapítottuk, hogy 
az adott beállítások kombinációja pontos eredményre 
vezet. A mért és szimulált feszültségértékek közül a leg-
nagyobb eltérés 2,44 százalék.

Kalapács és ejtődárda
A kutatási feladat során a második vizsgálati típus egy 
próbatest tranziens szimulációjának verifikációja volt. 
Ehhez a Charpy-féle ütőmunka meghatározásához 
szükséges kísérletet használtuk fel, és a számítási 
eredményeket az alapanyaggyártó által rendelkezésre 

bocsájtott ütőmunkaértékekkel hasonlítottuk össze. Ez-
zel a vizsgálati módszerrel az anyag szívósságát tudjuk 
mérni oly módon, hogy a szabványos méretű, téglatest 
alakú és bemetszett próbatestet eltörjük a bemetszéssel 
ellentétes oldalon egy kalapáccsal. A vizsgálat mérő-
száma az ütőmunka, ami a kalapács ütés előtti és utáni 
energiájának a különbsége. Az alapanyag-beszállítói 
adatok és a számított értékek közötti legnagyobb elté-
rés 5,8 százalék, ami azt jelenti, hogy megfelelően mű-
ködik a szimuláció, alkalmazható más, hasonló típusú 
számítások elkészítésére.

Végezetül egy valós alkatrész explicit dinamikai szi-
mulációs eredményeinek validációjával foglalkoztunk. 
Az alkatrész egy úgynevezett Park/Shunt szelep volt, 
ami tehergépjárművek pótkocsiján helyezkedik el. 
Az alkalmazott ejtődárdás vizsgálatok lényege, hogy 
különböző pozíciókban, meghatározott energiát köz-
lünk a rögzített alkatrésszel gravitációs elven működő 
dinamikai kölcsönhatások következtében, amivel példá-
ul egy kavicsfelverődés hatását lehet modellezni. A szá-
mítási idő csökkentését a hálózás gondos kialakításán kívül 
a légellenállás és a súrlódás elhanyagolásával igyekeztünk 
elősegíteni, valamint a bonyolult alkatrészmodellt az ered-
ményeket nem befolyásoló módon egyszerűsítettük.

Az eredmények azt igazolták, hogy a jelenleg alkalma-
zott számítási módszerekkel valóban lehet modellezni a 
műanyag alkatrészek viselkedését. Az ilyen számítógé-
pes modellek, számítások, tehát jelentős támogatást 
nyújthatnak az új, idáig nem létező termékek tervezésé-
hez és fejlesztéséhez – nemcsak a távoli jövőben, hanem 
már most, napjainkban is.

Zentai Boglárka, Veress árpád

dig az implicit módszert. Számításainkban a jármű-
iparban elterjedt rövid szálerősítésű műanyagtípuso-
kat alkalmaztunk. 

A szimulációk felépítésnek egyik első, és az eredmé-
nyek pontosságára leginkább hatást gyakorló lépése 
az anyagok definiálása. A műanyagok esetében je-
lentkező nem-linearitások és az ortotrópia miatt 
ugyanis ezen anyagok viselkedése eltérő a lineáris és 
izotróp tulajdonságokkal rendelkező anyagokétól. A 
számítások során az anyagok terhelésre adott válaszá-
nak matematikai leírására az anyagmodellek szolgál-
nak. Az anyagmodellek megválasztásának mindig az 
aktuális anyaghoz kell igazodnia. A legtöbb prog-
ramban bemeneti információként szakítóvizsgálatok-
ból származó feszültség-nyúlás értékpárokat adha-

tunk meg. Műanyagok esetében a szakítódiagramok 
nagyon eltérőek is lehetnek, legtöbb esetben nemline-
árisak. Jelen esetben is ez a helyzet, azonban a vizsgált 
két anyag diagramja jó közelítéssel két részből áll ösz-
sze. Ez alapján az első rész lineáris. Amennyiben itt az 
anyag terhelését megszüntetjük, a deformáció az ere-
deti állapotba tér vissza. A második rész nemlineáris, itt 
a terhelés megszűnése után az anyag maradó alakválto-
zást szenved. Az rugalmas részt az úgynevezett LISO 
(Linear Isotropic Elasticity), a második, plasztikus részt 
pedig ennek megfelelően a MLISO (Multilinear 
Isotropic Hardening) modellel jellemeztük. Az anyagtu-
lajdonságok tekintetében a rövid szálak miatt izotrópiát 
feltételeztünk (tehát azt, hogy az anyagtulajdonságok 
nem irányfüggőek) annak ellenére, hogy a szálerősített 
anyagok esetében az anizotrópia figyelembevétele szol-
gáltatja a pontosabb eredményt. Ennek oka, hogy jelen-
leg nem állt rendelkezésre az anizotrópiára vonatkozó 
információ, azonban most is folytatunk olyan jellegű 
fejlesztéseket, hogy egy fröccsöntésmodell segítségével 
figyelembe vehető legyen ez is.

Az elmélet és a gyakorlat
A jelen kutatási feladat során megvizsgáltuk, hogy 
mennyire egyezik egymással az alapanyag-beszállító ál-
tal megadott szakítógörbe a szimuláció eredményeként 
kialakuló feszültség-fajlagos nyúlás függ vénnyel.

A szakítódiagram (vagy szakítógörbe) méréssel történő 
felvételének a lényege, hogy szabványos méretű próba-
testeket fogunk be egy szakítógépbe, és a minta egyik 
oldalát a gép elkezdi húzni az előírt sebességgel, míg a 
másik oldala fixen rögzített. A vizsgálat végét a próba-

Ejtődárdás dinamikai terhelés mérési (bal) és számítási  
eredménye (jobb) 

Ejtődárdás dinamikai terhelés mérési (bal) és
 számítási eredménye (jobb) 
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A terület földrajzi elhelyezkedé-
se okán, geopolitikailag meg-
határozó helyszín volt az 

ókorban és a középkorban egyaránt. 
Virágkorát a császárkorban élte, mely 
időszakban az Itália és a keleti terüle-
tek közötti útvonalakat ellenőrizte. A 
Kr. u. IV. századtól püspöki székhely 
lett. Az antik világ második Rómáját 
az évszázadok viharai megtépázták, s 
ma az épített örökség egy nem min-
dennapi templommal és a mellette álló 
toronnyal emlékeztet a szebb napokra. 

A város története
A Kr. e. II. században a római szenátus 
elhatározta, hogy észak felé terjeszked-
ve új városok alapításával védelmet biz-

A Z  A N T I K  V I L Á G  M Á S O D I K  R Ó M Á J A

tosít Rómának, mellyel egyúttal 
szemmel tarthatták a területen élő 
keltákat is. Ekkor alapították többek 
között Pisariumot (Pesaro), Parmat, 
Mutina, Bononiat (Bologna), valamint 
Kr. e. 181-ben Aquileia városát. Az ala-
pítók, Cornelius Scipio Nasica, Caius 
Flaminius, Manilus Acidinus triumvi-
rek, 3000 katonát telepítettek le, akik-
nek fejenként 200 iugerum (50 hektár) 
földterületet adományoztak. Fő felada-
tuk volt, hogy a birodalom északi terü-
leteit felügyeljék.  Kr. e. 90-ben Aquileia 
municipum lett, azaz saját önkormány-
zattal, így önálló hatalomgyakorlással 
rendelkező várossá vált, a császárok ko-
rában pedig a birodalom tíz legna-
gyobb városa közé számított a maga 

százezres lakosságával. (Összehasonlí-
tásképpen: ma a település lakossága 
3500 fő.) Jelentős kikötője révén Ra-
vennával párhuzamosan fontos keres-
kedelmi központtá vált. A kor szokása-
inak megfelelően a várost fallal vették 
körbe és a falakat több helyen kör alakú 
tornyokkal erősítették meg.

A birodalmi politika romanizációs fo-
lyamatában meghatározó volt a város 
szerepe, mert a mai Ausztria (Noricum) 
és Dalmácia, valamint Pannónia irá-
nyába közvetítette a római kultúrát.

Ha napjainkban végigsétálunk az 
egykori kikötő mentén, nehéz 
elképzelni, hogy az 50 méter széles és 
12 kilométer hosszú Natissa folyó part-
ján milyen pezsgő kereskedelmi élet 

Az Adriai-tenger északkeleti 
részén elhelyezkedő Aquileia 
történelmi, művészettörténe-
ti szempontból kimagasló az 
egyetemes kultúrában. A 
régió régészetileg egyik leg-
izgalmasabb helyszíne ez a 
város, mind ókori, mind pedig 
kora középkori vonatkozások-
ban. 1998 óta az UNESCO fel-
vette a világörökségi listára 
Aquileia Patriarchalis bazili-
káját, valamint a város egyéb 

régészeti területeit. AQUILEIA TEMPLOMA
A főhajó nyugatról fényképezveA bazilika, a harangtorony és az előtérben álló keresztelő kápolna

A főhajó déli árkádsora Oszlopfejezet a bazilikából
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polna 313 előtt épült. A korai hitviták 
miatt fordulhatott elő, hogy 381-ben 
Aquileiában a nyugati egyházfők tartot-
tak zsinatot, majd röviddel ezután Kons-
tantinápolyban a keleti egyházfők.

452-ben a várost a hun vezér, Attila 
seregei elpusztították, majd a longo-
bárdok foglalták el a területet. Bár ké-
sőbb újjáépült, régi erejét nem tudta 
visszaszerezni, mivel ebben az időben 
kezdett kiépülni Velence, mely évszá-
zadokra meghatározta az északi terü-
letek gazdaságát és politikáját. 

A VIII. századtól mintegy hat évszá-
zados másodvirágzása volt a város-
nak, azonban ez elsősorban nem gaz-
dasági, sokkal inkább vallási gyökerű 
volt.  A bazilika újjáépíttetőjének, 
Maxentius pátriárkának köszönhető, 
hogy a város egy újabb korszakába 
lépve a formálódó kelet-európai térség 
missziós központja lett. A X. században 
magyar seregek vezettek erre 
hadjáratokat, majd Poppone pátriárka 
regnálása idején (1019-1042) ismét 
fénykorát élte a település. A pátriárka 
sírja a főhajóban, a szentélyhez közel 
található. 1420-tól Velence főhatósága 
alá tartozott a város, majd 1509-től a 
Habsburg Birodalom része lett. A 
XVIII. század végén XIV. Benedek 
pápa feloszlatta az aquileiai patriarchá-
tust, helyette két püspökséget hozott 
létre Udine és Görz központokkal.  

A Bazilika
A patriarchális bazilika területén, 
ahol korábban római házak álltak, 
Theodorus püspök építtette fel az 
első keresztény épületegyüttest, 
Kr. u. 313-320 között.  Az eredetileg 
több teremből álló épület padlóját több 
száz négyzetméter mozaik díszítette, 
ilyen mozaikba foglalták az alapító 
püspök nevét is, mely a mostani 
bazilika főhajójának keleti részén 
található. A három tágas, négyszög 
alakú terem északi részében celebrálták 
a szertartásokat, a déliben pedig a hit-
térítés, a még meg nem keresztelt fel-
nőttek (katekumenek) tanítása folyt. A 
harmadik teremben a feltételezések 
szerint a bérmálkozást végezték. Egy 
évszázaddal később bővítették az 
északi részt, ahol egy háromhajós 
bazilikát hoztak létre, továbbá fel-
épült a püspöki palota is.

Az épületegyüttes a századok során 
több átépítésen ment keresztül. Az 
V. századra tehető a templom előteré-
ben található keresztelőkápolna, mely-
be a Pogányok templomának nevezett 
épületrészen keresztül juthatunk be. 

A bazilika az eredeti, poszt-
theodoránusi épület déli részére épült 
fel, melyet keleti irányban apszisokkal 
tagolt szentély, valamint altemplom 
(kripta) egészít ki. Jelentős bővíté-
sek és átépítések a továbbiakban 
Maxentius pátriárka (811-817) és 
Poppone pátriárka (?-1042) idején 
voltak. Utóbbi nevéhez fűződik a 
74 méter magas harangtorony 
(campanile) 1031-es építése is, me-
lyet az ókori amfiteátrum köveiből 
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folyt. A birodalom minden pontjáról 
érkező árukat innen szállították tovább 
az északi tartományokba. Bor, olaj, a 
római konyha nélkülözhetetlen alap-
anyaga a quarum (halszósz), vala-
mint egyéb használati tárgyak vol-
tak a kereskedés főbb cikkei. A 
város mintegy öt évszázadon át 
élte a Pax Romana mindennapja-
it. Kr.u. II. században északról barbár 
törzsek jelentek meg, de Aquileiát nem 
érték el. A harcok idején a városban 
volt Marcus Aurelius császár főhadi-
szállása. A kereskedelem révén idegen 
nemzetek tagjai, arab és zsidó kereske-
dők is letelepedtek a városban. 

A Kr. u. II. század végétől a keresz-
ténység képviselői is megjelentek a vá-
rosban. Aquileia mint egy multikultu-
rális „olvasztótégely” a három leg-
főbb vallásnak – keresztény, arab, 
zsidó – adott otthont. A keresztény-
üldözések idején, különösen Diocle-
tianus császár uralkodása alatt (Kr. 
u. 284-305), sok keresztény vallású 
ember szenvedett itt vértanúságot.

Régészeti adatok igazolják, hogy a 
313-as milánói edictum előtt már állt 
keresztény templom a városban, sőt a 
III. század közepétől ismertek a keresz-
tény püspökök nevei is. Miután nem 
volt tiltott a keresztény vallásgyakorlás, 
gyors ütemben épültek a szakrális épü-
letek. A harangtorony lábánál lévő ká-

AQUILEIA TEMPLOMA
A főhajó nyugatról fényképezve

Freskó az altemplom mennyezetéről. Felnőttek megkeresztelése 
(ókeresztény időszak)

Az altemplom freskói
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tot” ábrázolnak, ezek egymáson ke-
resztül haladva a kereszt formáját 
mintázzák. Ez a szoros és megbont-
hatatlan keresztényi hit és összetar-
tozás szimbolikája.  

A főhajóban tíz darab táblaszerűen 
felosztott, akantuszleveles keretek-
kel tagolt mozaik látható. A keleti 
oldalon található a Jópásztor moza-
ikja, aki az elveszett bárányt tartja a 
vállán. A mozaikegyüttes szentély 
felőli részét egy összefüggő tengeri 
jelenetsor díszíti, ahol Jónás próféta 
életének több mozzanata szerepel. 

Az északi Teodoriánus teremben 
(a bazilikától északra eső rész, mely 
a harangtornyot és közvetlen kör-
nyezetét jelöli) több olyan ábrázo-
lással találkozunk, melyek a ke-
resztény művészetben ritkán, vagy 
alig fordulnak elő – ilyen például a 
kakas és a teknősbéka ábrázolása.  

A kakas minden pirkadatkor ku-
korékolásával jelzi az új nap indulá-
sát, az új élet kezdetét, a fény eljöve-
telét, így a jó hír hozója. A fény útjá-
val Krisztus eljövetelét hirdeti, ezzel 
a jó megtestesítője. Vele szemben a 
teknősbéka a rossz és a sötétség kép-
viselője, gyáva, mert visszahúzódik 
a házába. Mivel a görög neve 
(tartarouchos) az alvilág (Tartarosz) 
megnevezésére is hasonlít, a teknős 
neve úgy is értelmezhető, hogy «az 
Alvilág lakója». Ezek alapján a kakas 
és a teknős ábrázolása a jó és rossz 
egymás elleni örök küzdelmét jel-
képezi.

emeltek. A bazilika háromhajós épü-
let, melynek főhajóját északi és déli 
irányból oszlopsorok tagolnak. Az 
apszis kivételével a falak díszítetle-
nek, de a padló, melyet Európa 
legnagyobb összefüggő mozaikja 
(750 négyzetméter) borítja, egyedül-
álló művészettörténeti értékkel bír. 
Az élénk és intenzív színű mozaiko-
kon az ember- és állat ábrázolásokat 
növényi ornamentika díszíti. Az Ó- 
és Újszövetségből vett történetek meg-
jelenítésével egyaránt találkozhatunk. 

Az 1348-as földrengést követő át-
építés során gótikus stílusjegyekkel 
egészítették ki a templomot. Ekkorra 
datálható a főhajót keleten záró apszis 
felső részén látható freskó, melyen a 
mandorlás Krisztus alakját az attribú-
tumaikkal szimbolizált evangélisták 
veszik körbe.   

Az altemplom
Az altemplom falai, boltívei, meny-
nyezete freskókkal gazdagon díszí-
tettek. A jellegzetes kora középkori 
képciklusok bizánci stílust tükröz-
nek, így például az ókeresztényi 
keresztelkedés, amikor keresztelő-
medencében történik a felnőttek 
keresztelése. Jézus életéből több 
eseménysort is megörökített a mű-
vész, így a keresztre feszítést, a le-
vételt a keresztről, és a test vászon-
ba tekerését. Korábbi művészettör-
téneti munkákban gyakran olvasni 
a délkeleti falon látható „magyar” 
lovasról, mely hátrafelé nyilaz egy 
őt üldöző lovasra. Ez a magyar vo-
natkozás hitelesen nem igazolható, 
sőt mint arról a fentiekben már volt 
szó, a bazilika mai formája jóval a 
magyar hadjáratok (a történetírás egy 
része ezt kalandozásoknak írja le) 
után épült. 

A mozaikok közül kitűnnek azok 
az ábrázolások, amelyek bár külön-
féle formákban, úgynevezett „fona-

A templom magyar 
vonatkozásai

II. András király (1205-1235) feleségé-
nek, Gertrúdnak a testvére, Merániai 
Berthold (1182 k.-1251) sírját a főhajó 
nyugati végében találjuk. Berthold Ma-
gyarországon viselt méltóságai: kalocsai 
érsek és erdélyi vajda. Befolyásos sze-
mély a király közvetlen környezeté-
ben, így amikor a király, II. András, 
1213-ban Halicsban vezeti seregét, az 
ország kormányzását feleségére, Gert-
rúdra és sógorára, a kalocsai érsekre bíz-
za. Egy ideig a trónörökös Béla herceg 
nevelője is. A politikára való ráhatása je-
lentős volt, amit az is bizonyít, hogy 
III. Ince pápa megtagadja János eszter-
gomi érsek és Berthold egyezsége révén 
létrejött megállapodást, miszerint a kalo-
csai érsekséget is az esztergomival egyen-
rangúnak tekintik, így a kalocsai érsek-
nek is joga lett volna a királykoronázás-
ra. Amikor a pilisi erdőben a magyar fő-
urak megölték Gertrúdot, neki a 
királyné kincseivel sikerül elmenekülnie, 
de a király hívására később visszatért, 
azonban ekkor hivatalt már nem viselt. 
1218-ban a pápa aquileiai pátriárkává 
nevezte ki, s ekkor elhagyta a magyar 
királyságot. A közelgő mongol támadás 
hírére IV. Béla (1235-1270) felvette a 
kapcsolatot az aquileiai pátriárkával, aki 
seregével Ausztria keleti részén harcolt a 
tatárok ellen, majd IV. Ince pápa 
keresztes hadjárat szervezésével bízta 
meg, ami azonban nem valósult meg. 
Bertold sírját ma egy vörös márvány 
kőlap fedi, melyet ismeretlen okok miatt 
a XVIII. században helyeztek rá az ere-
detileg zöld márvány fedlap helyett. 

Aquileia a kora középkor egyik ke-
resztény központja és fontos történel-
mi, művészettörténeti emlékhelye, 
melyet a magyar történelmi vonatko-
zások miatt, valamint a mozaikok 
egy-egy magával ragadó jelenete miatt 
is érdemes felkeresni. 

Pláner lajos

A jó pásztor mozaikja A hátrafelé nyilazó  magyar lovas ( A SZERZŐ FELVÉTELEI)

A kakas és teknős jelenete
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Már az emlékezetkutatás haj-
nalán felmerült, hogy az al-
vásnak fontos szerepe van az 

emlékek raktározásában. 1885-ben 
Hermann Ebbinghaus, az emlékezet-
kutatás atyja, publikált egy sor tanul-
mányt, amikben verbális anyagok ta-
nulását vizsgálta önmagán. Többek 
között arra is felfigyelt, hogy többre 
emlékszik a megtanult anyagból, ha a 
tanulás után alszik. Természetesen 

ugyanannyi idő elteltével tesztelte 
magát alvással és alvás nélkül, ezért 
volt érdekes az eredmény. Hamaro-
san mások is elkezdtek a memóriával 
foglalkozni és a XX. század első felé-
ben kibontakozó emlékezetkutatás-
ban alapvető kérdés lett a felejtés oka. 
Két fő elmélet volt a színen, az egyik 
szerint az idő előrehaladtával az em-
lékek elhalványulnak, a felejtés tehát 
csak az időtől függ. A másik szerint a 
felejtést a régi és az új emlékek között 
fellépő zavaró hatás, az interferencia 
okozza. Egy mára már klasszikusnak 
számító vizsgálatban két résztvevő 
tanulását követték majdnem két hó-
napon keresztül. Az alanyok minden 
nap egy új szólistát tanultak, majd ké-

sőbb ezt visszakérdezték tőlük. A 
tesztelésig eltelt időt variálták és az 
alanyok ezt az időt az esetek felében 
alvással töltötték. A résztvevők kon-
zisztensen jobban teljesítettek a me-
móriateszten alvás után. Ez tulajdon-
képpen megegyezik Ebbinghaus 
eredményével és az interferencia el-
méletet támogató felismerésként kö-
zölték a szerzők. Szerintük az alvás 
kizárta az új élményeket, ezért nem 
lépett fel interferencia és a résztvevők 
jobban emlékeztek a tanultakra. 

1949-ben két tanulmány is megje-
lent, ezek patkányokban indukált 
emlékezetkiesésről számoltak be. At-
tól függően, hogy mennyi idővel a 
tanulás után történt a beavatkozás 
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TANULÁS 
AZ ÉBRENLÉTEN TÚL
Az alvás és az emlékezet kapcsolatának 
kutatása napjainkban már nagyjából 
száz éves múltra tekint vissza. Az 
alvás emlékezetre gyakorolt pozitív 
hatását már a kezdetekben kimutat-
ták. Magyarázatára egyre komplexebb 
elméletek születtek az alvással és a 
memóriával kapcsolatos új eredmé-
nyek nyomán, napjaink domináns fel-
tevései pedig már számos fiziológiai és 
pszichológiai adatot vesznek figyelembe. 
Alább ezen elméletek és felfedezések 
nagy vonalakban történő áttekintése 
következik.

Jenkins és Dallenbach klasszikus 
vizsgálatának eredményei. A vízszintes 
tengelyen a tanulástól a kikérdezésig eltelt 
idő, a függőlegesen a teszt eredménye 
látható. H és Mc a két kísérleti alany. A felső 
görbék az alvás közbeiktatásával történő 
kikérdézések eredményét mutatják. 
(FORRÁS: JENKINS ÉS DALLENBACH, 1924)

KISLEXIKON

konszolidáció: egy emlékezeti folyamat, 
ami az emléknyomok hosszú távú raktáro-
zását eredményezi.
elektroenkefalográfia: a hajas fejbőrről el-
vezethető elektromos potenciálváltozások 
rögzítésén alapuló elektrofiziológiai módszer.
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során, és az alvás előrehaladtával 
egyre nő a hossza. Később más sza-
kaszokat is elkülönítettek az alvás-
ban, főleg az EEG-jel sajátosságai 
alapján, így a lassú hullámú alvási 
szakaszt is, ami a legmélyebb alvási 
fázis és az éjszaka első felében fordul 
elő nagyobb mértékben.

Újabb elméletek születnek
Mivel a REM-fázisra is az ébrenléthez 
hasonló deszinkronizált EEG-
korrelátum jellemző, vagyis az agyi 
aktivitás az éber állapotban jelentkező-
höz hasonlatos, sokak számára logi-
kusnak tűnt, hogy a konszolidáció fo-
lyamatát ehhez az alvási szakaszhoz 
rendelje. Patkányokon végzett kísérle-
tek alátámasztani látszottak ezt az el-
képzelést. Megfigyelték, hogy az ál-
latok hosszabb időt töltenek REM-
alvásban tanulási feladatokat követő-
en, illetve hogy a REM-depriváció 
jelentősen lerontja az emlékezeti telje-
sítményt. Embereken végzett vizsgá-
latokban a REM-depriváció nem 

(például elektrosokk), az állatok telje-
sen elfelejtették, amit tanultak, vagy 
nem jelent meg ilyen hatás. Ezek az 
eredmények vetették fel, hogy a 
hosszú távú emlékezethez szükséges 
az emlékek stabilizálódása, ami egy 
külön folyamat (konszolidáció*). Ha-
marosan megjelentek olyan kísérle-
tek eredményei, amik szerint az alvás 
időzítésétől is függ az emlékezeti tel-
jesítmény. A résztvevők mind ugyan-
annyit aludtak a tanulás és a kikérde-

zés között, viszont azok, akik a tanu-
lás után hamarabb tértek nyugovóra, 
jobban teljesítettek a teszten. Ezek 
alapján úgy gondolták, hogy a kon-
szolidáció egy érzékeny időszakban 
történik, amit az interferencia kizá-
rása, vagyis az alvás, hatékonyabbá 
tehet. 

Nem egységes állapot
Közben az alvás fiziológiájával kap-
csolatban is fontos felfedezéseket kö-
zöltek, megdőlt az addig domináns 
elképzelés, miszerint az alvás egysé-
ges állapot. A kutatásokban fontos 
szerepe volt az elektro en ke fa lo grá fi-
á nak* (EEG). 1953-ban Aserinsky és 
Kleitman egy új alvási szakasz, a 
gyors szemmozgásos (REM) sza-
kasz felfedezéséről szóló írást publi-
káltak. A REM jellemzői a névadó 
gyors szemmozgások, az izmok el-
ernyedése (atónia) és az ébrenlétben 
rögzíthetőhöz hasonló, de szinkro-
nizált EEG-regisztrátum. Nagyjából 
90 percenként jelentkezik az éjszaka 

okozott teljesítményromlást szótanu-
lási feladatokban, azonban a procedu-
rális emlékezetet* jelentősen rontotta. 
Az eredmények értelmezését sok kri-
tika érte, mert a depriváció módszere 
sokak szerint túlzottan stresszkeltő és 
nem lehet kizárni, hogy ez áll a leírt 
hatások hátterében. A patkányok 
REM-deprivációja úgy zajlik, hogy 
az állatokat egy kis felületű, vízzel kö-
rülvett platformra helyezik, amiről az 
állatok a vízbe esnek a REM-fázis 
kezdetén, az izmok elernyedése miatt. 
Valószínű, hogy a konszolidáció 
REM-fázishoz rendelése túlzottan 
egyszerűsítő elképzelés volt.

KISLEXIKON

procedurális emlékezet: bizonyos moz-
gással kapcsolatos képességek, mint a ci-
pőfűző megkötése vagy a biciklizés, elsajá-
títását lehetővé tévő emlékezeti rendszer.
generalizált epilepsziás roham: az egész 
agyvelőt érintő epilepsziás roham, eszmé-
letvesztéssel és a vázizmok rángásával jár.
deklaratív emlékezet: a múlt eseményei-
nek felidézését, tények és koncepciók 
megtanulását lehetővé tévő emlékezeti 
rendszer.
hippokampális helysejtek: a halántékle-
benyben található hippokampusz nevű 
idegrendszeri struktúra sejtjei, amelyek fel-
tehetőleg a navigációhoz szükségesek.
neurális reprezentáció: feltehetőleg min-
den pillanat tudatos élménye megfeleltet-
hető egy idegsejt-aktivációs mintázatnak, 
aminek egy bizonyos észlelt objektumra 
vagy akár egy felidézett emlékre vonatkozó 
része, annak az objektumnak vagy emlék-
nek a neurális reprezentációja.

Ébrenlét, lassú hullámú alvás és a REM-
szakasz jellemző EEG-regisztrátumai 

(FORRÁS: WIKIPEDIA.ORG)

Patkány REM-deprivációja.  
Az állat izmai a REM-fázis kezdetén 

elernyednek, ezért a vízbe esik és felriad.
(FORRÁS: WIKIPEDIA.ORG)
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Az 1970-es években egy kutatócso-
port kieszelte az alvásfelezési mód-
szert, ami egy újabb felismerést vont 
magával. A módszer alapja, hogy az 
alvás első felében a lassú hullámú, 
míg a másodikban a REM-alvás 
mennyisége dominál. Két csoport 
teljesítményét hasonlították össze, az 
egyik alvás előtt tanult, majd az éjsza-
ka közepén végezte el az emlékezeti 
tesztet, míg a másik csoport az éjsza-
ka közepén történő ébresztés után ta-
nult, aztán reggel kérdezték ki. Szó-
listák tanulása hatékonyabb volt az éj-
szaka elején tanulóknál, mint a másik 
csoportban. Az eredményt a lassú 
hullámú alvás konszolidációs hatásá-
nak tudták be, mert mindkét csoport 
ugyanannyit aludt a kikérdezés előtt, 
csak az alvás összetételében volt kü-
lönbség. Hamarosan ezzel az elkép-
zeléssel ellentmondó gondo-
lat jelent meg a színen. A 
80-as években az asszociatív 
tanulás biológiailag plauzi-
bilis modelljei azon az elkép-
zelésen alapultak, hogy a ta-
nuláshoz az idegsejtek kö-
zötti szinaptikus kapcsola-
tok megerősödése szükséges. 
Sokakban felmerült, hogy 
ez a folyamat nem mehet 
korlátok nélkül, hiszen a 
kapcsolatok erősödése idő-
vel valószínűleg a teljes ideg-
rendszer együttes aktivációjához ve-
zetne, ami nagyon hasonlítana egy 
generalizált epilepsziás rohamhoz*. 
Úgy gondolták, hogy a szinapszisok 
leszabályozására kiváló alkalmat 
nyújt a lassú hullámú alvás. Ezt 
azonban nehezen tudták összeegyez-
tetni a lassú hullámú alvás konszoli-
dációban betöltött szerepével.

A 90-es évek állatkísérleteiben a 
lassú hullámú alvást követő REM-
fázisok száma korrelált az emlékezeti 
teszten nyújtott teljesítménnyel és 
embereken végzett kísérletek is ha-
sonló eredményeket hoztak. Például a 
rövid szundikálás akkor eredménye-
zett emlékezeti hatást, ha nem csak 
lassú hullámú, hanem REM-alvást is 
tartalmazott. Egyes alvási szakaszok 
emlékezeti konszolidációban betöl-
tött szerepének kiemelése helyett, az 
alvás egészére helyeződött a hang-
súly. A szakaszok szabályos váltako-
zása tehát, központi jelentőségű az 
emlékezeti funkciók működésében, 

viszont a különböző jellegű emlékek, 
különböző mértékben profitálnak az 
egyes szakaszok alatt zajló folyama-
tokból. Ezt az első alvásfelezést alkal-
mazó kísérletek is alátámasztják, 
amikben a lassú hullámú alvás javí-
totta a deklaratív emlékezeti mutató-
kat, továbbá a 90-es évek végén ezzel 
a módszerrel a REM-fázis és a proce-
durális emlékezeti* mutatók növeke-
dése között is találtak összefüggést.

Az alvás alatti konszolidáció 
modern modelljei

A 2000-es évek elején újra felbuk-
kant a szinapszisok alvás alatti lesza-
bályozásának gondolata, ekkor már 
fiziológiai mechanizmust is kötöttek 
hozzá. Még a 90-es években derült 
ki, hogy a kérgi lassú hullámok ne-
gatív és pozitív fázisát a kérgi ideg-

sejtek membránpotenciáljának meg-
növekedése és lecsökkenése váltja ki 
és egyesek szerint az agykéreg ideg-
sejtjeinek szabályos membránpoten-
ciál ingadozása okozza a szinapszi-
sok leszabályzását. Az elképzelést tá-
mogatja az a tény is, hogy hosszabb 
ébrenlétet követő alvás során na-
gyobb a lassú hullámú alvás meny-
nyisége, vagyis a nagyobb mérté-
kű szinapszis erősödést hosszabb 
leszabályzási periódus követi. Köz-
ben viszont a szinapszisok relatív 
ereje és így feltehetőleg a fontos em-
lékek is megőrződnek.

1989-ben egy fontos felfedezés je-
lent meg patkányok hippokampális 
idegsejtjeinek tüzelési mintázatával 
kapcsolatban, ami a 2010-ben publi-
kált aktív rendszer konszolidáció hi-
potézis alapjául is szolgált. Az állatok 
egy labirintus bejárását tanulták, és 
lassú hullámú alvás közben a 
hippokampális helysejtek* olyan akti-
vációs mintázatokat mutattak, mint 

ébrenlétben a feladat tanulása alatt. 
Ez arra utalt, hogy a bejárt útvonalak 
neurális reprezentációja* újraaktivá-
lódott alvás alatt és ez talán az emlé-
kezeti konszolidáció alapja. Az aktív 
rendszer konszolidáció hipotézis sze-
rint a lassú hullámú alvás alatt reakti-
válódó hippokampális emléknyomok 
átkódolódnak az agykéreg hálózatai-
ba a kérgi lassú hullámok pozitív fá-
zisában. A többszöri reaktiváció során 
az emléknyomnak megfelelő neurális 
reprezentáció beépül a már meglévő 
agykérgi reprezentációk rendszerébe, 
módosulhat, kiegészülhet és ezek 
akár új összefüggések belátását is 
eredményezhetik az emberi szubjek-
tivitás szintjén. Ez magyarázhatja, 
hogy a sokrétű, feltehetőleg kiter-
jedt hálózatokban tárolt deklaratív 
emlékezetre főleg a lassú hullámú al-

vás van hatással. A REM-
fázisnak az idegsejtek közti 
kapcsolatok megszilárdítá-
sában lehet szerepe. Már a 
80-as évek végén kimu-
tatták, hogy az idegsejt-
kapcsolatok megerősödése 
REM-fázis alatt kiváltható 
patkányok hippokam-
puszában. Mivel a procedu-
rális emlékek feltehetőleg 
jól körvonalazott agyterü-
letekhez kötődnek, a REM 
alatt lokálisan zajló folya-

matoknak nagyobb szerepe lehet 
ezek megőrzésében. A szi nap ti kus le-
szabályozás és az aktív rendszer kon-
szolidáció valószínűleg együt tes erő-
vel tartják karban az emlékezetet.

Az alvásnak passzív szerepet tulaj-
donító korai elméletek megjelenése 
óta, számos fontos felfedezést tettek 
a kutatók, mind az alvással, mind az 
emlékezettel kapcsolatban. Kiderült, 
hogy alvás közben meglehetősen 
változatos neurális tevékenység zaj-
lik az agyban és az egyre növekvő 
tudás birtokában egyre kifinomul-
tabb elképzelésekkel magyarázták az 
alvás emlékezeti hatását. Napjaink 
uralkodó elméletei szinte minden 
fontos eredményt magyaráznak, 
egységes keretbe foglalnak és aktív 
szerepet tulajdonítanak az alvásnak 
az emlékezeti konszolidációban. 
Persze számos kitételük gyenge lába-
kon áll, tehát még van mit alátá-
masztani, vagy megcáfolni. 

ReichaRdt RicháRd

A szinapszisok ereje ébrenlét alatt növekedhet, új kapcsolatok 
 is kialakulhatnak (bal oldal); alvás alatt leszabályozódnak, azonban 

relatív erejük megőrződik (jobb oldal) 
(FORRÁS: DIEKELMANN ÉS BORN, 2010)
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www.mensa.hu

3. fejtörő – Benked Anett feladványa

Fejtörő rovatunk feladványai Olvasóink általános 
feladatmegoldó képességét teszik próbára.  
A kérdések tetszőleges sorrendben oldhatók 
meg, nem épülnek egymásra, mindegyik más és 
más készség fejlesztésére vagy tesztelésére 
alkalmas. Jó töprengést, briliáns ötleteket, ered-

ményes gondolkodást kívánunk!

1. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

Az alábbi számot alakítsa át a lehető legnagyobb számmá

a) egyetlen gyufaszál áthelyezésével;

b) két gyufaszál áthelyezésével!

Válaszoljon a fenti kérdésre! 

2. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Melyik szám  
hiányzik az utolsó 

dominóról?

M17 M3'R 4
M3N54 HUNG4R1Q4 73527J3? 
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LogIQs

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

Megoldás:
 

2. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: 
Karácsonyi ének (Charles Dickens)

3. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

Megoldás: 

4. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: BÚÉK

5. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

Megoldás: 

6. fejtörő – Mikó Laura Hanna feladványa

Megoldás: 
A karácsonyfák csoportjainak sorrendje balról jobbra: 

Mókus – Csigabiga – Katica – Pillangó – Vattacukor.

 Kedves Élet és Tudomány!

Több mint 50 éve az ÉT előfizetője 
és lelkes olvasója vagyok. Örömmel 
fedeztem fel a Magyar módszer a 
színtévesztők segítésére című cikkü-
ket. A Szerző ebben megemlékezik 

találmányunkról, a színlátás javítás lehetőségéről és az 
ehhez szükséges új diagnosztikai módszerről, amelyet 
az egyik gyártó beépített az új mobil telefonos és TV 
alkalmazásába.

A cikk tartalmaz azon-
ban egy kis tévedést. Azt 
olvashatjuk a cikkben, 
hogy „A színtévesztés… 
a fiatalabb, huszonéves ge-
neráció körében fordul elő 
leginkább.” Ez szerencsé-
re lehetetlen, mivel a 
színtévesztés öröklött, 
genetikai alapon létre-
jött rendellenesség. Az 
x női nemi kromoszó-
ma örökíti. A nőknek 
két x, a férfiaknak egy 
x és egy y nemi kro-
moszómája van. Ezért 
ha egy férfi hibás x 
kromoszómát örököl, 
színtévesztő lesz, ha 
viszont egy nő egyik 
x kromoszómája hi-
bás, de a másik nem, akkor a hibátlan fog 
érvényesülni, és a nő nem lesz színtévesztő. Viszont a 
hibás x kromoszómáját tovább örökítheti, tehát őt a 
színtévesztés hordozójának nevezhetjük. Egy nő csak 
abban a kis valószínűségű esetben lesz színtévesztő, ha 
mind a két x kromoszómája hibás. Ez okozza, hogy a 
férfiaknál gyakori, 8% valószínűségű, míg a nőknél 
ritka, mindössze 0,5% valószínűségű a színtévesztés.

Üdvözlettel:
Wenzel Klára

A Budapesti Műszaki Egyetem 
egyetemi magántanára
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TÁRGYAK – TÖRTÉNETTEL

A Magyar Természettudományi Múzeum 2018-ban A hónap műtár-
gya időszaki minigalériájában olyan állatok és növények gyűjte-
ményi példányait mutatja be, amelyek nem természetes tagjai 

Magyarország élővilágának. Ezek a fajok általában az ember segítségével 
jutottak el hozzánk vagy a közeli országokba, majd onnan a maguk erejéből 
hódították meg hazánkat. Nálunk az-
után tömegesen elszaporodtak, és 
gyakran súlyos károkat okoznak – főleg 
a termesztett növényekben és az élel-
miszerekben – vagy az őshonos fajok 
visszaszorításával természetvédelmi 
problémák előidézői. Az ilyen állatokat 
és növényeket inváziós vagy özönfajok-
nak nevezzük.

A zöld vándorpoloska (Nezara viridula) eredeti ha-
zája vitatott, bár a szakértők úgy vélik, Kelet-Afrikából 
származhat. Az elmúlt 250 évben a kereskedelem-
mel sokfelé széthurcolták, és a trópusi-szubtrópusi 
vidékeken ma már elterjedt kártevő. Dél-Európától 
északabbra azonban ismeretlen volt, egészen a 
2000-es évek legelejéig, amikor több egyedét talál-
ták Szegeden, illetve a budapesti Kőbánya-Kispest 
vasútállomáson (ez is jelzi, hogy terjedésében a ke-
reskedelemnek is szerepe van). Mára elárasztotta az 
egész országot, és jelentős kártevő lett: száznál is 
több növényfaj szolgál táplálékául, köztük szinte az 
összes zöldség, a görögdinnye, a napraforgó, dísz-
növények, sőt a sárgabarack is. Főleg a nyár máso-
dik felében károsít, amikor a lárvák már nagyok és a 
kifejlett poloskák (az imágók) is megjelennek.

Lárvái meglehetősen különböznek a majdnem 
teljesen egyszínű zöld imágóktól. A petéből kikelő 
apró lárvák öt stádium után válnak kifejlett rova-
rokká; először vörösbarnák, utána feketék, so-
rokban álló fehér és pirosas foltokkal, majd a fe-
kete alapszín egyre inkább zöldre vált. A kontrasz-
tos mintázat célja a figyelmeztetés: a poloskalár-

vák így jelzik, hogy kellemetlen 
szaguk miatt a ragadozók jobban 
teszik, ha békén hagyják őket.

Aki valamelyest jártas a hazai rovarfa-
unában, joggal veti fel, hogy ilyen mére-
tű, zöld színű poloskák 2000 előtt is éltek 
Magyarországon! Valóban, a zöld bo-
gyó mászópoloska (Palomena pra si na) 
a hazai fauna őshonos tagja. Az utóbbi 

faj azonban inkább a lombkorona lakója – a vándor-
poloska a gyep- és cserjeszinté – és inkább a ter-
mészetes növénytársulásokat kedveli, így a lakos-
ság sokkal ritkábban veheti szemügyre. A két po-
loskafaj csakugyan nagyon hasonló, de a ván-
dorpoloska hátoldalán, a háromszögletű pajzs 
tövén egy vonalban öt apró folt látható, melyek 
közül a középső három fehér, a két szélső pedig 
sötét – ilyenek a másik fajon nincsenek. Ezenkí-
vül a vándorpoloska kicsit nagyobb és megnyúl-
tabb, mint a zöld bogyó má szó poloska.

Kártétele mellett a vándorpoloska más módon is 
kellemetlenkedik: telelni gyakran a lakásokba húzó-
dik, amit sokan nehezen viselnek el. A telelő polos-
kák fakó barnás színt öltenek; tavasszal azonban, 
amikor újra táplálkoznak, ismét zöldre váltanak.

A zöld vándorpoloska északi irányú terjedését bát-
ran magyarázhatjuk az éghajlat melegedésével, 
ugyanis enyhe teleken a tavaszváró poloskák sokkal 
nagyobb eséllyel maradnak életben. A klímaváltozás 
hatása abból is látszik, hogy egyes melegkedvelő 
őshonos poloskafajok – de sok más rovar is – 
korábban nagyon ritkák voltak, csak az ország medi-
terrán jellegű vidékeiről, így a Dél-Dunántúlról vagy 
a hegységek déli lejtőiről ismerték egy-két lelőhe-
lyüket. Az utóbbi években igencsak elszaporodtak, 
ám a fauna természetes tagjaiként – ellentétben a 
vándorpoloskákkal – kárt nem okoznak.

Merkl Ottó

A DÉLRŐL JÖTT VÁNDOR

Zöld vándorpoloska imágója 
(BODOR JÁNOS FELVÉTELE)

A vándorpoloska őshonos rokona,  
a zöld bogyómászópoloska imágója 

(ÚJVÁRI ZSOLT FELVÉTELE)

Zöld vándorpoloska  
3. stádiumú lárvája 

(BODOR JÁNOS FELVÉTELE)

Zöld vándorpoloska 5. stádiumú lárvája
(ÚJVÁRI ZSOLT FELVÉTELE)

Egyes vándorpoloskák feje és előtora  
sárgán szegélyezett (BODOR JÁNOS FELVÉTELE)
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Előfizetési ár 2018-ban belföldre: 1/4 évre 4320 Ft, 1/2 évre 8460 Ft, 1 évre 16 200 Ft

Női és férfi életutak

Ismert, hogy az Európai Unióban több 
nő él, mint férfi. 2016-ban száz férfira 
105 nő jutott. Létszámukat tekintve há-
rom tagország (Luxemburg, Málta és 
Svédország) kivételével mindenhol a 
nők domináltak. A legnagyobb létszám-
beli különbség a balti államokat jelle-
mezte, itt 13–18%-kal több nő élt, mint 
férfi. Hazánkban 110 nő jutott száz fér-
fira. 2015-ben a nők minden tagország-
ban tovább éltek a férfiaknál, átlagosan 
83,3 évig, míg a férfiak 77,9 évig. A két 
nem közti különbség éppen Lettország-
ban és Litvániában volt a legnagyobb 
(10–11 év), míg Ciprus, Dánia, az Egyesült Királyság, Hol-
landia, Írország és Svédország esetében a legkisebb (keve-
sebb, mint 4 év). 2016-ban a magyar nők születésükkor átla-
gosan 79,2, míg a férfiak 72,4 évre számíthattak, amivel a 
tagállami rangsor utolsó harmadában helyezkedünk el.

Az Európai Unióban a nők átlagosan két évvel korábban, 
25 évesen hagyták el a szülői házat, míg a férfiak 27 évesen. 
A nők – az Egyesült Királyság kivételével – valamennyi tag-
országban fiatalabban kötötték első házasságukat, mint a 
férfiak. A tagországok közötti különbségek látványosak: 
míg Svédországban a férfiak átlagosan 36 évesen háza-
sodtak először, a nők pedig 33 évesen mentek férjhez, ad-
dig Lengyelországban 29, illetve 27 évesen. Az EU-ban a 
nők első gyermeküket átlagosan 29 évesen hozták világra. 
A skála két szélén Bulgária, Lettország és Románia állt, ahol 
ez az érték 26, illetve Spanyolország és Olaszország, ahol 
31 év volt. Magyarországon a nők és a férfiak felnőtté vá-
lásának életútja jellemzően hasonló, mint uniós társaiké. 
A nők korábban, átlagosan 26, míg a férfiak 29 évesen 
döntenek a szülői ház elhagyása mellett, a nők 29 éve-
sen kötnek első alkalommal házasságot, a férfiak pedig 
32 évesen. A magyar nők átlagosan 28 évesek, amikor el-
ső gyermeküknek életet adnak.

A 25–64 éves nők 24 uniós tagállamban – köztük hazánk-
ban is – nagyobb arányban rendelkeztek felsőfokú végzett-
séggel a férfiaknál 2016-ban. Ausztriában és Németország-
ban ez pont fordítva volt, míg Hollandiában és Luxem-
burgban megegyezett. A diplomás nők magas aránya el-
lenére az Európai Unióban a vezető beosztások „csak” 
egyharmadát töltötték be nők. A vezető beosztásban lé-
vő nők aránya Lettországban, Lengyelországban és Szlo-
véniában a legmagasabb (41–47%), Luxemburgban, 
Csehországban, Hollandiában és Görögországban a leg-

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. 

alacsonyabb (18–25%.) Luxemburgban annak ellenére a leg-
alacsonyabb a vezető beosztású nők aránya, hogy 42 százalé-
kuk felsőfokú végzettségű, miközben Bulgáriában, Lengyel-
országban, Lettországban, Magyarországon, Portugáliá-
ban, Romániában, Szlovákiában és Szlovéniában a 
diplomás nők arányához képest többen voltak vezető be-
osztásban. Hazánkban az unió átlagánál nagyobb, 39% a 
vezető beosztásban dolgozó nők aránya, míg 27 százalé-
kuk rendelkezett felsőfokú végzettséggel 2016-ban.

A nők uniós szinten átlagosan 16,3 százalékkal kerestek 
kevesebbet (bruttó órabér tekintetében), mint férfi társaik 
2015-ben. Míg Luxemburgban, Olaszországban és Romá-
niában a különbség 5,5–5,8, addig Észtországban 26,9, 
de Ausztriában, Csehországban és Németországban is 
22 százalék körül alakult. Magyarországon a férfiak átla-
gosan 14 százalékkal többet kerestek a nőknél, jóllehet a ke-
reseti rés 2012 óta folyamatosan csökken, az elmúlt két év-
ben pedig már alatta maradt az uniós átlagértéknek. A je-
lenség magyarázata számos kulturális, jogi, társadalmi és 
gazdasági tényezőhöz kötődik. Egyedi jellemző (munka-
tapasztalat, iskolai végzettség) éppúgy megjelenthet ma-
gyarázatként, mint az ágazatok, foglalkozások nemek 
szerinti elkülönülése (például bizonyos ágazatban/szakmá-
ban több a férfi, mint a nő, és ők más ágazathoz/szakmához 
képest magasabb bérrel rendelkeznek). Kilenc foglalkozási 
kategória uniós összehasonlításából az derült ki, hogy a nők 
minden esetben kevesebbet kerestek, mint a férfiak. Tagál-
lami szinten néhány kivételtől eltekintve hasonló a tenden-
cia. A legnagyobb különbség (23%) a vezető beosztásúak 
között mutatkozott, míg a legkisebb (8–8%) az irodai fog-
lalkozású nők és férfiak (hivatalnokok, titkárnők), illetve a 
szolgáltatási jellegű foglalkozásúak körében volt 2014-ben. 

Kelemen nóra

Átlagos órabérek foglalkozások és nemek szerint hazánkban 2014-ben (forint) 
(FORRÁS: EUROSTAT ADATBÁZISA)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Levegőevő baktériumok  

A z Új-Dél-Walesi Egyetem (Auszt-
rália) munkatársa, Belinda Ferra-

ri szerint: „Az Antarktisz a Föld egyik 
legszélsőségesebb környezete. Mégis, a 
hideg, sötét és száraz sivatag is otthont 
ad egy olyan mikroba-életközösségnek, 
melynek változatossága megdöbbentően 
gazdag.

Az volt a nagy kérdés, 
hogyan tudnak túlélni a 
baktériumok, amikor ke-
vés a víz, a talaj rendkívül 
szegény szerves anyagok-
ban, és télen kevés arra a 
lehetőség, hogy napfény 
segítségével, fotoszintézis 
útján termeljenek energi-
át. Felfedeztük, hogy ezen 
eszközök helyett az ant-
arktiszi mikrobák inkább 
kifejlesztették azt a ké-
pességet, hogy a levegőből 
éljenek, és képesek arra, 
hogy a szükséges szén és 
energia többségét az at-

Ridge-ről, mely 10 kilométerre talál-
ható Casey Stationtől, Wilkes Land 
területén, valamint Adams Flatről, 
mely 242 kilométerre található Davis 
Stationtől Princes Elizabeth Land te-
rületén. „Mindkét terület ősi sarkvidéki 
sivatag, melyről mindenfajta növényzet 
hiányzik” – mondta Ferrari professzor, 
a UNSW School of Biotechnology 

and Biomolecular Sciences 
kutatója.

A kutatók mindkét terü-
letről származó talajmin-
ta felszíni rétegében élő 
mikrobák DNS-ét tanul-
mányozták, és 23 ott élő 
baktérium genomját re-
konstruálták. Ezek között 
két olyan baktériumcso-
port is szerepelt, melyeket 
eddig nem ismert a tudo-
mány, a WPS-2 és AD3.

Az ember elérte  
a fizikai fejlődésének 

csúcsát?

Egy új kutatásból kiderült, az ember-
nek vannak fizikai határai, melye-

ket jelenünkben ért el testmagasság, 
élettartam és fizikai teljesítmény tekin-
tetében. Az emberi behatások azonban 
– köztük a klímaváltozás – romboló 
hatással vannak az emberi teljesít-
ményre. A Frontiers in Physiology című 
szaklapban megjelent kutatás egyedül-
álló a maga nemében százhúsz évnyi 
történeti adatot dogoz fel, genetikai és 
környezeti tényezők hatásait is figye-
lembe veszi.

Manapság hajlamosak vagyunk le-
gendás erőt tulajdonítani a tudomány-
nak, és közkeletű az a nézet, hogy ge-
nerációról generációra egyre hosszabb 
lesz az ember élettartama. Az új kuta-
tás szerint van azonban egy maximum 
küszöb, egy biológiai határ, melyet az 
ember nem tud átlépni.

A franciaországi, interdiszciplináris 
kutatócsoport a történelmi adatokból ki-
következtetett tendenciákat vizsgálta, és 
kiderítette, hogy az ember testmagassá-

mondta Jean-François Toussaint professzor, 
a párizsi Descartes Egyetem (Franciaor-
szág) munkatársa.

Ahelyett, hogy a jövőben is folytat-
nánk a fejlődést, azt fogjuk tapasztal-
ni, hogy a populáció eloszlásában vál-
tozás áll be, amint eléri a maximum 
határokat. Ennek a platónak a hatását 
világosan fogja bizonyítani, hogy egy-
re kevesebb rekordot döntenek majd a 
sportolók, és egyre több ember éri el, 
de kevesen haladják meg, a jelenlegi 
legmagasabb várható élettartamot.

A kutatók azt is vizsgálták, hogy 
a genetikai és környezeti tényezők 
hogyan hatnak fizikai határainkra, 
és azt találták, hogy a környezeti 
tényezők, azok, melyeket az ember 
okoz, kulcsfontosságú hatást gyako-
rolnak arra a képességünkre, hogy 
elérjük-e biológiai határunkat.

„Az évszázad legnagyobb kihívása az 
lesz, hogy az emberi behatásból származó 
nyomás romboló hatású lesz az emberi 
egészségre és környezetre nézve. Már 
ma is tapasztaljuk, hogy hanyatlóban 
vannak az emberi képességek, és ez 
jelzi, hogy a környezeti változások, be-
leértve a klímaváltozást, máris igénybe 

moszférában nyomokban megtalálható 
gázokból nyerjék, így a hidrogénből és a 
szén-monoxidból” – mondta a kutató.

A több egyetem együttműködésé-
vel készült tanulmány a Nature fo-
lyóiratban jelent meg.

Két part menti, jégmentes hely-
színről gyűjtöttek talajmintát az 
Antarktisz keleti részén: Robinson 

gára, élettartamára és fizikai teljesítmé-
nyére nézve biológiai határokba ütközik, 
melyeket máris elért.

„Annak ellenére, hogy a táplálkozás, az 
orvosi ellátás és a tudomány fejlődik, ezek 
a jellemzők nem javulnak tovább. Ez azt 
sugallja, hogy a modern társadalmak lehető-
vé tették az emberi faj számára, hogy elérje 
határait. Mi vagyunk az első generáció, akik 
tudatára ébredtünk ennek a ténynek” – 

Adams Flat, az Antarktisz  
egyik területe, ahonnan 
mikrobákat gyűjtöttek
(KÉP: PHIL O'BRIEN)
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Azt találták, hogy a talajban talál-
ható domináns fajok olyan génekkel 
rendelkeztek, melyek hatására ezek 
a fajok vonzódtak a hidrogénhez és 
szén-monoxidhoz, és melyek segít-
ségével ezeket a gázokat a baktéri-
umok képesek voltak kivonni a le-
vegőből elegendő mértékben ahhoz, 
hogy a várható energiafelhasználá-
sukat fedezzék.

„Új belátást nyertünk abba, hogyan 
létezhet az élet fizikailag extrém és 
tápanyagszegény környezetben, ami-
lyen az Antarktisz is. Ezzel azt is be-
láttuk, hogy az atmoszféra gázai más 
bolygókon is támogathatják az életet” 
– mondta Ferrari professzor.

Legtöbb élő szervezet a Napból 
vagy a talajból nyeri az energiát a 
növekedéshez. A további kutatások-
kal azt szeretnék tisztázni, vajon az 
újonnan felfedezett életmód, amely 
az atmoszferikus gázokat használja 
az élethez, szélesebb körben elter-
jedt-e az Antarktiszon és esetleg más 
területeken is.

(University of New South Wales)

Toner a modell futtatásakor két ese-
tet vizsgált, amely a tavacska kialaku-
lását eredményezhette. Az egyikben 
a víz alulról szivárgott fel, míg a má-
sikban a közeli lejtők felszínéről érke-
zett. Az eredmények szerint a vizsgált 
kémiai összetétel csak a mélyből érkező 
víz esetén alakul ki. Számításai alapján 
a tó vize minden hatodik hónapban 
kicserélődik, eszerint valahol a felszín 
alatt egy kifolyónak is lennie kell.

A Föld semelyik más területe nem ha-
sonlít ilyen mértékben a Marsra, mint 
ez. A vörös bolygó rendkívül hideg 
és száraz, a McMurdo-szárazvölgyek 
pedig a Föld egyik ugyancsak leg-
hidegebb és legszárazabb területén 
találhatók.

„Ha a Marson található folyékony víz, 
akkor az ehhez hasonló formában lehetsé-
ges. Ha rájövünk, pontosan hogyan is ala-
kult ki a Don Juan-tó, a Marson is köny-
nyedén megtalálhatjuk azokat a hasonló 
környezeteket, amelyekben esetleg vízre 
bukkanhatunk.” – fejtette ki Toner.

Korábbi tanulmányok már utaltak 
folyékony felszíni víz jelenlétére a 
Marson, amelyek hosszútávon alkal-
masak lehetnek a jövőben oda utazó 
emberi személyzet ellátására.

Toner csatlakozik majd ahhoz a de-
cemberben elinduló kutatócsoporthoz, 
amely célja a Don Juan-tó és a környe-
ző területek vizsgálata. A kutatók vár-
hatóan hat hetet töltenek el a tó mellett 
létrehozott táborban és folyamatos ké-
miai méréseket végeznek. A környező 
lejtőket is vizsgálják, a tóba érkező sós 
víz forrását kutatva.

(University of Washington)

veszik az embert, és a jövőben számol-
nunk kell ezzel a hatással”– mondta 
Toussaint. 

„A hanyatló tendenciák, melyeket megfi-
gyelünk, korai jelzések: valami változott, de 
nem a jó irányba. Az emberek magassága az 
utóbbi évtizedekben néhány afrikai ország-
ban csökkent. Ez arra utal, hogy vannak tár-
sadalmak, melyek nem képesek a gyermeke-
ik számára a megfelelő tápanyagot biztosíta-
ni, és nem képesek fenntartani fiatal lakosaik 
egészségét” – magyarázta Toussaint.

A kutatók azt remélik, munkájuk 
hozzájárul ahhoz, hogy elkerüljük, 
hogy az ember saját hanyatlásának oka 
legyen, ennek érdekében a politikusok-
ra szeretnének hatni. „Most, hogy tudjuk 
az emberi faj határait, az országok ki tud-
nak tűzni egy tiszta célt, hogy az emberi 
képességek a maximumra emelkedjenek a 
populáció többsége esetében. Mivel a kör-
nyezeti igénybevétel, mely az embert éri, 
egyre nő, a kedvező körülmények biztosí-
tása egyre több energiát és költséget igényel 
majd, hogy kiegyensúlyozzuk az ökoszisz-
témából eredő nyomást. Ha azonban ez si-
kerül, akkor ennek következtében javulást 
tapasztalunk a testmagasság, élettartam 
és a további biomarkerek tekintetében. A 
jelen legnagyobb kihívása az, hogy ezeket 
a tulajdonságokat magas szinten tudjuk 
tartani” – összegezte Toussaint.

(Frontiers)

A só folytatódik

A Transzantarktiszi-hegység lábánál 
fekvő Don Juan tavacska egyike 

Földünk legsósabb ál lóvizeinek. 
A sűrű, szirupos víz akár mínusz 
50 Celsius-fokig is folyékony halmaz-
állapotú marad. A tóban lévő só és 
víz forrását napjainkig rejtélyek 
övezték, azonban egy új elmélet sze-
rint a tavat egy mélyben lévő regio-
nális talajvíz-rendszer táplálhatja. A 
kutatók szerint, ha van folyékony 
víz a Marson, hasonló formában lé-
tezhet.

A Washingtoni Egyetem új tanul-
mányában a tó különleges kémiájának 
vizsgálatait használták fel a víz forrá-
sának pontos meghatározásához. Az 
Earth and Planetary Science Letters című 
folyóiratban megjelent beszámoló sze-
rint a vízutánpótlás nagy része nem 
a korábban feltételezett helyi völgyek 
lejtőin leszivárgó nedvességből, hanem 
inkább a mélyben futó talajvízrend-
szerből származhat.

„A Don Juan tavacska talán az egyik 
legérdekesebb tó a Földön.” – mondta 
Jonathan Toner, a tanulmány fő szer-
zője, a Washingtoni Egyetem mun-
katársa. „Közel 60 évnyi széleskörű ku-
tatást követően még mindig nem tudjuk 
pontosan, hogyan és mikor keletkezett és 
miként változik.”

Kiterjedése néhány száz méter, át-
lagos mélysége körülbelül 10 centi-
méter. A tavat 1961-ben fedezték fel 
és a későbbi terepi vizsgálatban részt 
vevő helikopter pilóták, Donald Roe 
és John Hickey után a Don Juan ne-
vet kapta. Az egyedülálló sótartalom 
alacsonyan tartja a víz fagyáspontját, 
emiatt a tó még ezen a helyen sem 
fagy be, pedig a hőmérséklet 10 és 
-50 Celsius-fok között ingadozik.

Toner geokémikus lévén a Földön 
és a Marson szélsőséges környeze-
tekben található víz keletkezésével 
és tulajdonságaival foglalkozik. Az 
új tanulmányhoz készített modellje 
segítségével azt vizsgálta, hogyan 
változik a sós víz a párolgás és fa-
gyás, a különböző sók be- és kimene-
te, valamint a víz beérkezése, illetve 
elfolyása során. A Transzantarkti-
szi-hegységet szabdaló McMurdo-
szárazvölgyek egyik részét képező 
Wright-völgyben, ahol a tavacska 
is található, ezek a folyamatok – a 
bemenetekkel és a kimenetekkel 
együtt – a tó vizének jól megfigyel-
hető időbeli változását okozzák.

A kietlen marsbéli tájra emlékeztető 
Wright-völgy

Műholdképen a Don Juan-tavat övező 
békés környezet (FORRÁS: NASA)
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Lyra projekt

Rendkívül izgalmasnak bizo-
nyult 2017. októberében az első 

olyan égitest felfedezése a Nap-
rendszerben, amely minden bizony-
nyal a csillagközi térből származik. 
A csillagászok nyomon követték az 
1I/2017 U1 katalógusszámú, azóta 
Oumuamuara keresztelt objektu-
mot, és néhány igen érdekes dologra 
lettek figyelmesek. Például a fényes-
ségének gyors változásai alapján 
megállapították, hogy az aszteroida-
szerű égitest meglehetősen furcsa 

alakú. Az ESO VLT teleszkópjaival 
végzett megfigyelésekkel a kutatók 
képesek voltak meghatározni a mé-
retét, fényességét, összetételét, színét 
és pályáját. Kiderült, hogy a 
Oumuamua körülbelül 400 méter 
hosszú, rendkívül elnyúlt alakú, 

tengelyforgási periódusa 7,3 óra. 
Anyaga kőzetekben és fémekben 
gazdag, felszíne vöröses színű. Ezt 
a jellegzetes színt a csillagközi tér-
ben a hosszú idő alatt elszenvedett 
galaktikus részecskesugárzás okoz-
za. Az égitest pályája hiperbolikus 
- 1,2-es excentricitással -, vagyis 
nem zárt és a Naprendszerből ki-
felé mutat. A pályaszámítások sze-
rint az égitest a Vega csillag irá-
nyából érkezett 

Az objektum útjának pontos kö-
vetése azt is kiderí-

tette, hogy 2017 
szeptemberében 
járt legközelebb 
a Napunkhoz, 
és jelenleg már 
újra a csillagkö-
zi tér felé tart. 

Egyesek szerint 
érdemes lenne ki-

használni a kivételes 
alkalmat és űrszondás 
megfigyelésekkel is utá-
naeredni a különös jöve-
vénynek.

Az egyik ilyen csoport  
a közelmúltban kiadott 
egy tanulmányt, amely 

részletesen bemutatja egy ilyen 
misszió kihívásait és várható ered-
ményeit. A  „Lyra projekt: űrszon-
da küldése a Oumuamua csillagközi 
aszteroidához” című értékelést, az 
Interstellar Studies Initiative ön-
kéntes szervezet készítette, amely a 

csillagközi űrutazás megvalósításá-
ra törekszik a közeljövőben. A ta-
nulmányt az Asteroid Initiatives 
LLC aszteroidakutatással foglal-
kozó vál lalat támogatta, mely-
nek célja aszteroidák felkutatása 
és kereskedelmi felhasználásának 
lehetővé tétele. Ha egy űrszondás 
misszió közelről lenne képes ta-
nulmányozni ezt a különös égi-
testet nagyban hozzájárulhatna 
a távoli csi l lagok körüli bolygó-
rendszerek kialakulási folyamatá-
nak megértéséhez. A csillagászok 
szerint Naprendszerünkbe mind-
össze évente egy, a Oumuamuához 
hasonló extraszoláris aszteroida lá-
togat. A Lyra Projekt csapata ezért 
kivételes lehetőségként tekint a 
most felfedezett égitestre. „Mivel 
jelenleg az Oumuamua a legköze-
lebbi makroszkópikus anyagminta 
a csillagközi térből, valószínűleg a 
Naprendszertől merőben eltérő, sa-
játos izotópösszetétellel, egy esetleges 
helyszíni vizsgálat tudományos értéke 
felbecsülhetetlen. A távoli csillagok 
környezetének közvetlen vizsgála-
tára minden bizonnyal még évtize-
deket kell várnunk, annak ellenére, 
hogy néhány erre irányuló terv meg-
valósítása már kezdetét vette. Ezért 
mindenképpen meg fontolandó le-
hetőség az Oumuamua testközelből 
való meg figyelése, ha erre már kivé-
telesen szerencsés lehetőség adódott a 
számunkra.”

L. H.

A galambok  
mégsem tyúkeszűek?

Tudósok és laikusok egyaránt úgy 
gondolják, hogy az ember és a fő-

emlősök rendelkeznek a legmagasabb 
intelligenciával. Az Iowa Egyetem leg-
frissebb vizsgálatai rámutattak, hogy 
az alacsonyabb rendű gerincesek, pél-
dául a madarak is képesek az olyan 
absztrakt fogalmak, mint a tér és az idő 
értelmezésére valamint elkülönítésére.

A kísérletben galamboknak kellett 
egy számítógép képernyőjét figyel-
ni. Rövid (6 cm) és hosszú (24 cm) 
vízszintes vonalak jelentek meg rö-
vid (2 perc) vagy hosszú (8 perc) ideig. 

Az állatoknak a megfeleő 
gomb lenyomásával kel-
lett jelezni a méretet és 
az időtartamot, és a jó 
választ jutalom követte. 
Ezután a feladat bonyo-
lódott: a kutatók többféle 
hosszúságú vonalat mutat-
tak a galamboknak, ráadá-
sul változó időtartamig. 
A galambok a hoszabb 
vonalakat hosszabb idő-
tartamúra, a rövideket rövidebbre 
becsülték a valóságosnál, és fordítva, 
az időtartam is befolyásolta a hosz-
szúságbecslést.  A kutatók szerint ez 
annak a jele, hogy a madarak a két 
fogalmat együtt értelmezik, aho-
gyan ezt főemlösöknél is találták 
korábban. A majmoknál a jól fejlett 
fali lebeny felelős azért, hogy méretet 
és időt vonalzó vagy óra nélkül is képesek 

ÉT-ETOLÓGIA

becsülni. A galamboknál ez a régió 
igen gyengén fejlett, mégis képesek 
ilyen fogalmak értelmezésére.

Mindenesetre a fenti eredmények 
újabb adalékot szolgáltatnak annak 
alátámasztására, hogy a főemlősöknél 
alacsonnyabb rendű gerincesek, így a 
madarak is képesek magasabb agymű-
ködést igénylő döntések meghozatalára.

BiLkó Ágnes

Az Oumuamuara objektum
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Mintha ablakon át lesnénk, amint egy zöld brokátköntösű 
hölgy ébredezik pamlagán egy szivárványszalag simogatá-
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gazdag e táj, látványa megindítja a képzeletet. A kilátó geren-
dáinak sajátos képkerete tele karcolt, vésett üzenetekkel. A 
megfejtések gyűjteménye alighanem novelláskötet lenne. 
Ahányféle rovás, annyi remény, szerteágazó, vagy éppen fonó-
dó életutak, de valamennyi átvezetett ezen a ponton; a kép 
történeteik gyűjteményének közös illusztrációja.  (H. J.)

Barlangjaink némelyikét nemcsak kimélyítette, szélesítette a víz, 
hanem ma is jelen van benne. Az ilyen barlangok feltárása 
alámerülve, sajátos felszereléssel és módszerrel folyik. E heti 
rejtvényünk főszereplője (vízszintes 1.) is búvár barlangkutató 
volt. Részt vett a Tapolcai-tavasbarlang és a Molnár János-
barlang feltérképezésében. Legkiemelkedőbb felfedezéseit egy 
híres tavunkban (vízszintes 35., függőleges 16.) végzett búvár-
merülései közben tette, az itteni munkája során, f iatalon ragadta 
el a halál.

Jó fejtést kívánunk!

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négy-
zetet. Az e heti számunkban elkezdődő 11 hetes rejtvénycik-
lusunk végére a négyzetek betűi – helyes sorrendbe rakva 
− egy 200 éve született vegyész nevét adják ki. A név meg-
fejtői között az Élet és Tudomány negyedéves előfizetését 
sorsoljuk ki. 

VÍZSZINTES: 1. Rejtvényünk főszereplője. 9. Kintről. 10. 
Majomszokás! 12. Társaságában. 14. Gróf, röv. 15. Nézd! 16. 
Község. 18. Bútoripari alapanyag. 20. Alattomos. 21. Hosszú és 
selymes szőrű láma. 25. Alkalmi tanár. 26. A legkisebb katonai 
közösség. 28. Félórás! 29. Adónem az utónévtárban! 30. Dísz. 
32. A szabadba. 34. ... Cutugno; olasz táncdalénekes. 35. Legki-
emelkedőbb felfedezéseit itt tette a búvár barlangkutató. 38. Citrom 
nedve. 40. Orvosság, népiesen.

FÜGGŐLEGES: 1. Az ólom vegyjele. 2. A szélén elszegő. 3. 
Bantu törzs tagja. 4. Czuczor Gergely írói álneve. 5. A fejére. 6. 
Férfifehérnemű. 7. Védekezők alkotta élő vonal szabadrúgásnál. 8. 
Toboz szélei! 11. A Balaton vizét levezető csatorna. 13. Megkövetelő. 
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Az Intercisa Múzeum új, 
Élet és halál egy bronz-
kori temetőben című 
időszaki kiállítása egy 
Iváncsán (Fejér megye) fel-
tárt bronzkori település le-
letanyagát mutatja be. A 

hulladékgödrökben talált tárgyak segítenek megis-
merni az egykori lakók mindennapi tevékenységeit, a 
gödrökben feltárt temetkezések és emberi maradvá-
nyok pedig a halottakkal kapcsolatos elképzelésekbe 
engednek betekin-
tést.

A több szempont-
ból különleges le-
letanyagból kiemel-
kedik egy valódi 
ritkaság. Az egyik 
gödörben meg-
munkált emberi 
arckoponyát talál-
tak. A tárgyon megfigyelhetők a készítéssel, használat-
tal összefüggő nyomok. A tárgy Magyarországon egy-
előre párhuzam nélküli, és Európából is csak kevés ha-
sonlót ismerünk, zömmel más korszakokból.

A március 4-ig látható kiállítás nem csak a szem-
nek készült: a látogatók kézbe vehetnek, megtapogat-
hatnak a feltáráson talált tárgyak közül néhányat (kő-
balta, őrlőkő, szövőszéknehezék, állatcsontok, kerá-
miaedények töredékei).

A védőoltások izgalmas 
és tanulságos történetén 
kalauzolja végig a láto-
gatót a Semmelweis 
Orvostörténeti Múze-
um Szúrópróba – Ta-

núságok és tanulságok az oltások történetéből kiál-
lítása. Nem meglepő, hogy az oltások története a népi 
gyógyászattól eredeztethető.

De azt kevesen tud-
ják, hogy ki volt példá-
ul Edward Jenner, és 
hogyan jutott el még a 
bakteriológiai kutatá-
sok forradalmi felfe-
dezései előtt az áldoza-
tait tömegesen szedő 
fekete himlő elleni vé-
dőoltás kikísérletezéséhez, amely felfedezés a XVIII. 
század végének közvélekedése szerint az orvoslás törté-
netének legnagyobb jótéteménye volt. Az egyes betegsé-
gekre kifejlesztett védőoltásokért folytatott küzdelem 
története a sikerek mellett tele van kudarcokkal is, a hu-

ÉT-IRÁNYTŰ ÉT-IRÁNYTŰ	 Bánsághy Nóra rovata

mán kísérletek pedig újra és újra etikai kérdéseket vet-
nek fel és vallási vitákat generálnak. Ezek mellett sem 
megy el szó nélkül a június 4-ig látható kiállítás.

Madarak földön, égen 
címmel nyílt kiállítás a pécsi 
Janus Pannonius Múzeum 
Természettudományi Múze-
umban a BirdPhotography.hu 
legjobb 2017-ben készült 

madárfotóiból.
A BirdPhotography.hu egy 

olyan közösségi oldal, ahová 
bárki beküldheti madarak-
ról készült fotóit. Minden 
héten az addig beérkezett 
fotókból szavazással választ-
ják meg a legjobbat. A láto-
gatók ezeket a fényképeket 
láthatják a január 31-ig nyitva tartó kiállításon.

Az Etűdök – Kortárs 
alkotások a Balaton-
nál című, a Kovács Gá-
bor Művészeti Alapít-
vány válogatásában be-
mutatott, április 8-ig 
látható alkotások a kép-
zőművészet különböző 
szegmenseibe vezetik 
be a nézőt, egyfajta út-

mutatóként szolgálva a művészetek iránt elkötelezettek 
számára.

Az alkotásokon keresztül bepillantást nyerhetünk egy 
gazdag hagyományba, amely kontextust ad a műveknek 
és új értelmezési lehetőségeket mutat fel. A műtárgyak-
kal való személyes találkozás, az alkotásokkal egy térben 
való lét pedig megte-
remti azt a perszonális 
kapcsolatot mű és né-
zője között, amely már 
a személyes ízlést szólít-
ja meg.

A művészet mindig is 
többet jelentett egysze-
rű dekorációs elemnél. 
Az alkotások nemcsak 
a tér részei, hanem a 
néző életét is meghatá-
rozó állomások. A mű-
vek a szépérzeten és komforton túl olyan értéket képvi-
selnek, amely ideális esetben újra és újra más arcát mu-
tatva jelenik meg a nézőnek. Ez a találkozás pedig akár 
egy életre is szólhat.

Egy gödör titkai

Oltástörténet

Etűdök

A legjobb madárfotók
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Új magyar felfedezés
Friss tudományos eredmény, hogy 
a kutatók egy új szöcskeegérfajt 
különítettek el. Mi a menete egy 
ilyen tudományos útnak? Mennyi-
re kell előre megtervezni a minta-
vételi helyeket? Honnan lehet tud-
ni, hogy új fajra bukkantak a bio-
lógusok? Ezekre a kérdésekre ke-
ressük a választ Cserkész Tamással 
készült interjúban.

A kínai gazdasági csoda 
tanulságai
Ha valaki a térségünkben úgy gondolja, 
amennyiben lemásolnánk a kínai gazda-
sági modellt, gyönyörűen muzsikálna 
minden, az téved – így foglalta össze 
előadásának tanulságait Gyuris Ferenc 
az ELTE Márton Áron Szakkollégium 
harmadik szakestjén. 

Orrszarvúborda 
csokoládékovával
A barlanglakó ősemberről alkotott 
kép kiirthatatlan toposz a mindenna-
pi gondolkozásban. Régészeti szem-
pontból könnyen azonosítható lelőhe-
lyekről van szó, melyek behatárolt te-
rületén jó esetben számos korszak 
megtelepedését lehet dokumentálni. 
A barlangi üledékekben a csontok is 
jó állapotban megmaradnak, melyek 
a szabad ég alatti telepeken részben 
vagy teljesen elpusztulnak.

A hátlapon
Fényoszlopok a Zselicben

A fényoszlopok különös légköropti-
kai jelenségnek számítanak. Olyan 
eset gyakran előfordul, hogy a kelő 
vagy nyugvó Nap és Hold felett és 
alatt egy fényes sáv húzódik, ezeket 
nap- és holdoszlopnak hívjuk. 
Megjelenésük a magasszintű fel-
hőkben lebegő jégkristályok milli-
árdjaihoz köthető, melyeknek felü-
lete szinte tükörként működve veri 
vissza a fényt. A jégkristályok for-
mája leggyakrabban hatszög ala-
pú hasáb vagy lap lehet, az azok-
ban megtörő fény pedig számos 
más halot is kialakíthat. 

A fényoszlopok ilyen fajta meg-
jelenése azonban Magyarországon 
igen ritka,  azok fényforrásai ugyan-
is 20–40 kilométer távolságban, a 
Csillagoségbolt-park túloldalán fek-
vő települések fényei voltak. A Zse-
l icben megörökített jelenség ese-
tében a levegőnek meglehetősen 
hidegnek (-20 és -30 Celsius-fok 
körül) kel lett lennie ahhoz, hogy 
a jelenség kialakulásához szüksé-
ges jégkristályok létrejöhessenek. 
Az ehhez szükséges viszonyok a 
sarkok közelében telente jóval 
gyakoribbak. Az egész jelenség 
egy órán át tartott. Ezt megelő-
zően 2013 januárjában látszottak 
i lyen fényoszlopok, de akkor rö-
videbbek voltak. 

Szöveg és kép: Schmall Rafael

 

A felvétel november utolsó hetében a 
www.csillagaszat.hu hírportálon a hét 
csillagászati képe lett (a szerk.).
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Zselici fényoszlopok 
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