
  

ÉLET            TUDOMÁNY
Á r a :  4 0 0  F t  

es

E
lő

fi
ze

tő
kn

ek
: 

31
0 

F
t  

GENETIKAI KEVÉSFÉLESÉG • CÉL-JÓSLÁS • PÉNZÜGYEINK JÖVŐJE • FRANCIÁS ÚJHOLD

 Adószámunk: 19002457-2-42

L X X I I I .  é v f o l y a m   3 .  s z á m   2 0 1 8 .  j a n u á r  1 9 .

csillagok királya



66   É l e t É s  tu d o m á n y   2018/3

Szomorúan indult az új esztendő a Tudományos Ismeretter-
jesztő Társulat számára: a TIT alelnökétől, egyben testvérla-
punk, a Valóság főszerkesztőjétől, Tőkéczki Lászlótól kell bú-
csút vennünk. Az ismert és széles körben kedvelt történészt, 
művelődéstörténészt, pedagógiai kutatót, szerkesztőt, média-
szakértőt 67 éves korában, hosszú betegség után érte a halál.

Túl közel dolgoztunk egymáshoz ahhoz, hogy egy 
nekrológban egy teljes életutat, az ő hirtelen félbema-
radt pályáját tárgyilagosan át lehessen tekinteni. Ami 
egészen biztosan jellemezte őt, hogy sosem azt figyelte, 
merről fúj a szél, mindenkor a saját normái által kijelölt 
cél felé hajózott, rendületlenül. 

Gyakran emlegette, hogy kérlelhetetlensége miatt kuta-
tói karrierje lassabban haladt előre, mint lehetett volna, 
hiszen olyan történelmi témákkal és személyiségekkel 
foglalkozott, amelyek és akik, főként a rendszerváltás 
előtt, nem feltétlenül tetszettek az aktuális döntéshozók-
nak. A dualizmus koráról és a XX. századról olyan polgá-
ri, nemzeti szemszögből írt és szólt, amely szempontrend-
szer eltért a korábban hivatalosan sugallt értékítéletektől. 
De így is révbe ért végül, az ELTE BTK tanszékvezetője-
ként, vagy a Széchenyi-díj kitüntetettjeként.

Ismeretterjesztőként is úgy tudott a bölcsészeti kutatá-
sok egyik legismertebb magyar népszerűsítőjévé válni, 
hogy valójában szembement a korszellemmel. A multi-

médiás, mind több érzékszervre hatni akaró, egyre lát-
ványosabb tudománykommunikáció korában követke-
zetesen ragaszkodott az élő beszédhez. Pedig jól ismer-
te a modern médiát – televízió-alapítóként, az elektro-
nikus hírközlés állandó szereplőjeként –, de ő maga 
mindig hitt a szépen, izgalmasan, alaposan, ugyanak-
kor közérthetően megfogalmazott szó erejében. Nyil-
ván nem véletlenül, hiszen mély református hite kö-
zéppontjában is az ige képviselete állt.

Nem követte a divatokat a kapcsolatteremtésben sem: 
miközben a közösségi élet mind több eleme kerül át 
napjainkban a virtuális térbe, ő a valóságos találkozások 
missziósa volt. Aligha akadt olyan kistérség a Kárpát-
medencében, ahol ne fordult volna meg előadóként. 
Voltaképpen személyében testesítette meg a klasszikus 
népfőiskolai eszményt: felkészült kutatóként személyes 
találkozások alkalmával közérthetően szólni arról, 
amire a közönség kíváncsi, s ott, ahol az érdeklődők él-
nek, akár a legkisebb településen is.

A szerkesztőségünkkel szomszédos szobájából tá-
vozva gyakran köszönt el azzal, hogy mikor találko-
zunk majd legközelebb, illetve addigra milyen ter-
vekkel készül, hozzátéve jellegzetes, prédikátori or-
gánumával: „de azt még meg is kell érnünk ám…” 
Nyilván még sok ötlettel a tarsolyában távozott közü-
lünk, melyek, ha meg is valósulnak, ő sajnos azt már 
nem érheti meg…
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 A manx macskák

A modern gael nyelvjárások 
közt található az ír, a skót gael 
és a manx. Ez utóbbi hamva-
iból támadt föl a XX. század-
ban, miután az utolsó manx 
anyanyelvű lakos 1974-ben 
elhunyt. A feltámasztást hosz-

szú évek adatgyűjtése előzte meg: 
hangfelvételek és eredeti szövegek 
maradtak fenn a halódó nyelvről. Az 
újraéledést jelenleg öt manx nyelvű 
óvoda, egy általános iskola és min-
denütt második nyelvként tanított 
manx biztosítja.

A Man sziget másik jellegzetessé-
ge a farkatlan vagy csonkolt farkú 
macska. Egyes elméletek szerint Noé 
annyira sietett a bárka ajtajának be-
csukásával, hogy a manx macskának 
véletlen kinn maradt a farka. Mások 
azt állítják, hogy egy dominánsan 
öröklődő gén rövidíti meg a normá-
lisan a farokban folytatódó gerinc-
csigolyák számát. Néhány történet 
pedig úgy tartja, hogy a nyúl és a 
macska kereszteződéséből származik 
a kissé hosszú hátsó lábú, kerek fejű, 
farkatlan állat. A modern genetika 
módszerei az első elmélet tesztelésére 
nem alkalmasak, a szaporítók pedig 
határozottan elutasítják a harmadik 
elméletet, így a továbbiakban ezen 
szöveg is a domináns gén, megle-
hetősen megalapozott teóriájára fog 
szorítkozni.

2015 augusztusában elindult 
a Manx Macska Genom Pro-
jekt (ManxCatGenome Project), 
amely a manx macskák DNS-
ének feltérképezését tűzte ki cé-
lul. Ezzel a Man szigetiek csatla-
koztak a 99 Élet Macska Genom 
Szekvenálás Projekthez. Mindez 
azon túl, hogy szeretjük a cicákat, 
tudományos célokat is szolgál. A 
Man szigeten a macskák közt a 
farktalanság mutációja azért tu-
dott elterjedni, mert viszonylag 
kevés állat él a szigeten. Ez azt is 
jelenti, hogy a genetikai sokféle-
ség inkább kevésféleség és emiatt 
az állatok érzékenyebbek egyes 
betegségekre. Ilyen „alapító-ef-
fektust” leírtak Indonézia egyik 
szigetén is: 1775-ben a kis népes-
séget egy nagyobb szökőár meg-
tizedelte, az életben maradt húsz 
lakos közt pedig volt egy színvak. 
Jelenleg a lakosság tizede szürke 
árnyalatban látja a világot.
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szabályozó géntől, csupán a fajtá-
ban előforduló kapcsolt mutációk az 
okozói.

A sok egyéb, populációgenetikai 
kutatásnak otthont adó Edinburghi 
Egyetem genomikai központja is 
részt vesz a DNS-állomány ösz-
szeszerelésében. Az emberi genom 
már lassan húsz éve ismert, a lúdfű, 
gyümölcslégy, fonálféreg, egér, pat-
kány, kutya, marha, tasmán ördög 
és néhány másik élőlény genomja 
is közkincs már. Jelenleg más élőlé-
nyek megismerése zajlik, így például 
az ausztrál vombaté és a manx macs-
káé is. A feladat nem egyszerű. Sok, 
rövid, gyakran ismétlődő, időnként 
téves szekvenciából kell összeillesz-
teni egy faj teljes DNS-ét. Mint egy 
hatalmas kirakó, amelyiken sok az 
egyszínű elem. A cél viszont, hogy 
sok egészséges és szép kiscica szüles-
sen, megéri a küzdelmet.

Ferenc Kata

 A csillagok között  
a fekete lyuk a király

A fiatal galaxisokban gyors 
ütemben alakulnak ki a fénye-
sen ragyogó csillagok, azonban 
a galaxisfejlődés bizonyos szaka-
szában a csillagkeletkezés végül 
befejeződik. Egy új tanulmány 

szerint, amely a Nature folyóiratban 
jelent meg, a galaxisok középpontjá-
ban lévő nagy tömegű fekete lyukak 
határozzák meg, hogy ez a szakasz 
milyen hamar következik be.

Egy nagyobb galaxis központjá-
ban előforduló nagy tömegű fe-
kete lyuk akár milliószorosa lehet 
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Később a tenyésztők munkájának 
köszönhetően nőtt tovább a manx 
macska populáció. A tenyésztőknek 
azonban nincs könnyű dolguk. A 
génmutáció, amely miatt nem fej-
lődik farok, „túl nagy mennyiség-
ben” halálos fejlődési rendellenes-
séghez vezet. Egy farkatlan cica egy 
hibás és egy egészséges gént hor-
doz. Két farkatlan cica utódai közt 
lesz olyan, amelyik két hibás gént 
hordoz. Két hibás gén pedig általá-
ban nem elég az élethez feltétlen 
szükséges gerinc kifejlődéséhez. 
Általában ezért egy farkatlan és 
egy farkos macskát párosítanak a 
tenyésztők, az utódok között pe-
dig többféle farokhosszból lehet 
válogatni. Látványos hiányossága 
és a farktalanság öröklődési me-
nete miatt a középiskolai genetika 
oktatás egyik remek példaállata a 
manx macska.

Ahogy a legtöbb súlyos génmutáció 
hordozói, a farkatlan vagy félfarkas 
manx cicák is szenvedhetnek egyéb 
betegségekben a látható, tenyész-
tés célját képező tüneteken kívül. 
Ízületi gyulladás, nyitott gerinc, 
izomsorvadás, bél- és húgyhólyag-
rendellenességek, gombás bőrfertő-
zés és szaruhártya-sorvadás fordul 
elő ebben a fajtában. A legerőseb-
ben a legfarkatlanabb egyedeket és 
utódaikat érintik ezek a problémák. 
Éppen ezért folyamatban van a te-
nyésztés szabályozásának szigorítá-
sa, valamint a macskák genetikai 
állományának feltérképezése. El-
képzelhető, és a közeljövő megadja 
a választ, hogy ezek a betegségek 
részben függetlenek a farok hosszát 

A farkatlan manx macskák 
súlyos génmutációk hordozói
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kell történnie.” – mondta Jean Brodie, 
a Kaliforniai Egyetem csillagász és 
asztrofizikus professzora, a tanul-
mány társszerzője. „Ez azonban így 
is az első közvetlenül megfigyelhető 
bizonyíték, ahol láthatjuk a fekete lyuk 
hatásait a csillagkeletkezésre.”

Napunk tömegének, hatást 
gyakorol a galaxis csillagaira, 
valamint erős sugárzást bo-
csát ki (aktív galaxismag). A 
galaxismagból érkező ener-
gia megszünteti a csillag-
keletkezést, felmelegítve és 
szétoszlatva a gázokat, ame-
lyek máskülönben kihűlve 
csillagokká sűrűsödnének.

Ez az elképzelés évtizedek-
kel ezelőtt alakult ki, és az 
asztrofizikusok úgy gondol-
ták, hogy a galaxisfejlődést 
modellező szimulációknak 
figyelembe kell venni a fe-
kete lyukból érkező visz-
szacsatolást ahhoz, hogy 
összeegyeztethető legyen a 
galaxis megfigyelhető tu-
lajdonságaival. Az ezt alátá-
masztó nagy tömegű fekete 
lyukak és a csillagképződés közötti 
kapcsolat kézzel fogható bizonyíté-
ka azonban egészen mostanáig hi-
ányzott.

„Bepötyögtük a visszacsatolást, hogy 
működő szimulációt kapjunk. Tettük 
ezt anélkül, hogy tudtuk volna, minek 

Az új eredmények szerint a galaxis 
élete során a fekete lyuk és a csillag-
képződés között állandó kölcsönha-
tás mutatkozik. 

A tanulmány, melynek első számú 
szerzője Ignacio Martín-Navarro, a Ka-
liforniai Egyetem posztdoktori kuta-
tója, olyan nagy tömegű galaxisokra 
összpontosít, amelyek központjában 
elhelyezkedő fekete lyukak tömegét 
már korábbi tanulmányokban a ga-
laxis centruma közelében lévő csilla-
gok mozgása alapján meghatározták. 
A galaxisok csillagkeletkezési törté-
netének megállapításához Martín-
Navarro elemezte a csillagok fényé-
nek részletes spektrumát.

A spektroszkópia lehetővé teszi 
az asztrofizikusok számára, hogy 
elkülönítsék és meghatározzák az 
adott égitest fényének különböző 
hullámhossz-tartományait. Navarro 
különböző számítógépes techniká-
kat használt minden egyes galaxis 
spektrumának elemzésére és a csil-
lagkeletkezés történetének rekonst-
ruálására, a spektroszkópiai adatok-
hoz leginkább illeszkedő csillagpo-
pulációk megtalálásával.

Amikor összehasonlította a galaxis 
csillagképződési eseményeit a fekete 
lyukakkal, feltűnő különbségeket 

tapasztalt. Ezek az eltéré-
sek kizárólag a fekete lyuk 
tömegével korrelálhatók, 
mintsem a galaxis szerke-
zeti, méretbeli, vagy egyéb 
tulajdonságaival.

Más kutatók a csillagkép-
ződés és az aktív galaxismag 
fényessége között próbáltak 
összefüggést találni, siker-
telenül. Navarro szerint ez 
azért lehet, mert ezek időlép-
téke rendkívül eltérő. Míg 
a csillagképződés sok száz 
millió évig tarthat, addig 
az aktív galaxismagokból 
történő kisugárzás jóval rö-
videbb idő alatt történik.

A fekete lyukból érkező 
visszacsatolás pontos jelle-
ge – amely a csillagkelet-
kezés megszűnéséért felelős 
– azonban még továbbra is 

bizonytalan. Az elméleti szakembe-
reknek pedig rengeteg elképzelésük 
van a csillagképződést megszüntető 
folyamatokról, az új megfigyelések 
ezen modellekbe való beillesztése 
pedig még sok munkát igényel.
Forrás: University of California, Santa Cruz

 A Centaurus A a Földhöz egyik legközelebb eső aktív maggal rendelkező galaxis 
(FORRÁS: UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SANTA CRUZ)

Egy aktív maggal rendelkező galaxis belső szerkezete

0,1 fényév

A sugárzást  
kibocsátó relativisztikus 

anyagsugár (jet)

Akkréciós korong

Nagy tömegű 
fekete lyuk
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 Agyrázkódás,  
bélflóra és  
a szklerózis multiplex

A szklerózis multiplex a köz-
ponti idegrendszer idegsejtje-
inek hosszú nyúlványait bur-
koló velőshüvelyek szétesésé-
vel és a központi idegrendszer 
gyulladásával járó betegség. A 
velőshüvelyek szétesése lassítja 
az ingerületvezetést, illetve a 

sejtnyúlványt is sérülékenyebbé te-
szi, így teljesen megszűnhet a kom-
munikáció az érintett idegsejtek 
között. A központi idegrendszer 
számos pontját érinthetik az elvál-
tozások, ezért a betegség tünetei 
változatosak, a látás elvesztésétől 
a pszichiátriai tünetekig számos 
problémával járhat. A betegség le-
folyása is változatos: a betegek kö-
rülbelül 20 százalékánál a tünetek 
fokozatosan jelennek meg, míg a 
nagy többségnél a tünetek hirtelen 
és halmozottan jelentkeznek, majd 
kis idő elteltével hónapokra meg-
szűnnek, mielőtt újra megjelenné-
nek. A hirtelen jelentkező tünetek 

közül néhány azonban visszamarad 
és így fokozatosan romlik a beteg 
állapota. A betegség oka még nem 
tisztázott, azonban egy széles kör-
ben elfogadott feltételezés szerint 
a velőshüvelyeket vagy az őket lét-
rehozó sejteket célzó autoimmun 
folyamat áll a betegség hátterében. 
Jelenleg sajnos nem gyógyítható, 
viszont a megelőzéssel és a kezelés-
sel kapcsolatban több eredményt is 
publikáltak a közelmúltban.
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Egy svéd kutatócsoport 2017 szep-

temberében publikált egy tanul-
mányt, ami a svéd egészségügyi 
adatbázisban 1964 és 2012 között 
diagnosztizált szklerózis multiple-
xes betegek, illetve életkor és nem 
alapján illesztett kontroll személyek 
kórtörténetét hasonlították össze. 
Az elemzések szerint a 11 és 20 éves 
kor között bekövetkező agyrázkó-
dás fokozza a szkleró-
zis multiplex későbbi 
kialakulásának való-
színűségét. Több mint 
7000 beteg és nagyjából 
tízszer ennyi kontroll 
személy kórtörténetének 
vizsgálata szerint a be-
tegek csoportjában jóval 
több esetben volt 11 és 20 
éves kor között bekövet-
kezett agyrázkódás, il-
letve az egynél több agy-
rázkódást elszenvedett 
személyek nagy része is 
a betegek csoportjába 
tartozott. Az eredmény 
összhangban van azzal 
az elképzeléssel, mi-
szerint a központi ideg-
rendszer sérülése fokozza 
a velőshüvelyek elemeire 
érzékeny immunsejtek 
számát, ami autoimmun 
folyamatot és ezzel a 
szklerózis multiplex kiala-
kulását válthatja ki.

Két másik kutatócsoport a bete-
gek bélrendszerében élő mikróbákat 
vizsgálta, mivel felmerült, hogy 
hatással lehetnek az immunrend-
szer működésére és így a szkleró-
zis multiplex lefolyására is. Az első 
vizsgálatban 71 kezeletlen beteg és 
71 egészséges kontrollszemély vett 
részt. A résztvevőktől székletmin-
tát vettek, mivel a széklet száraz-
anyag-tartalmának akár 50 százalé-
kát a bélből származó baktériumok 
teszik ki. A fajösszetételben nem 
találtak különbséget, azonban né-
hány faj egyedszáma magasabb. 
Ezek után a résztvevők vérében 
lévő immunsejtek reakcióját vizs-
gálták a saját székletmintából szár-
mazó baktériumokra és a betegek 
immunsejtjei közül a normális-
tól kevesebb alakult át szabályozó 
T-sejtté, ami az immunválasz kont-
rollját biztosítja. Végül a betegek-
ben felszaporodott baktériumokat 
juttattak csíramentes egerekbe, ami 

csökkent szabályozó T-sejt keletke-
zéssel járt, illetve a mesterségesen 
indukált autoimmun agyvelőgyul-
ladás is fokozott gyorsasággal ala-
kult ki és progrediált ezeknél az 
egereknél. Mindezek alapján a ku-
tatók azt a következtetést vonták le, 
hogy a belek mikrobái az immun-
rendszer működésének szabályozá-
sa révén befolyásolhatja az autoim-

mun betegségek, így 
a szklerózis multiplex 
lefolyását is.

A második kutatásban 
egy 34 egypetéjű iker-
párból álló mintán vé-
gezték el a belekben élő 
mikrobák összehasonlí-
tását. Mind a 34 ikerpár 
egyike szklerózis mul-
tiplexes, másikuk pe-
dig egészséges volt. A 
csoportok mikrobiális 
fajösszetétele ebben az 
esetben sem tért el, vi-
szont a betegeknél eb-
ben a vizsgálatban is 
magasabb egyedszám-
mal voltak jelen az első 
vizsgálatban kimuta-
tott fajok. A betegek 
mikrobáit csíramentes 
egerekbe juttatták és 
szintén a szabályozó 
T-sejtek csökkent szá-
mát és a mesterségesen 

indukált autoimmun agyvelőgyul-
ladás gyorsabb előrehaladását ta-
pasztalták.

Az új eredmények tehát egyrészt a 
fiatalkori agyrázkódás és a szkleró-
zis multiplex kialakulása, másrészt 
a bélrendszerben élő mikrobák és a 
betegség lefolyása között tártak fel 
összefüggéseket. Az agyrázkódást 
persze a legtöbben igyekszünk el-
kerülni, mégis sokan vannak akik 
full-kontakt sportok űzésével, vagy 
más módon teszik ki magukat fo-
kozott veszélynek. Kérdéses, hogy 
a gyógyíthatatlan szklerózis multip-
lex kialakulásának veszélye eleget 
von-e le a tevékenységek élvezeti 
értékéből. A bélflórának szintén 
fontos szerepe lehet a betegség ki-
alakulásában és lefolyásában, ezért a 
fajösszetétel megváltoztatását, vagy 
az immunrendszer működését célzó 
beavatkozások hasznosak lehetnek 
a szklerózis multiplex megelőzésé-
ben és kezelésében is.

reichardt richárd

Jobbra egy egészséges idegsejt,  
balra a szklerózis multiplex okozta 

velőshüvely-szétesés 
(FORRÁS: HTTPS://WWW.HAZIPATIKA.COM/

BETEGSEGEK_A_Z/SCLEROSIS_MULTIPLEX/44)

A bélrendszerben élő 
mikrobák hatással vannak 

az immunrendszerre 
és így az agyban zajló 
immunfolyamatokra is 
(FORRÁS: HINDSON, 2017)
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– Melyek a legsürgetőbb feladatok az 
esőerdők védelmében?
– Létfontosságú az esőerdők felmérése 
és a leggazdagabb fajkészletű és diver-
zitású állományok védetté tétele. Ez a 
munka szinte valamennyi esőerdőkkel 
rendelkező országban folyik, nemzet-
közi összefogással. Tanzániában, az in-
diai-óceáni és a Fidzsi-szigeteki, vala-
mint a Peruban folyó munkákban ma-
gam is részt vettem és részt veszek.
– Evégett járt Peruban is a nyáron?
– Igen. A perui Andokban, az Oxa pam-
pa nevű városkában van egy esőerdő ku-
tatóközpont, a Missouri Botanikus Kert 
tartja fenn. Céljuk a perui Központi-An-
dok esőerdeinek kutatása, a biodiverzitás 
feltárása – komoly gyűjtőmunkával nagy 
herbáriumot létesítettek és az állatvilágot 
is kutatják. Ezen a helyen tartottam tan-
folyamot a Magyar Tudományos Aka-
démia és a Chicagói Field Múzeum  
támogatásával, helyi és külföldi hallgatók 
számára a trópusi amerikai mohák isme-
retéről, hasznáról, valamint a bio di ver zi-
tás ban és az élőhelyükön betöltött szere-
pükről. Utána gyűjtőutat tettünk a még 
feltáratlan Pampa Hermosa esőerdő re-
zervátumba. Értékes tudományos anyag-
gal tértünk vissza, melynek feldolgozása 
folyamatban van.

I N T E R J Ú  P Ó C S  TA M Á S S A L  A Z  E S Ő E R D Ő K  J ÖV Ő J É R Ő L

IPEKAKUÁNÁTÓL  
A BIODIVERZITÁSIG

– Mióta léteznek esőerdők, és mitől 
„esős” az esőerdő?
– A trópusi esőerdők 40–150 millió év-
vel ezelőtt alakultak ki, és a kréta idő-
szaktól változatlanul dolgozott rajtuk 
és bennük az evolúció. Hozzájuk ké-
pest a mérsékelt égövi erdők azért csak 

15 ezer évesek, mert a jégkorszak min-
dent letarolt a Föld ezen részén. Vala-
mennyi földi életközösség között az 
esőerdőkben alakult ki a legösszetet-
tebb életközösség. Planétánk ferde ten-
gelye miatt az Egyenlítőtől északra és 
délre évszakosan változik a Nap besu-
gárzásának intenzitása, és ez a térítők 
között a legnagyobb, hisz közel merő-
legesen érik a sugarak a Föld felszínét. 

Fontos tényező a Bak- és a Ráktérítő 
közötti „trópusi konvergencia-zóna” is: 
az Egyenlítő környékén felszálló lég-
áramlat hatalmas mennyiségű csapadé-
kot produkál. Amazóniában jóformán 
mindig jelen van. Míg ez a zóna évsza-
kosan le- és felfelé vándorolva egyes te-
rületeken tavasszal és ősszel okoz sok csa-
padékot, van, ahova évente csak egyszer 
jut el, és még távolabb, a sivatagi 

Pócs Tamás ökológus, botanikus akadémikus A trópusi esőerdők szerepe a biodiverzitás megőrzésé-
ben című, közelmúltban tartott előadása elején azt hozta fel példaként: Angliában azután alakult ki 
magas szintű természetvédelem, hogy az ipari forradalom során szinte az összes erdejüket elpusztí-
tották. Időben van még a tudomány az esőerdők védelmével? Egyebek mellett erről kérdezte lapunk.

A trópusi esőerdők mai elterjedése

Biodiverzitás az egész világon 10 000 négyzetkilométerre eső 
edényes növényfajok száma alapján  

 (BARTHLOTT, W., BIEDINGER, N., BRAUN, G., FEIG, F., KIER, G & MUTKE, J. 1999 NYOMÁN) 
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műe k vagy pergamenszerűek. A másik 
jellemző tulajdonság a fák korona-
szintjének horizontális és vertikális ta-
golódása. Míg a mi legmagasabb 
bükk- vagy fenyőfáink 30 méteresek, 
a trópusi esőerdőkben a legfelső, ki-
emelkedő koronaszint 40–60 méter 
magas óriásfákat jelent. Némelyikük 
akár 3 méteres törzsvastagságot is elér és 
5–600 évet megél. A második korona-
szintű fák – mint például a pálmák – 
még kapnak a napsugárzásból, míg az 
alattuk lévők a nap nagy részében ár-
nyékban vannak, ott a relatív nedves-
ségtartalom soha nem csökken 80 szá-

zalék alá. A legfeltűnőbb az odalátoga-
tók számára, hogy a legtöbb fa törzse-
ága-levele tele van fán lakó növényekkel, 
szakszóval epifitonokkal – például páf-
rányokkal, orchideákkal, mohákkal –, 

amelyek nem a talajban gyökereznek. 
Táplálékukat a lehullott csapadékban 
oldott sókból, a fakéreg málladéká-
ból, a lepotyogó törmelékből, az 
avarból, valamint a hangyák és a 
termeszek által felhordott talajré-
szecskékből szerzik.

Az esőerdő fáinak nagy része rovarbe-
porzású – a mieink inkább szélbeporzá-
súak –, amelyhez igen gazdag és specifi-
kus rovarfauna alkalmazkodott: lepke-
fajok sokasága, legyek, darazsak, sőt 
hangyák is részt vesznek a porzásban. 
Avar azért nem halmozódik fel a fák 
alatt, mert igen gazdag a talaj faunája, és 
a folyamatos vegetációs idő alatt ízeltlá-
búak tömege és gombák dolgozzák fel 
hihetetlen gyorsasággal a rengeteg föld-
re eső növényi és állati eredetű törmelé-
ket. A trópuson jellemzően óriás tömeg-
ben élő termeszek már a mediterrán vi-
dékeken is megtalálhatók. A termeszek 
az elhalt faanyagot bontják le és juttatják 
vissza tápanyagait a talajba. A sok csapa-
dék miatt a talajba visszakerülő tápanya-
gok gyorsan kilúgozódnak, ezért a fák 
gyökérzete közvetlen a felszín alatt fejlő-
dik, hogy a lebomló tápanyagokat gyor-
san fel tudják venni.
– Sokat hallunk arról, hogy a trópu-
si esőerdők „a Föld tüdeje”, s hogy 
az erdőirtás hozzájárul a globális fel-
melegedéshez. Fontos szerepük van 
a szén körforgásában, a szén-dioxid 
feldolgozásában és az éghajlat szabá-
lyozásában. Miért?
– A trópusi esőerdők belsejében a párol-
gás intenzitása sokkal kisebb, mint a 
nyílt területeken, ezért a víz a talajban 
marad. A csapadékot az esőerdők nem 
engedik korlátlanul elfolyni, a levelek és 
a fákon élő növények is nagy mennyisé-
gű vizet tartanak vissza. Az esőerdők 
biztosítják, hogy a lejtős területekről a 
csapadékvíz folyamatosan kerüljön le az 
alacsonyabb térszínekre. Ahol az esőer-
dőket elpusztítják, ott árvízként rohan le 
a víz, mint például Indiában, az állandó 
vízfolyások pedig a száraz évszakban ki-
apadnak, a Himalája lejtőin vagy Etiópi-
ában az állandó vízhiány miatt éhínség 
fenyeget. Afrikában sokhelyütt 100 ki-
lométert kell vándorolni vízlelőhelyért. 
Emberi letelepedés csak ott lehetséges, 
ahol napi járóföldön belül elérhető a víz. 
Ahol az esőerdőt elpusztítják, ott néhány 
évtizeden belül a tápanyagban amúgy is 
sekély talaj még tovább romlik, hisz a fel-
vehető tápanyagmennyiség nagyrészt a 
lebomló növénytömegből, a gyökereken 

zónákban a leszálló légáramlat hatására 
alig van eső. Ahol folyamatosan esős év-
szak van vagy a két esős évszak között 
csak rövidebb száraz periódusok vannak 
(összesen nem több mint 4 hónap), ott ta-
láljuk a trópusi esőerdőket. Jellemzőjük, 
hogy a hőmérséklet soha nem csökken a 
fagypont közelébe, a csapadék évi meny-
nyisége meghaladja az 1500 millimétert, 
továbbá a talaj és levegő nedvességtartal-
ma folyamatosan magas. Emiatt a fás 
növények „örökzöldek”, ami azt jelenti, 
hogy leveleik több évig élnek, így a fák 
és cserjék soha nem lombtalanok. Ma 
már szárazföldünknek csak 6–8 százalé-

kát borítják trópusi esőerdők, ami egy-
kori területüknek alig harmada és a 
megmaradt esőerdők jelentős része 
is magán viseli az emberi tevékeny-
ség nyomát, és van, ahol soha nem 
esik az eső.
– A trópusi esőserdőkben 10 000 
négyzetkilométeren 5000-nél több, 
de akár 2 négyzetkilométeren is több 
mint 1 000 növényfaj fordul elő. Mi az 
oka ennek a fajgazdagságnak?
– Egyik oka az, hogy az esőerdők sok-
millió éves múltra tekintenek vissza, és 
az evolúció hatalmas változatosságnak 
adott lehetőséget. A másik ok az, hogy 
az örökzöld fás vegetáció szünet nélkül 
fejlődik. Egyes fajok folyamatosan 
váltják a lombjukat, mások négyha-
vonta, évente, kétévente, és szép szí-
nekben pompáznak lombhajtáskor. 
Azért, hogy hosszabb ideig életképesek 
legyenek, a leveleik vastagok, bőr ne-
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Trópusi fák híres botanikusokról elnevezett növekedési típusai (FORRÁS:PAUL W. RICHARDS)

NEM UGYANAZ
Az esőerdőket sokan tévesen őserdőknek 
nevezik. Utóbbi névvel a még viszonylag 
érintetlen, eddig kitermelés alá nem vont 
erdőállományokat illetjük. Európában mu-
tatóban néhány helyen még van őserdő: 
Szlovákiában, Lengyelországban, Erdély-
ben kisebb, a skandináv országokban na-
gyobb területeken találhatók, és általában 
szigorú védelem alatt állnak. Kanadában 
és Szibériában vannak még jelentősebb 
őserdők, bár ott is fogyatkozóban. Hazánk-
ban kis, nehezen megközelíthető szikla- és 
szurdokerdők között léteznek még őserdő 
állapotú részek.
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részletesebb kézikönyv szerzője nem-
zetközi gyűjtést kezdeményezett, és an-
nak segítségével létrehozták a Korup 
Nemzeti Parkot a nyugat-kameruni 
esőerdő-területen. A park valóságos 
génmegőrző centrum hatalmas bio di-
ver zi tá sá val: 1259 négyzetkilométeres 
te rü le tén 3500 edényes növényfaj él, 

keresztül jut vissza az élő növényekbe. 
Szomorú példa Etiópia és Kelet-Afrika 
vagy Madagaszkár, ahol már nagy terü-
leten irtották ki az erdőket, azok mára 
sivatagszerű élőhelyekké váltak, és a ter-
mőtalaj rétege lepusztult a felszínről.
– Az ipekakuána volt az első gyógyha-
tású növény, amely mint a vérhasra java-
solt gyógyír, 1672-ben jutott el Európába 
a brazíliai esőerdőkből, és mind a mai 
napig hallani hasonló új felfedezésekről.
– Ilyen felfedezés volt a kinin is, amely 
az 1800-as évek óta sokáig a malária 
egyetlen gyógyszerének számított. Ma-
napság hatalmas projektek keretében 
térképezik fel az esőerdők növényeit 
mint ismeretlen gyógyhatású vegyüle-
tek forrásait. Már 2000 olyan növényt 
találtak, amelyek vagy a rák, vagy az 
AIDS gyógyítására alkalmas hatóanya-
got tartalmaznak. A táplálék és élvezeti 
növényeink 60 százaléka – úgy mint a 
krumpli, a bab, a kukorica, a kávé, a 
kakaó – esőerdőkből származik, és ma 
is egyre több hasznos tápláléknövényt 
fedeznek fel és vesznek át az ott élő 
bennszülöttektől. Ipari nyersanyagfor-
rás szempontból is nagyon fontos példá-
ul a kaucsukfa és több olajnövény.
– Egy svéd milliárdos 1600 négyzetki-
lométeres esőerdőt vásárolt meg a helyi 
fafeldolgozó cégektől, pusztán abbéli 
szándékkal, hogy megvédje a kiirtástól. 
Tud hasonló jótékony szándékról?
– Például a Cambridge-i Egyetem né-
hai botanikaprofesszora, Paul W. Ri-
chards, a trópusi esőerdőkről szóló leg-

amelyből 836-ot onnan írtak le először. 
Összehasonlításul: az egész magyar fló-
rából összesen 2721 faj ismert.
– A világ esőerdeinek 40 százaléka 
Brazíliában található. Mekkora je-
lentősége van annak, hogy a brazil 
kormány egyezményt írt alá partne-
reivel, köztük a WWF-fel, miszerint 
215 millió dollárt fordít az Amazonas 
mentén lévő esőerdők kulcsfontosságú 
területeinek védelmére?
– A brazil kormány szakemberei is értik 
a problémát és sokat tesznek az amazó-
niai esőerdők fennmaradásáért, amelyek 
egyúttal számos, még a modern civilizá-
ciótól kevéssé érintett indián törzs rezer-
vátumai, lakóhelyei is, s akik a termé-
szettel teljes összhangban, az erdő pusz-
títása nélkül élik le életüket. Sajnos 
azonban a populációs nyomás, az ipar-
mágnások, a fa-, arany- és drágakő-ki-
termelők, valamint az olajpálma- és kau-
csukfa-ültetvényesek teremtette lobbik 
gyakran megakadályozzák a józan tö-
rekvéseket. Szerencsére Ecuador, Peru és 
Bolívia területén is vannak még nagy, 
érintetlen amazóniai esőerdő-területek, 
amelyekre kisebb nyomás nehezedik.
– Milyen mértékű az esőerdők irtása 
napjainkban?
– Meghaladja az évi 200 000 négyzet-
kilométert. Percenként 2000 óriásfát 
vágnak ki, és naponta 50, részben még 
ismeretlen faj hal ki. Az amazóniai 
esőerdők az eredeti területük mintegy 
25 százalékát elvesztették, de Afriká-
ban és Ázsiában is rohamos mértékű az 

Palánkgyökérzetű óriásfa (Dracontomelon duperrianum) vietnami esőerdőben  
(A SZERZŐ FELVÉTELE)

Palánkgyökérzet, mely a sekélyes 
gyökérzetű óriásfákat védi a kidőléstől.  

A törzs alsó, illetve a gyökérzet felső 
részén lemezszerű szilárdító elemek 
alakulnak ki, s a  gótikus templomok 

pilléreihez hasonló formában tartják meg 
a trópusi viharok idején az óriásfákat. 

A kép a palánkgyökérzetet mutatja 
oldalnézetben és a különböző szintek 

keresztmetszetét.

Tetrastigma platycollis lapos liánszára  
egy thaiföldi esőerdőben.  

A liánok fiatal fákra kapaszkodnak fel,  
és azzal együtt nőnek 50 méter magasra, 
anélkül, hogy fatörzset növesztenének, 

ezzel sok energiát, anyagot megtakarítanak, 
de nagyon fejlett szállítóedényekre van 

szükségük, hogy a vékony szárban ilyen 
magasra szállítsák a vizet és a benne 
oldott tápanyagokat. Ritkán érik el a 

karvastagságot. (A SZERZŐ FELVÉTELE)
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erdőirtás. A bennszülött fajokban 
rendkívül gazdag madagaszkári vagy 
malajziai és borneói esőerdők nagy ré-
szét pedig már kiirtották. Egyik helyen 
a nincstelen helyi lakosság primitív ir-
tásos-égetéses földművelése, másutt 
olajpálma-ültetvények létesítése vagy 
épp evőpálcikák tömeges előállítása 
céljából. Ilyen ütemben folyó erdőpusz-
títás mellett 15–20 év alatt eltűnhetnek 
az esőerdők minden megközelíthető 
helyről, kivéve az őrzött nemzeti par-
kokat és rezervátumokat.
– Beszélhetünk egyáltalán a vissza-
erdő södés lehetőségéről?
– A trópusi esőerdők rendkívül összetett 
és gazdag szerkezete évmilliók során ala-
kult ki a környezet és az élőlények kölcsö-
nös egymásra hatása során. A természetes 
visszaerdősödés csak akkor lehetséges, ha 
az irtás által okozott seb jóval kisebb, mint 
az erdő maga, és így a körülötte lévő er-
dőből természetes úton visszapótlódnak 
az ott élő növények, gombák és állatok. 
Ám ha egy nagy erdőterületet irtanak ki 
teljesen, nincs honnan természetes úton 
visszaerdősödnie, az ültetvényerdő szer-
vezettsége, a fajok összehangoltsága pe-
dig meg sem közelíti a természetes eső-
erdőét. Az ültetvényes erdőnek ott van 
jelentősége a faanyagtermelésben, a 
szénháztartás helyreállításában, a csapa-
dékvíz felfogásában és szabályozásában 
vagy a talajerózió megakadályozásában, 
ahol a természetes esőerdőket már telje-
sen kiirtották. Nem kívánatos folyamat 
mesterséges erdőt telepíteni a kiirtott 
természetes erdő helyére. Az esőerdő 
biodiverzitása sohasem áll helyre.
– Mit lehet tenni a pusztulás ellen?
– Csak azt, amit már említettem. Egy-
részt minél nagyobb természetes esőer-
dő-területet kell megőrizni a bio di ver zi-

tás és a környezet megóvása érdekében. 
A növekvő lakosság növénytermesztési 
területigényét nem a ter mészetes erdők 
rovására kell megoldani, hanem a már 
erdőtlen területeken korszerűbb mező-
gazdasági módszerekkel (öntözés, ma-
gasabb hozamú növényfajták, biológiai 
növényvédelem) lehetővé tenni a maga-
sabb terméshozamok elérését (lásd Me-
xikó és India „zöld forradalma”), amely 
biztosítja a lakosság élelmiszer-, textil- 
és egyéb ipari nyersanyagszükségletét. 
Az esőerdő-területek egy részén is 
megoldható a fakitermelés, ha bizto-
sítjuk a nem tömegesen kivágott fák 
utánpótlását és gondozását, tehát ne 
fabányászat, hanem erdőművelés 
folyjék. A Föld jelenlegi termőterüle-
te megfelelő módszerekkel (lásd Eu-
rópa és Észak-Amerika mezőgazda-
sági túltermelési válságát) képes lenne 
a mai lakosság kétszeresét is ellátni. 
Tehát ha meg akarjuk menteni az 
esőerdőket és az általuk nyújtott érté-
keket, akkor a fejlődő országoknak 
olyan önzetlen segítséget kell nyújta-
ni, hogy a megművelhető földterüle-
tet sokkal jobban ki tudják használni. 
Az általuk előállított termékekért pe-
dig olyan tisztességes árat kell adni 
(kávé, tea, déligyümölcsök, gyapot 
stb.), ami arányos a felhasznált földte-
rületen befektetett munkával. Az eső-
erdők pusztulása, az azzal járó környe-
zeti változás az emberiség számára is 
rendkívüli károkkal jár. Az emberi faj 
olyan civilizációs helyzetbe került, 
hogy képes százezer számra kipusztítani 
más élőlényeket. Azon túl, hogy erkölcsi 
és tudományos kérdés: joga van-e hozzá, 
ez a tette az emberi közösség kipusztulá-
sával is fog járni.

Veress Kata

Nyelv és Élet

Nagy garral

„Egy társaságban nemrégiben erre a kifeje-
zésre figyeltem fel: nagy garral. Szeretném 
megtudni: mi az a gar?” – kérdezi egy le-
vélíróm.

 Nos, a gar főnév önmagában  nem  
bukkan fel, de hogy volt, s hogy az 
említett kifejezésben ma is él, azt az is 
bizonyítja, hogy -val, -vel  határozóra-
gos garral alakjában legújabb értelme-
ző szótárunk  is közli. A korábbi szótá-
rak alapalakjában is feltüntetik, s ’büsz-
ke fennhéjázás, elbiz(akod)ottság’ ér-
telmet tulajdonítanak neki.  A 
Czuczor–Fogarasi szótár szerint a gar 
önmagában a székelyek nyelvhasznála-
tában él(t). Szarvas Gábor és Simonyi 
Zsigmond nagy műve, az 1890-ben 
megjelent Magyar nyelvtörténeti szó-
tár ’arrogancia’ értelemben szintén ön-
álló címszóként  közli, példát azon-
ban ez a szótár is csak a garral  hatá-
rozóragos formára ad; a legelsőt 
Felvinczi György  (1645–1716) erdé-
lyi költőtől, mégpedig 1693-ból ezt: 
„Jollehet nagy garral  fenn jár az agárral 
a tetves grammaticus.”. (Ezt jól meg-
kapták a nyelvészek! G. L.)

A gar szónak származékai is vannak.  
Ilyen például a ’kevély, fennhéjázó’ je-
lentésű garos melléknév, amelyre példát 
Szabó T. Attila Erdélyi magyar szótör-
téneti tárából is idézhetnék (jelentése: 
’kevély, fennhéjázó’), s ilyen  Szinnyei 
József Magyar tájszótárában (1893–1901) 
a műveltető képzős gartat igei szárma-
zék, amelynek egyik jelentése: ’büszkén 
körül-oldalog, mint például a szépelgő 
kakas a tyúk körül’. Ballagi e szót így 
értelmezi: ’hívatlanul beleszól’.

Több-kevesebb múltja tehát  van a 
gar  szónak, sőt, egy szócsalád alapsza-
va, de tudomásul kell vennünk, hogy 
ma már szinte csak a (nagy) garral ha-
tározóragos alakja él. Ez A magyar nyelv 
történeti etimológiai szótára szerint alig-
hanem erdélyi írók révén került be az 
irodalmi és köznyelvbe. Örüljünk ne-
ki, hogy megmaradt, s éljünk is vele, 
ha nem is nagy garral, azaz hivalkod-
va, gőgösen, de bátran!                                              

G. L.

Szerkeszti: 
GrÉtsy lászló
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Egy több száz éves, több méter vastagságú óriásfa (Cedrela lilloi)  
a perui Pampa Hermosa esőerdő rezervátumban (HAVASI JUDIT FELVÉTELE)
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most főleg gyógyszerkutatással fog-
lalkozom, annak is az informatikai 
oldalával.
– Milyen céllal kezdett ezen a terü-
leten dolgozni?
– Először nem volt vele kifejezett cé-
lom azon kívül, hogy új dolgokat is-
merjek meg, de most már kezdenek 
körvonalazódni bennem a dolgok. 
Az okos kütyük és minden, amit 
akarva-akaratlanul megosztunk az 
interneten, hatalmas adatmennyisé-
get generál. Kevésbé köztudott, 
hogy az élettudományokban is óriá-
si, egyre növekvő mennyiségű adat 
áll rendelkezésre. Kézenfekvő, hogy 
itt van ez a sok adat, használjuk ki. 
A genetikai adatoktól a mellékhatás-
adatokig ma már minden egyre ol-
csóbban begyűjthető, és nagyon 
okos MI-algoritmusokkal tudjuk 
elemezni őket. A mély tanulásnak 
nevezett módszereket alkalmazzák 
nagy mennyiségű adatok vagy bo-
nyolult rendszerek elemzéséhez, 
nemcsak a bioinformatikában, ha-
nem más tudományokban is, mint 
például a kvantumtérelmélet. Sőt a 
mindennapi életben is tapasztaljuk 
egyes alkalmazásait. Ilyen a gépi 

látás vagy a beszédfelismerés terüle-
te. Viszont nem teljesen értjük, hogy 
ezek a módszerek hogyan képesek 
olyan teljesítményekre, amikre lát-
hatóan képesek. A cél tehát egyrészt 
az, hogy megértsük, hogyan mű-
ködnek, másrészt az, hogy tudomá-
nyos kutatásban aktívan tudjuk al-
kalmazni őket.
– Az ön területén hogyan és mire 
lehet alkalmazni a mesterséges in-
telligenciát?
– A gyógyszerek – kissé leegyszerű-
sítve – úgy hatnak, hogy molekulái 
elérik a sejtet, és ott elindítanak egy 
jelátviteli folyamatot, esetleg valami 
metabolikus útvonalat megváltoz-
tatnak. A sejt valahogy reagál erre és 
megjelenik egy külsőleg is látható 
változás. Például lement a vérnyo-
másom. Annak a megjóslása, hogy 
egy ilyen molekula milyen célpon-
tokhoz fog bekötni, nagyon fontos, 
mert ez a gyógyszerfejlesztés 
nulladik lépése. Általában tehát van 
egy célpontunk, tudjuk, hogy az 
milyen élettani folyamatokban 
játszik kulcsszerepet, és ezt próbáljuk 
gyógyszerrel támadni a kívánt hatás 
elérése érdekében. Ezek azonban 

– A biológiai vagy az informatikai 
érdeklődése volt előbb és hogyan ta-
lálkozott a kettő?
– Édesapám négy éves koromban 
odaültetett a számítógép elé és 
elkezdtem programozgatni, majd az 
öcséimnek írogattam játékprogra-
mokat. Tehát az informatika volt 
előbb, aztán mégis orvosnak men-
tem, mert a gimnáziumban na-
gyon jó biológiatanárom volt, aki 
ebbe az irányba terelt. A Semmel-
weisen általános orvostudományt 
tanultam. Először még én is pipet-

tázgattam a la-
borban, de nem 
voltam túl ügyes 
és inkább az adat-
elemzés felé for-
dultam. Az egye-

tem második felében a Pázmányra 
is jártam, vendéghallgatóként in-
formatikát és ma te ma tikát hall-
gatni, illetve a BME-n bekapcso-
lódtam bio in for ma ti kai kutatások-
ba. Innen jött a gyógyszerkutatás, 
amiből egy társammal TDK-t is 
írtam. Elég jól sikerült, mert 
OTDK első hely lett belőle. Így a 
PhD-t már a BME-n kezdtem, 

I N T E R J Ú  B O L G Á R  B E N C É V E L

MESTERSÉGES INTELLIGENCIA 
ÉS BIOINFORMATIKA
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ígéretes alkalmazásairól. Bolgár Bence bioinformatikus a 
gyógyszerkutatás informatikai oldalával foglalkozik, s ebben a 
MI működését és lehetőségeit vizsgálja. A BME Méréstechnika 
és Információs Rendszerek Tanszékének doktorandusza nem-
rég Junior Prima Díjat kapott, ami eddigi munkáját és annak 
jövőbeni fontosságát is minősíti. A fiatal szakemberrel az 
OTKA által is támogatott kutatásairól és azok jelentőségéről 

beszélgettünk.

K 1199866
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nagyon költséges kísérletek, de 
ha már csak annyit el tudunk 
érni, hogy MI-vel néhány 
megoldást javaslunk, ami nagy 
valószínűséggel működni fog, 
akkor már sokat segítettünk. 
Persze annak a molekulának, 
amit találunk, még át kell men-
nie a szokásos szűrőkön, mire 
gyógyszer lesz. Én azzal foglal-
kozom, hogyan lehet ezt a 
gyógyszer-célpont interakciót 
megjósolni sok információfor-
rás együttes felhasználásával. 
Ilyen információ lehet például a 
molekula kémiai szerkezete, 
vagy az, hogy ezek a molekulák 
mennyiben hasonlítanak vagy 
különböznek egymástól, de ké-
sőbbi fázisokban például az is-
mert mellékhatások is fontosak 
lehetnek. Nagyon sok helyről jö-
hetnek tehát az információk, így 
az is kérdés, hogyan tudjuk eze-
ket együttesen felhasználni. A 
tudásnak ez a fúziója igazán hasznos 
és fontos a mi munkánkban.  Bizo-
nyos módszereket, például kvantum-
kémiai szimulációkat, vagy gépi ta-
nulási modellekkel a molekulák fizi-
kai, kémiai tulajdonságainak jóslását 
már viszonylag régóta alkalmazzák.
– Nagyon leegyszerűsítem a dolgot, 
ha ezt gyógyszerszimulátorként kép-
zelem el?
– Nem, de gyógyszerszimulációval 
nem mi foglalkozunk. Amit mi csi-
náltunk, azt úgy lehetne jellemezni, 
mint a Netflix filmajánló rendszerét. 
Az egyes felhasználók megnéznek né-
hány filmet és adnak rá értékelést. Az 
a feladatunk, hogy a felhasználók ed-
digi preferenciái alapján új filmeket ja-
vasoljunk. Ehhez nagyon sok mindent 
fel lehet használni, például maguknak 
a felhasználóknak a hasonlóságait is. 
Ha az én baráti körömben mindenki 
könyvmoly, akkor van arra esély, hogy 
nekem is azok a „könyvmoly” filmek 
fognak tetszeni, amik nekik. Ezzel 
analóg módon gondolhatunk arra, 
hogy a gyógyszermolekulák is értékel-
nek egyes célpontokat. Az értékelés itt 
azt jelenti, hogy mekkora affinitással 
kötnek egy célponthoz. Itt is vannak a 
molekuláknak és a célpontoknak is 
hasonlóságai. A modell, amin dol-
gozom, azt csinálja, hogy teljesen 
automatizált módon, tehát emberi 

megkonstruált látens reprezentáci-
ókhoz valamilyen szemléletes bioló-
giai értelmezést kell találni. A másik 
ilyen nagyívű célkitűzés, hogy ez a 
módszer már olyan fejlett lesz, hogy 
kísérleteket is tud javasolni, sőt azt is 
tudja, hogy ennek a kísérletnek mi 
lesz a várható értéke, és az alapján 
hogyan lehet tovább lépni. Tehát 
gyakorlatilag a mesterséges intelli-
gencia automatizálja a kutatási fo-
lyamatot, részben belépve a gyógy-
szerkutató helyébe, részben koope-
rálva, kiegészítve az emberi intuíci-
ót. Azt találták, hogy általában jók 
ezek a szakértői rendszerek, jó az 
ember is, de akkor igazán jók, ha 
együtt dolgoznak.

Érdekesség, hogy a Deep Learning 
alapját adó matematikai formaliz-
mus az utóbbi 2–3 évben nagyon sok 
helyen előkerült, egészen távoli terü-
leteken, például kvantum tér el mé let-
ben is használják. Nagyon úgy tű-
nik, hogy egy csomó dologról, le-
gyen az kvantumtérelmélet vagy 
arcfelismerés vagy gyógyszerkuta-
tás, lehet a komputáció, vagy a szá-
mítás nyelvén is beszélni. De ezen a 
nyelven még nem nagyon tudjuk 
felhasználni, részben azért, mert sok 
esetben nem értjük, hogy a modellek 
valójában mit is reprezentálnak. De 
haladunk afelé, hogy megértsük.

Trupka ZolTán

beavatkozás nélkül a gyógyszereknek 
és a célpontoknak is készít egy látens 
reprezentációt. Ezeket használja fel ah-
hoz, hogy eddig ismeretlen gyógy-
szer-célpont interakciókról is meg-
mondja, milyen valószínűséggel és mi-
lyen affinitással fognak kötni. Itt 
bejönnek olyan szempontok is, mint 
az, hogy ami nincs benne az ismert 
adatainkban, az vajon miért nincs 
benne? Véletlennek tekinthető, vagy 
valakinek már megvan, de igyekszik 
titokban tartani? Tehát statisztikai 
szempontból nagyon ügyesen kell ke-
zelni ezeket a feltevéseket, a hiányzás 
típusától is függ, hogyan formalizálja 
az ember a modellt.
– Ez nemcsak gyorsítja, hanem ol-
csóbbá is teszi a gyógyszerkészítés el-
ső fázisait?
– A sok szempontot fuzionáló rend-
szerrel a cél még ennél is am bició-
zusabb: a gyógyszerkutatás későbbi 
fázisait is hivatott volna segíteni, 
több célpont rendszerszemléletű 
ajánlásával. Sajnos azonban még je-
lenleg ehhez nincsenek szakmai ki-
értékelések, így a gyógyszergyárak 
is inkább kutatási eszközként figye-
lik ezeket a módszereket.
– Milyen kifutását várja a saját 
mostani kutatásainak?
– Mindenképpen szeretném, ha meg-
lenne ezeknek a módszereknek a ma-
gyarázata. A gép által automatikusan 

Célpontok
Molekulák

Neurális háló
(látens reprezentációk)

Tudásfúzió

Hiányzó modell

Aktivációs függvény (σ)

Ismert interakciók
Publikus/privát kísérleti adatok

Jósolt interakciók
Bináris gyógyszer–célpont kötések

Valószínűségi modell
Prior elvárások (pl. promiszkuitás)

Célpont–célpont 
hasonlóságok:
• Szekvencia
• Funkció
• Kötőhelyek
• Stb.

Molekula–molekula
hasonlóságok:
• Kémiai szerkezet
• Útvonalak
• Mellékhatások
• Stb.
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Nem véletlen, hogy pont az 
önvezető autózást emelte ki 
a társadalom a már-már tu-

dományos-fantasztikus regényekbe 
illő kutatások közül. A mobilitás a 
civilizáció hajnala óta a globális fej-
lődés és jólét előfeltétele, így volt ez 
a kerék, a gőzgép vagy éppen a re-
pülés esetében is. A társadalmi nyo-
más pedig óriási: évente több mint 
egymillióan vesztik életüket közúti 
balesetekben világszerte, a balese-
tek 90%-át pedig emberi mulasz-
tás okozza. Ha naponta 10 darab 

Boeing 747 utasszállító zuhanna le, 
csak megközelíteni tudnánk ezt a 
számot, bolygónk egymilliárd gép-
járműje mellett mégis sokszor jelen-
téktelennek tűnik egy-egy komo-
lyabb közúti baleset. Mindezek is-
meretében azonban a világszerte 
megspórolt napi egymilliárd órányi 
idő, a szén-dioxid-kibocsátás csök-
kenése a hatékony vezetéstervezés 
hatására, illetve a technológia által 
biztosított kényelem mind másodla-
gos érték az önvezető autók által 
nyújtandó biztonság mögött.

F O R R A DA L O M  A  KÖ Z L E K E D É S B E N

AUTÓZÁS 
SOFŐRÖK NÉLKÜL

Az önvezető autózás kétségtelenül napjaink egyik legnépszerűbb kutatási témája, egyben a műszaki 
alaptudományok legaktívabb határterülete. Az önvezető autók mint robotikai rendszerek feladata az 
emberi autóvezetés összetett folyamatának kiváltása. Mindeközben hatalmas mérnöki kihívásokkal 
kell szembenéznünk, így például a pontos érzékeléssel, biztonságos döntéshozatallal és robosztus sza-
bályozással. Míg a ma létező prototípusok bizonyos feladatokat és funkciókat hibátlanul demonstrálnak, 
még hosszú évekre vagyunk attól, hogy kormány és pedál nélküli járműveket vásárolhassunk az 
autókereskedésekben. Ennek nem csupán műszaki akadályai vannak – hiszen a technológia maga 
néhány éven belül ténylegesen rendelkezésre áll majd –, hanem a folyamatosan változó és fejlődő 
törvényi szabályozások és az autóipar (és piac) lassú alkalmazkodása is jelentősen közrejátszanak.

Az önvezető autózás kérdése az 
autók hőskora óta foglalkoztatta 
az embereket. Az amerikai Pontiac 
autógyár már az 1920-as években 
bemutatta fantomautóit, melyek ve-
zető nélkül járták az utakat – természe-
tesen távirányítós üzem mód ban, a 
rádiótechnika által kínált lehetőségeket 
demonstrálva. Az első igazi, számí-
tógéppel vezérelt autókra egészen a 
nyolcvanas évekig kellett várnunk, 
ugyanakkor a kétezres évek elejéig 
egy nagyobb méretű furgonra 
volt szükség a számítási egység 

Az autonóm vezetés hat szintje
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hordozására. Az áttörést a kaliforni-
ai DARPA Challenge versenyek 
hozták, ahol előre meghatározott 
feladatok elvégzésére számos egyedi 
autót hoztak létre egyetemi és ipari 
szereplők. Nem túlzás, hogy érzéke-
lők tucatjai, ezen belül 
méregdrága LIDAR lé-
zeres eszközök feleltek a 
környezet felismeréséért, 
ugyanakkor a versenyso-
rozattal az önvezető autó-
zás új korszaka indult, 
mely számos, ma is alkal-
mazott ötletet, algorit-
must és elismert szakem-
bert adott a világnak.

Algoritmusok 
és neurális hálók

A rendelkezésre álló szá-
mítási kapacitásnak és 
dinamikusan fejlődő al-
goritmusoknak köszön-
hetően a kamerák fokozatosan ve-
szik át az elsődleges érzékelők sze-
repét az autókban. A mai fejlett 
vezetéstámogató funkciók, így 
például a sávtartáshoz és a gyalogo-
sok érzékelésére használt algoritmu-
sok is kameraképek alapján dolgoz-
nak, azonban a gyártásban kizárólag 
hagyományos gépi látással talál-
kozhatunk. Az önvezető autózás vi-
szont több egyszerű sávtartásnál, így 
egyre nagyobb népszerűségnek ör-
vendenek a modern mély tanulást 
(Deep Learning, DL) és neurális 
hálókat (Neural Networks, NN) al-
kalmazó algoritmusok, a mestersé-
ges intelligencia (AI) alapú önveze-
tés elengedhetetlen komponensei. 

Az egyes prototípusok képessé-
geinek definiálása hozta létre az 
Autóipari Mérnökök Egyesülete 
(SAE) az autonóm vezetés hatszin-
tű táblázatát, mely egyben az ön-
vezető autók köré rendeződő fej-
lesztési és kutatási irányokat is 
meghatározza. A lista 0-2. szintje 
a vezetéstámogató rendszereket 
(ADAS) fedi le, melyek az emberi 
sofőrök mindenkori teljes figyel-
mét és döntéshozatalát igénylik, 
míg a 3-5. szinten a környezet fel-
ismerése, értelmezése, a döntésho-
zatal és végrehajtás már a számító-
gép feladata. Ennek megfelelően – 
bár éles technológiai határok nem 
definiálhatók –, ökölszabályként 

elmondható, hogy a 0-2. szintek 
hagyományos algoritmusokkal 
megoldhatók, jelenleg a piacon el-
érhető hardveres támogatás mel-
lett, míg a 3-5. szintek esetében a 
mesterséges intelligencia megke-

rülhetetlen. És míg az autógyárak 
és autóipari beszállítók nagy része 
a biztonságos, fokozatos utat vá-
lasztja a fejlődés irányába (ma leg-
feljebb 2. szintű önvezető autót ve-
hetünk a márkakereskedésekben), 
gombamód szaporodnak azok a 
technológiai vállalatok és kisebb 
szoftvercégek, akik a grandiózus 
5. szint elérésén dolgoznak már a 
kezdetektől.

A fejlesztés építőelemei
A fejlesztési irányok sokszínűségét 
mi sem mutatja jobban annál, 
minthogy az elmúlt években 
többezer fős autóipari fejlesztőköz-
pontok, néhány tucat fős garázscé-
gek, de még magányos farkasok is 
mutattak be látványos funkciókat, 
netán ígéretes prototípusokat. Ah-
hoz azonban, hogy valós, 5. szintű 
önvezető rendszerek jöhessenek 
létre, technológiai szempontból 
három jól elkülöníthető építőelem-
re van szükség.

Algoritmusok – az önvezetés el-
képzelhetetlen olyan alkotóelemek 
nélkül, melyek egy autófüggetlen, 
integrált szoftveres keretrendszert 
szolgálnak ki. Feladatuk az érzé-
kelők összehangolása, az adatfel-
dolgozás, a felismerés, hely(zet)
meghatározás, döntéshozatal és irá-
nyítás. Így, bár a fejlesztések a szél-
rózsa minden irányába elindultak, 

a percepció–lokalizáció–tervezés 
hármasa minden rendszerben 
megjelenik. A hagyományos algo-
ritmusok még ma is gyakran szél-
malomharcot vívnak a mestersé-
ges intelligencia alapú megközelí-

tésekkel, ugyanakkor 
ma már a kutatók állás-
pontja szerint a megol-
dás valahol a kettő meg-
felelő egyensúlyát köve-
teli majd meg. Nem kó-
dolhatunk be minden 
lehetséges közlekedési 
helyzetet kézzel, 
ugyanakkor nem 
engedhetjük meg az 
autónak azt sem, hogy 
minden kereszteződésnél 
önkényesen döntsön. Ez 
utóbbi megközelítés 
népszerű példája a fekete 
doboz-szerű, úgyneve-
zett end-to-end learning, 

ahol a mesterséges intelligencia 
csupán az emberi vezetést figyel-
ve, próba-szerencse módon tanul 
meg közlekedni egy virtuális kör-
nyezetben. Bár számos ígéretes ku-
tatási eredményt született már az 
elmúlt években, minőségbiztosítá-
si és hibakeresési szempontból nem 
valószínű, hogy a jövőben az ilyen 
rendszerek sorozatgyártásba kerül-
nek. Robusztusabb, ugyanakkor 
összetettebb megközelítés, ha az 
emberi vezetést vizsgálva egy ön-
vezető szoftver építőelemeit hoz-
zuk létre. Ezek hierarchikusan 
épülnek egymásra, feladatuk pe-
dig az információszolgáltatás a 
környezetről, a jármű-környezet 
kölcsönhatásról és az optimális út-
vonalról – mindezt nem a mester-
séges intelligencia által, hanem an-
nak támogatásával megvalósítva.

Fejlesztési eszközök – az autóipar-
ban évtizedekkel ezelőtt kialakult 
beszerzési lánc felépítése lehetővé 
teszi, hogy az autógyártók elsődle-
ges feladata a motorfejlesztés mel-
lett a kész, független komponensek 
in teg rá ciój a legyen. A kom po nen-
se ket általában első szintű autóipari 
beszállítók fejlesztik, melyek továb-
bi beszállítóktól nyerik a feldolgo-
zóegységeket, al goritmusokat 
stb. Ennek köszönhetően a mai 
autók mind a funkciókat, mind a 
felépítésüket tekintve elosztott 

A klasszikus villamosdilemma önvezető autók esetében
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gadjuk, hogy ma már az adat-
feldolgozásnak nincsenek határai. 
A neurális hálókkal támogatott 
mesterséges intelligencia gyakorla-
ti alkalmazására azonban ez nem 
érvényes. Míg az egyes algoritmu-
sok teljesítményét alulról a minősé-
gi, pontossági és megbízhatósági 
követelmények határolják, össze-
tettségüket felülről a futtatáshoz 
szükséges energia korlátozza. A 
mai algoritmusok jelentős része 
konvolúciós neurális hálókat 
(CNN) alkalmaz, melyeket mind a 
tanítási, mind a futtatási fázisban 
napjainkban a grafikus processzo-

rok (GPU-k) kezelik a leghatéko-
nyabban. Egy átlagos önvezető 
prototípusban az ilyen processzo-
rok által felvett teljesítmény akár 
az egy kilowattos álomhatárt is 
átlépheti, mely elfogadhatatlan 
egy sorozatgyártott autó eseté-
ben. A célhardver fejlesztése tehát 
elengedhetetlen az önvezető autó-
zás területén. A feladat kristály-
tiszta: egy olyan processzor létre-
hozása, mely hatékonyan futtat 
neurális háló alapú algoritmuso-
kat, növeli a feldolgozóegységek 
teljesítménysűrűségét, és amely 
megfelel a mindenkor hatályos 
autóipari biztonsági és minőségi 
szabványoknak.

rendszerek, egy autóban akár 150 
mikroprocesszor is helyet kap. A jö-
vő autói az elosztottság ilyen mérté-
kű luxusát nem engedhetik meg 
maguknak, hiszen minden egység-
nek harmóniában kell működnie, 
így a fejlesztések egyértelműen egy 
központosított rendszer irányába 
mutatnak. Ennek természetes kö-
vetkezménye, hogy az egyes kom-
ponensek szimultán fejlesztése és 
kölcsönhatásuk folyamatos teszte-
lése az önvezető autók fejlesztésé-
nek integrált részévé vált, és egyre 
több olyan fejlesztési eszközzel ta-
lálkozunk mind az autógyártók, 

mind a kisebb technológiai cégek 
körében, melyet jobb híján „házon 
belül” kell kifejleszteni. Ezek első-
sorban az adatfeldolgozás (gyűjtés, 
címkézés, előállítás, javítás), szoft-
veres keretrendszerek (mestersé-
gesintelligencia-tanítás, szenzor-
fúzió, kódoptimalizálás) és teszt-
környezetek (verifikáció, minőség-
ellenőrzés, szimuláció) formájában 
valósulnak meg.

Számítási kapacitás – ma már köz-
helynek számít, hogy másfél évente 
a rendelkezésre álló számítási kapa-
citásunk megduplázódik. Ugyan-
akkor ennek a mindennapi életben 
lényegesen kisebb jelentőséget tu-
lajdonítunk, mint tíz éve, és elfo-

Társadalmi megítélés
Ahogyan az önvezető autózást tá-
mogató technológiák egyre széle-
sebb körben érhetők el, a jövő fel-
használói minél többet szeretnének 
majd megtudni azok működési el-
véről és arról, hogy hogyan változ-
tatják meg életüket az utakat ha-
marosan meghódító önvezető flot-
ták. A mesterséges intelligencia ala-
pú algoritmusok évek óta 
elengedhetetlen eszközei diagnosz-
tikának, előrejelzéseknek és döntés-
hozatalnak – elsősorban a pénzügy, 
reklámipar és orvostechnika terüle-
tén -, ugyanakkor az önvezető au-

tózás az első olyan globális al-
kalmazásuk, mely biztonság-
kritikus rendszerek irányításá-
ért felel.

Napjaink egyik leghevesebb 
etikai vitáját váltotta ki a kér-
dés, hogy az önvezető autók 
hozhatnak-e majd morális 
döntéseket, illetve egyáltalán 
képesek lesznek-e erre. A vi-
ták többsége egyenes ágon ve-
zethető vissza a klasszikus 
villamosdilemmára. A népszerű 
példában egy fékezhetetlen 
villamost irányítunk, és etikus 
döntést kell hoznunk arról, 
hogy egy váltó átváltásával 
feláldozzunk-e egy ártatlan 
életet öt másik megmentéséért 
cserébe. A dilemma az orvosi 
etika egyik legrégebben okta-
tott és hivatkozott kérdése, a 
deontológiai és utilitarista fi-
lozófia irányzatok szembeállí-
tása – nem az önvezető autó-
zás szülötte, a társadalom 

mégis most érzi először magáénak 
igazán. Egyetemi kutatások és vi-
lágszintű felmérések bizonyították 
már az emberek megosztottságát a 
kérdésben, és bár az autógyártók 
nagy része már nyíltan állást foglalt 
egy-egy oldal mellett, technológiai 
szempontból semmi sem utal arra, 
hogy a döntéshozatali algoritmusok 
rákényszerülnének morális dönté-
sek meghozatalára. Mérnöki szem-
mel ez megkönnyebbülés, hiszen 
így a funkciók létrehozása és fej-
lesztése elsőbbséget élvez, mely már 
rövid távon is mérhetően biztonsá-
gosabb és hatékonyabb mobilitást 
eredményez majd.

Takács árpád

Az önvezető autózáshoz elengedhetetlen lesz a mesterséges intelligencia
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A Kárpát-medencében három terü-
leten találhatók nagy sótelepek, 
melyeket az elmúlt évezredek fo-

lyamán bányásztak is: az erdélyi sóbányák 
(Erdélyi-medence: Désakna, Parajd, Vízak-
na, Marosújvár, Torda stb.), a máramarosi sóbá-
nyák (Máramarossziget vidéke: Aknaszlatina, 
Aknasugatag, Rónaszék környéke) és az 
északi sóbányák (Eperjestől keletre: Sóvár, 
Sóbánya, Sókút sóbányái). 

A kősó kitermelése a Kárpát-medencében 
Kr. e. 5000 körül, a rézbányászattal egy 
időben indulhatott, a felszínre kibukkanó 
telepek fejtésével. A máramarosi és az er-
délyi sólelőhelyeken kő- és bronzkori 
sóvágó eszközöket találtak. Aknaszlatinától 
északnyugatra, a Királyvölgyben 4 na-
gyobb és 30 kisebb ősi sóbányaművet, fa-
szerszámokat, favályúkat, fa feszítőrudakat, 
facsákányt és kimosott sódarabokat fedez-
tek fel. Ez utóbbi alátámasztotta azt a felté-
telezést, hogy kezdetben a sót édesvízzel 
való oldással nyerték ki.

Később, a rómaiak már fejtették a sót, ki-
zárólag a völgytalpakon, külfejtéssel. En-
nek nyomai Máramarosban is megtalálha-
tók: a környéken Alsóróna, Nyágova, 
Sófalva, Baranga, Aknaszlatina, Vhucsek 
és Felső-Neresnyice községekben római 
kori sóhorpákat (homorú bemélyedéseket) 
sikerült azonosítani. Ezekben római pénze-
ket és eszközöket találtak, valamint római ko-
ri bányatelepeket és épületeket tártak fel. 
Aknasugatag római kori bányakamrái 6–8 
méter szélesek és 17–43 méter mélyek vol-
tak. A korabeli bányászok úgy hatoltak le 
ilyen nagy mélységbe, hogy közben a kam-
rák oldalfalát alkotó só érintetlen maradt. 
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A kősó egyike a hétköznapjainkban leggyakrabban előforduló ásványoknak, amelyet gyakorlatilag 
átalakítás nélkül, eredeti formájában hasznosítunk: megeszünk. A kőeszközök pattintá-
sához szükséges tűzkő után valószínűleg a kősó volt a második ásványi nyersanyag, 
amellyel már az őskorban kereskedtek. Az ókortól kezdve elterjedt fizetőeszköz volt, sőt 
egyes ázsiai és afrikai népeknél a mai napig megőrizte ezt a funkcióját. Mivel a bányá-
szata és kereskedelme hatalmas hasznot hajtott, gyakran volt királyi monopólium, így 

hazánkban is. A magyar királyi sóbányák egyik legjelentősebb sóbányakerületébe kalauzol el Magyari 
Mihály 1885-ös térképe: Máramaros megye földtani térképe a só előjöveteli helyek megjelölésével.

A gazdaságosabb fej-
tési mód, a harang ala-
kú fejtés már a VI. szá-
zadban megjelenhetett 
és egészen a XVIII. szá-
zad végéig jellemző 
volt a területen. A bá-
nya kiépítése két, egy-
mástól 6–8 méterre lé-
vő akna mélyítésével 
kezdődött: az egyik a 
szállítást, a másik a 
közlekedést szolgálta. 
Amikor elérték a sótest 
szilárd részét, négyze-
tes keresztmetszetű ak-
naácsolatot készítettek. 
További 10 méternyi 
mélyítés után kör- vagy 
elliptikus szelvényben 
harang alakúvá széle-
sítették a fejtést, 50–
80 méter átmérőig. A fej-
tési mélység a 100–
150 métert is elérhette. 
A sót kasokban, hálók-
ban, kenderkötéllel emel-
ték a felszínre, az embe-
rek pedig kötélhágcsó-
kon közlekedtek a bá-
nyákban. 

A XVIII. század végé-
től kezdve a só kiterme-
lése már kizárólag mély-
művelésű bányákban 
folyt. A harang alakú fejtéseket felváltották a 
téglatest alakú sókamrák. A kivágott 
sótömböket a szállítóaknákon kezdetben 

A SÓ ELŐJÖVETELI 
HELYEI

T É R K É P E K  A  M Ú LT B Ó L

lójárgánnyal szállították ki, melyeket később 
fokozatosan felváltottak a gőzgépek. Az 
aknaszlatinai bányában már a XX. század 

Részlet a Magyar Bánya-Kalauz ötödik, 1900. évi kiadásából



80   Él e t É s  tu d o m á n y   2018/3



Él e t É s  tu d o m á n y   2018/3  81

Máramaros megye földtani térképe, a 
sorozat előző részeiben megjelentek
kel együtt nagy felbontásban megtalál
ható a  www.mfgi.hu/hu/terkepek  a
multbol címen.

elején réselőgépeket alkalmaztak, melyekkel 
2,5–3 méter oldalhosszúságú sótömböket 
alakítottak ki és ezeket 1–2 méter mélyen vá-
lasztották le. A tömböket 15–30 kilogrammos 
darabokra vágták, melyhez kézi fúrót és fe-
szítőéket használtak. 

A máramarosi sóbányák kincstári tulajdon-
ban voltak, a só termelése és kereskedelme 
kincstári monopóliumnak számított. Az 
1850-es években Aknaszlatina sókitermelése 
körülbelül évi 17 200 tonna volt. Az intenzív 
sóbányászatnak köszönhetően az 1860-as 
években a magyarországi sótermelésnek 
több mint 50 százaléka (1868-ban már több 
mint a 60 százaléka) került ki a máramarosi 
bányákból. Csak az aknaszlatinai sóbányák 
az országos mennyiség 23 százalékát adták.

A Marosújvári sóbányakerület tisztje, Ma-
gyari Mihály, magyar királyi bányamérnök az 
1885. február 17-én, Aknaszlatinán másolt, 
1:180 000 méretarányú Máramaros megye 
földtani térképén az akkortájt „üzembe lévő 
és felhagyott sóbánya művek” mellett feltün-
tette a „sósvíz források”-at, valamint a feltá-
rás alatt lévő területeket is, „kutatások só 
után” megjelöléssel. Az egyes földtani kép-
ződményeket, üledékes és vulkáni eredetű 
kőzeteket különböző színekkel jelezte a tér-
képen.

BaBinszki Edit

Gáz- és folyadékzárványokat tartalmazó 
libellás kősó a Magyar Bányászati  

és Földtani Szolgálat gyűjteményéből. 
Lelőhely: Rónaszék.

 (LANTOS ZOLTÁN FELVÉTELE)
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1.
rész

Nemes Nagy Ágnes kül-
földi kapcsolatait, utazá-
sait alapvetően meghatá-

rozta a Baár-Madas Református 
Leánygimnáziumban osztályfőnö-
kétől, Korondyné Bodolay Erzsé-
bettől magas szinten elsajátított 
német és francia nyelvtudása. A 
Duna melléki Református Egyház-
kerület Ráday Levéltárában talál-
ható iratok számos adattal szolgál-
nak Nemes Nagy idegen nyelvta-
nulmányairól, és azt is tanúsítják, 
hogy korán nyilvánosság elé lépett 
verseivel. A félbennlakó diáklány a 
délelőtti gimnáziumi órák után az 
internátusban további francia kép-
zésben részesült. A szigorú tanárnő 
nemcsak francia nyelvet, hanem 
irodalmat is tanított diákjainak. 
Nemes Nagy évtizedek múlva is 
szívesen emlékezett, hogy társaival 
színre vitték Edmond Rostand 
Cyrano de Bergerac színművét fran-
cia nyelven, amelyben ő alakította 
a címszereplőt. Minden szerepet 
lány játszott; Nemes Nagy vett 
magának egy műorrot, de nagyon 
nevetségesnek tartották benne, és 
végül a saját orrával játszotta el 
Cyranót.

Nemes Nagy kitűnő tanulmányi 
eredménnyel végzett, részt vett az 
ifjúsági önképzőkör tevékenységé-
ben és a bibliakörben (a VIII. évfo-
lyamban titkári tisztséget is viselt). 
Az 1939. május 13-án tartott kecske-
méti bemutató ötödik programpont-
ja: „Nemes Nagy Ágnes VIII. b. osztá-
lyos tanuló költeményeiből felolvasott 
Bierel Ágnes VIII. a. osztályos tanuló.” 
Az érettségi vizsgálati jegyzőköny-
vek szerint kitüntetéssel tett vizs-
gát, azaz minden tárgyból jelest 

N E M E S  N A G Y  Á G N E S  F R A N C I A  K A P C S O L ATA I R Ó L

ÉPPEN A HATÁRON 
VOLTAM…

kapott: írásbelizett magyar iroda-
lomból, német, francia és latin 
nyelvből, szóbelizett magyar, né-
met, történelem, mennyiségtan, 
természettan és latin tárgyakból. 
Az érettségi feladatok a követke-
zők voltak: írásbeli: magyar: Az 
ember küzdelmei Madách Imre Az 
ember tragédiája című műben; né-
met: fordítás magyarról németre: 
Magyar munkások Németország-
ban – Töredék egy naplóból; fran-
cia: fordítás magyarról franciára: 
Roger Martin du Gard: Les 
Thibauld című könyve után Párizs 
1914-ben a mozgósítás napján; la-
tin: fordítás latinról magyarra: 
Plinius ad C. Plinium Maximum 
(VIII.24). Szóbeli: magyar: 1. A ma-
gyar nyelvű irodalom kezdetei, nyelv-
emlékeink, jelentőségük, 2. Ady is-
tenes versei; német: 1. Heine: 

Reisebilder, 2. Goethes Lyrik; tör-
ténelem: 1. Széchenyi konzervatív 
reformrendszere, 2. Magyarország és 
Ausztria történeti és közjogi viszonya. 
Megjegyzés: „1940. dec. 11-én a görög 
nyelvből kiegészítő érettségi vizsgát 
tett jó eredménnyel.”

Az 1939. június 19-i (26.) tanári 
értekezlet jegyzőkönyve arról tudó-
sít, hogy Nemes Nagy számos ju-
talmat kapott: Némethy Károly 
ösztöndíjalapjából 25 P[engő]; 
„Décsey Lajos-alap kamataiból a 
bennlakó növendékek közül a mo-
dern nyelvekből tanúsított szép elő-
meneteléért” 8 P[engő] 43 fillér; 
adomány jutalomra a jutalmazási 
alapból 10 P[engő]; a Bibliakörben 
kifejtett buzgó munkálkodásért 
könyvjutalom; az Önképzőköri 
pályázatok eredménye: „eredeti 
verséért 10 P[engő]”; „dicséretben ré-

Hetven évvel ezelőttig, a „fordulat évéig”, 1948 tavaszáig jelenhetett meg az Újhold, a Nyugat, majd 
a Magyar Csillag szellemi hagyományait folytató negyedéves folyóirat, amelynek egyik szerkesztője 
az akkor pályakezdőnek számító Nemes Nagy Ágnes volt. Cikksorozatunkban a költő életművének 

francia kulturális vonatkozásait tekintjük át.

Nemes Nagy Ágnes édesanyjával és anyai nagyanyjával 1925 körül
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Kutatási és Fejlesztési Hivataltól 
elnyert, a XX. századi francia-ma-
gyar irodalmi kapcsolatokat a le-
velezések tükrében vizsgáló poszt-
doktori kutatásom keretében vizs-
gáltam a költő francia és frankofón 
kapcsolatait a Petőfi Irodalmi Mú-
zeum Kézirattárában őrzött doku-
mentumok tükrében. Mi újat 
mondhatnak ezek a levelek az 
úti-naplókhoz képest? Bemutatják 
mindazt a szervezőmunkát, ami 
egy-egy utazást megelőzött, és tá-
jékoztatnak az utazás hatásairól 
azok szemszögéből, akikkel Ne-
mes Nagy az útja során megismer-
kedett vagy újra találkozott. Szá-
mos irodalom- és fordítástörténeti 
adattal gazdagodik e levelek olva-
sója, elemzője.

A feltárt levelek és levélfogal-
mazványok 1939 és 1991 között ke-
letkeztek. Néhány esetben nem 
azonosítható a levélíró személye, 
mint például az első két levél eseté-
ben, amely 1939 nyarán-őszén ke-
letkezett. Ezek egy Raymond ne-
vű, Nemes Nagy Ágnesnél öt év-
vel idősebb francia fiatalember 
szerelmes levelei az éppen érettsé-
gizett Ágneshez, akinek még a ke-
resztnevét sem tudja először helye-
sen leírni (Ági helyett „Agy”). Pil-
lanatnyilag ismeretlen, hogyan és 
miért járt Budapesten – a Baár-

Madas Gimnázium iratai nem em-
lítenek ilyen nevű külföldi vendé-
get. Így emlékszik vissza Nemes 
Nagy: „Jöttek franciák, németek, csi-
náltak velünk lélektani tesztet, extra 
mozgásművészetet, fejenállást, borsó-
számlálást, mindig volt valami szenzá-
ció.” A Baár-Madas 1938–1939-es 
évkönyvében, amely említi a na-
gyobb iskolai rendezvényeket, ki-
rándulásokat, eseményeket, nem 
található utalás Raymond nevű fi-
atalemberre. A tanári értekezletek 
jegyzőkönyvei két külföldi vendé-
get említenek 1939 tavaszán: James 

szesül eredeti verseiért”; „Internátus-
ban tanúsított példás magaviselet ju-
talmául könyvet kap”.

Nemes Nagy külföldi utazásairól 
viszonylag eddig is sokat tudott a 
kutatás. 1947 őszétől 1948 augusz-
tusáig ösztöndíj jal a Római Ma-
gyar Akadémián, illetve Párizsban 
tartózkodott tanulmányúton. Bu-
da Attila közölte ennek az utazás-
nak a levelezését. 1962-től több al-
kalommal járt külföldi felolvasó-
esteken és nemzetközi író-költő 
találkozókon Belgiumban, Fran-
ciaországban, folyamatosan jelen-

nek meg verseinek előbb francia, 
majd angol fordításai. Nemes 
Nagy szinte kizárólag francia nyel-
ven kommunikált külföldi írók-
kal-költőkkel, csak az 1979-es 
négy hónapi amerikai, iowai  tar-
tózkodása előtt egy évvel mélyült 
el az angol nyelvtanulásban, hogy 
részt vegyen az egyetem nemzet-
közi írótáborában. 1977-es brüssze-
li és 1979-es amerikai naplóját Do-
bás Kata és Buda Attila adta közre 
a kéziratok alapján. Lengyel Balázs 
leveleskönyvéből is következtetni 
lehet jó néhány francia költővel, 
íróval – például Paul Chaulot-val 
és Eugène Guillevic-kel – való is-
meretségére, azonban e gyakran 
több évtizedes szakmai kapcsola-
tok és barátságok természete a 
most elemzendő levelekben tárul 
fel teljes mélységében. A Nemzeti 

Nemes Nagy Ágnes 1940 körül
Nemes Nagy Ágnes és Lengyel Balázs esküvője, 1944. április 20.
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Lelkes István, a párizsi Magyar Inté-
zet igazgatója (1946–1949) biztatásá-
ra küldte el több magyar írónak és 
irodalomtörténésznek a magyaror-
szági irodalmi életre vonatkozó 
kérdéseit, amelyet egy irodalmi rá-
dióműsorhoz akart felhasználni. 

Hasonló érdeklődő levelet küldött 
Bóka Lászlónak, Képes Gézának, 
Vas Istvánnak, és kéri Nemes 

Nagyot, hogy a le-
veléhez mellékelt 
küldeményt juttassa 
el Weöres Sándor-
nak. Bordry ebben 
az időben nemcsak a 
magyar irodalmi 
életre volt kíváncsi, 
hanem az amerikaira 
is, hasonló kérdéseket 
intézett például Ro-
binson Jeffers ameri-
kai költőhöz. Az 
1946. december vé-
gén kapott levélre 
Nemes Nagy másfél 
hónappal később írt 
válaszfogalmazványt, 
amelyben bemutatja 

az Újhold folyóirat körét: „Nálunk 
az irodalmi élet nagyon mozgalmas, és 
a háború vége valamint a társadalmi 
változások ugyancsak emelik a művé-
szetek fellendülését. (…) Mivel főként 
az írók iránt érdeklődik, bemutatok kö-
zülük néhány fiatalt (20-30 év közöt-
tiek), akik az Újhold körül csoportosul-
nak. Somlyó György, (…) Pil[inszky] 
János, szenvedélyes és aszketikus 
költő, <akinek, úgy tűnik most ter-
mékeny korszaka van> aki káprázatos 
magasságok felé fejlődik – 1946-ban 

Black moderátor Skóciából március 
17-én és Gurrey egyetemi tanár Lon-
donból áprilisban. Az utóbbi látoga-
tó Percival Gurrey (1890–1980), az 
angol mint idegen nyelv tanára a 
University of London Institute of 
Education-ben, a második világ-
háború előtti években 
sokat utazott Európá-
ban a British Council 
képviseletében, hogy az 
angol nyelvtanítás fon-
tosságát terjessze.

Annyi derül ki Ray-
mondról a Nemes Nagy-
hoz írt második levelé-
ből, hogy Lyonban él, 
unokatestvérei pedig Lo-
taringiában. Budapestről 
müncheni átszállással 
utazott haza: „Éppen a 
határon voltam, és a hábo-
rú zajai szörnyűbbek vol-
tak, mint máshol – és arra 
gondoltam, mit beszéltünk 
a háborúról még nem sokkal ezelőtt – 
és mégis megálltam egy napra Mün-
chenben (akaratom ellenére, a német 
vonatok késése mi-
att), és sok szimpá-
tiával fogadtak; 
nem hallgattam el, 
hogy francia va-
gyok, és egyetlen 
gesztusból vagy ki-
fejezésből sem lát-
tam, hogy ne lennék 
barátok között – 
akkor? Szerencsére 
minden lecsendesed-
ni tűnik, legalábbis 
átmenetileg (ha azt 
mondom szerencsé-
re, az nem azért 
van, mert féltettem 
a kis személyemet, 
higgyen nekem, Ági).” 
Azt is megtudjuk a levélből, hogy el-
utazása előtt Alain-Fournier Az is-
meretlen birtok című regényét aján-
dékozta „Agi”-nak, és tervezte 
elküldeni neki Paul Valéry né-
hány tanulmányát.

Időrendben a harmadik és a negye-
dik dokumentum 1946–1947-ből 
származik: a Franciaország Fiatal 
Művészei elnevezésű, 1943-ban ala-
pított szervezet elnöke, Paul 
Bordry levele Nemes Nagyhoz és 
annak válaszfogalmazványa. Bordry 

Baumgarten-díjat (a legnagyobb irodal-
mi díj Magyarországon) kapott. Rába 
György, finom, elegáns költő, harmoni-
kus költészet, művelt filológus. Végh 
György, költő, a mi „örök kamaszunk”, 
nagy hév fűti és vad humora van, ál-
landóan lázad a társadalom és önma-

ga ellen, <...> és mind-
ezt harmonikusan és ki-
egyensúlyozottan. Mán-
dy Iván, novellákat ír, 
témáit az alsóbb társadal-
mi rétegekből meríti, ke-
mény stílusban, jól meg-
komponáltan. Kar[inthy] 
Ferenc, az egyik legna-
gyobb szatirikus írónk, a 
tíz éve elhunyt Karinthy 
Frigyes fia, regényeket ír; 
sokat várunk tőle a két 
utóbbi műve után; az 
egyik értelmiségi kama-
szok életéről szól, a má-

sik egy bölcsészkarra járó 
diákról. Gy[árfás] Mik-

lós, prózaíró és publicista, drámákat is 
ír, erősen hajlik az absztrakt groteszk 
felé. Sz[abolcsi] Miklós, kritikus, 
középiskolai tanár, főként francia 
filológiával foglalkozik. A tudo-
mányt éles, filológus elmével ötvözi. 
És hogy meg feleljek kívánságának, 
még magamról is írok néhány dolgot; 
verseket írok, első könyvem nemrég 
jelent meg, egyébként éppen most fe-
jeztem be egy regényt, krimiszerű. 
Az Újhold, és vele jómagam is a 
„l’art pour l’art”-t valljuk (hozzá 
kell tennem, hogy nem tudom pon-
tosan mi a jelentése ennek Francia-
országban, nálunk az irodalom au-
tonómiáját, idegen hatásoktól való 
mentességét jelenti), az írónak csak 
írnia kell.” Ezt a képet adta tehát 
Nemes Nagy az éppen induló Új-
hold folyóirat köréről. Érdemes 
megjegyezni, hogy kiket emelt 
ki és kiket nem. Az 1947 február-
jáig megjelent első két számban 
írást közlő Aczél Tamás, Major 
Ottó és Szabó Magda például ki-
maradt az Újhold körének bemu-
tatásból. Az említett „krimisze-
rű” regény Az öt fenyő, amely 
csak posztumusz, 2005-ben jelent 
meg, s amelynek befejezését Ba-
logh Tamás 1948-ra tette.

Tüskés AnnA

Következik: Ez egy tragédia…

Nemes Nagy Ágnes és Lengyel Balázs az 1940-es évek második felében
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Visszatekintve a kiváltó okok-
ra, sok tekintetben talán ma 
már bölcsebbek vagyunk, 

jobban látjuk, miért voltak a problé-
mák, de bizonyosan nagyon sok 
még a teendő, különösen a pénzügyi 
kultúra fejlesztésének terén.    

Mit is jelent ez?
Összetett fogalommal állunk szem-
ben, amelynek egyik legfontosabb 
alappillére a pénzügyi tudás és isme-
ret megléte. Tágabb értelemben per-
sze a pénzügyek beágyazódnak a 
gazdasági folyamatokba, és viszony-
lag kicsi gazdaság esetében – mint 
amilyen hazánk is – a világgazdasá-
gi folyamatokba, kapcsolatokba is. 
Hogy jobban megértsük a szinte na-
pi gyakoriságú folyamatokat, válto-
zásokat, szükséges ehhez az egyén 
részéről egyfajta nyitottság, érdeklő-
dés az összefüggéseket megismerni 
szándékozó hajtóerő, akaraterő. Az 
ismeretek megszerzése egyrészt az 
egyénen, másrészről pedig az okta-

tásért felelős elsősorban állami szer-
vezeteken, valamint a különböző tá-
jékoztatási és információs csatorná-
kon is múlik. Jó hír, hogy éppen a 
pénzügyi válság kirobbanásának 
idején, idestova 10 éve alakult meg a 
Pénziránytű Alapítvány (alapítói: a 
Diákhitel Központ, a Magyar Bank-
szövetség és a Magyar Nemzeti Bank), 
amelynek célja éppen az, hogy előse-
gítse a pénzügyi tudatosság emelé-
sét, az ismeretszerzést, a szemlélet-
formálást. Munkájuk, programjuk 
elsősorban a fiatal generációt, az is-
kolásokat célozza meg, de a kisvál-
lalkozások segítését is tervbe vették. 
Örvendetes, hogy az Alapítvány 
Pénz7 elnevezésű programjában több 
mint 1000 iskola 150 ezernél több 
diákja vesz részt. Szintén jó hír, hogy 
idén szeptembertől az általános isko-
la 7. és 8. osztályosai is forgathatják, 
olvashatják a Küldetések a pénz vilá-
gában című tankönyvet, ám sajnála-
tosan ez nem kötelező, hanem csak a 
választható kerettanterv része, tehát 

nem minden diák sajátítja el az alap-
vető pénzügyeket, azaz pont azok-
hoz nem jut el, akiknek talán a leg-
fontosabb lenne. Hasznos lenne pe-
dig minden gyerek számára a pénz-
ügyi ismeretek megszerzése, mert 
kifejezetten a napi élettel kapcsolatos 
tudnivalókat tartalmaz a tankönyv 
és a munkafüzet is: a család gazdál-
kodása, költségvetése, pénztárcája, 
megtakarítása, bankkapcsolata, hi-
telfelvétele, kockázatai, a tizenéves 
pénztárcája, valamint piacgazdasági 
és világgazdasági ismeretek. A hír-
közlési csatornák (rádió, internetes és 
nyomtatott sajtó) legtöbbje – a televí-
ziós adások sajnos valamiért ezt nem 
tartják fontosnak – rendszeresen 
foglalkozik pénzügyekkel. Egyik-
másik rádió kifejezetten színvona-
las műsorokat vagy műsorrészlete-
ket szentel a gazdasági híreknek, 
eseményeknek, változásoknak, vé-
leményeknek, amelyekhez legtöbb-
ször a legjobb gyakorlati szakembe-
reket, tanácsadókat szólaltatják meg. 

A  H Á R O M  A L A P P I L L É R  I S M E R E T E

MERRE TART  
A PÉNZÜGYI KULTÚRA? 
A legutóbbi pénzügyi válság 
nemcsak a gazdaságra, a vállal-
kozásokra, hanem a háztartá-
sokra is sokszor lassan kihever-
hető bajokat, hosszan tartó sok-
kot, veszteséget okozott. A kez-
detektől, a tünetek kirobbanása 
óta közelítőleg 10 év telt el, ami 
hosszú idő a felépülésre és arra 
is, hogy a szükséges változáso-
kat be lehessen vezetni, illető-
leg érzékeljük azt is, jó irányban 
haladunk-e, nehogy a jövőben 
ismételten megtapasztaljuk a 

pénzügyi bajokat. 
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lezárva a pénzügyi folyamat, nyo-
mon kell kísérni azt a jövőben, és ha 
kell, meg kell hozni a változtatásra 
vonatkozó intézkedéseket is, hogy 
az ne okozzon később lassan múló 
fejfájást. Sajnálatos példa erre a devi-
zahitelek biztonságában bízó ügyfe-
lek későbbi bajlódása vagy azok az új 
autóvásárlásba bonyolódó „A mi au-
tónkra” vágyók, akik nem számoltak 
sem a devizaárfolyamok hatásával, 
változásával, sem azzal, hogy az au-
tótartásnak ismert módon vannak 

olyan kiadásai (szerviz, fenntartás, 
biztosítás stb.), amit a kecsegtető 
THM-mutatók sajátosságuk miatt 
nem is tartalmazhatnak, viszont az 
ügyfélnek finanszíroznia kell. El-
gondolkodtató információ ehhez, 
hogy egy legutóbbi átfogó autóvá-
sárlási és -fenntartási felmérés azt 
hozta ki, hogy az ügyfelek legtöbbje 
egy kategóriával nagyobb, azaz drá-
gább vételárú és költségesebb fenn-
tartású autót vásárol, mint amekko-
rát egyébként a család költségvetése 
baj nélkül megengedhetne magá-
nak. A pénzügyi kockázatokra a na-
pi nyomtatott és elektronikus sajtó 
igen nagy figyelmet szentel, bíznak 
abban, hogy erre sokak odafigyel-
nek, olvassák, hallgatják és okulnak 
belőle. Ám ennek ellenére, ha vissza-
nézünk az elmúlt 2–3 év botrányo-
kat okozó befektetési lépéseire, azt 

És van egy elsősorban zenét sugárzó, 
fiatalokat megcélzó adó is, amely a 
hét 5 napján reggelente bő 3 órát 
szán arra, hogy gazdasági és pénz-
ügyi híreket, tudnivalókat, ismere-
teket sugározzon. A sokcsatornás 
jobbítási lépések és szemléletformá-
lás ellenére sajnálatos azonban, hogy 
egy legutóbbi, a főiskolásokat meg-
célzó pénzügyi felmérés során igen 
sokan az általános iskolában meg-
szerzett százalékszámítással, kamat-
számítással is hadilábon álltak. Az 
ilyen jelenségek sajnos 
egyeseknél az általános mű-
veltség, érdeklődés zsákut-
cáját is jelentik, ezekből is 
látszik, sok még a teendő, 
hogy mindenki világosan 
megértse: mit jelent a válto-
zó kamatozású hitel vagy 
mi a devizaárfolyam koc-
kázata.

Összefüggések, 
kockázatok, 

döntéshozatal
A pénzügyi kultúra követ-
kező alappillére, hogy a 
megszerzett tudás birtoká-
ban az összefüggéseket, de 
nemcsak a pénzügyieket, 
hanem a pénzügyeket moz-
gató gazdasági, világgaz-
dasági, politikai mozgató-
rugókat is értsük. Erre elég 
egyik példaként felhozni a 
Brexitet: a tervezett kilépés 
miatt a 2 évvel ezelőtti HUF/GBP 
440 forintos árfolyam mostanság 
350 körül alakul, tehát a Londonban 
dolgozó magyar buszvezető elvesz-
tette a forinthoz viszonyított megta-
karításának negyedét-ötödét. De 
említhetjük az arany árát is: azok a 
befektetők, akik bedőltek a sárga 
nemesfémnek, jobban tették volna, 
ha OTP-részvényt vesznek 2–3 év-
vel ezelőtt, mert most nyugodtabban 
dőlhetnének hátra karosszékükben. 
E példák is azt mutatják, hogy még a 
legjobb, legnagyobb körültekintéssel 
meghozott döntések sem lehetnek 
örök érvényűek: talán a legfonto-
sabb lépés az, hogy előre lássuk és 
elemezzük az összefüggéseket, a fel-
lépő ismert és rejtőzködő, sőt sokszor 
a lopakodó kockázatokat is, azokat 
mérlegeljük, és ezt követően dönt-
sünk. Persze a döntéssel még nincs 

látjuk, hogy sokan nem számolnak a 
kockázatokkal, nem tájékozódnak, 
nem néznek utána, kinek is adják 
oda megtakarításukat. És időnként 
az lesz belőle, mint a legutóbbi eset-
ben: egy alföldi utazásszervező és 
egyben az ügyfelek pénzére vadászó 
cég csődjét követő bírósági tárgyalá-
son a károsult ügyfelek névsorának 
felsorolásával nyitott a bíróság és a 
lista felolvasása több mint 3 óra hosz-
szat tartott. Elgondolkodtató ez az 
adat és még inkább az, hogy az ügy-

felek a pénzeiket nagy valószínűség-
gel sosem kapják vissza. Az ilyen jel-
legű, végül csőddel, veszteséggel já-
ró pénzügyi döntésnél kétségkívül 
felmerül a kérdés: hogyan is szület-
hetett az meg, mert sokszor a vásárló 
egy 80 ezer forintos hűtőgép vagy 
televízió cseréjénél is töpreng, fon-
tolgat, utánajár, tájékozódik, és csak 
azután megy az áruház pénztárához 
fizetni, ám másfél milliós megtaka-
rításáról meg hétköznapi szóhaszná-
lattal élve szinte behunyt szemmel 
dönt.  

A jövő jön, számoljunk vele!
A pénzügyi kultúra harmadik alap-
pillére a jövőnkkel kapcsolatos pénz-
ügyek áttekintését, átgondolását, 
kockázatvállalását, mérlegelését és 
döntéshozatalát, tehát a hosszútávú 
pénzügyek kezelését és tervezését 
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foglalja magába. Hogy miért is fon-
tos a pénzügyeink jövője, rögtön 
megértjük, ha elgondolkodunk az 
idén ősszel egy konferencián hallott 
megdöbbentően rideg adatról: a ma-
gyar állampolgárok 76 %-a egyálta-
lán nem készít családi költségvetést. 
Ez röviden és nagyon leegyszerűsítve 
azt jelenti, hogy kapjuk a fizetést, 
nyugdíjat vagy más rendszeres meg 
nem rendszeres bevételt és a kiadása-
inkat a bevételekhez igazítjuk, mel-
lőzve a tárgyilagos mérlegelést a ki-
adásokról, azok szerkezetéről, időbe-
liségéről. Az adat utal arra is, hogy a 
váratlan helyzetekre, kiadásokra tör-
ténő megtakarítás nincs is szem előtt, 
sőt a rövidebb vagy hosszabb távú jö-
vőbeni kiadásokra időben nem ké-
szülünk fel. Nem gondolunk a na-
gyobb összegeket felemésztő beruhá-
zásokra (lakásfenntartás, gyermek ta-
níttatása stb.) és nincs látókörünkben a 
nyugdíjas évekre történő felkészülés 
sem, bár tudjuk, hogy majdan, jó pár 
év múlva csak a nyugdíj összege nem 
tudja a megszokott életvitelünket, ki-
adásainkat fedezni. Pedig a jövővel 
kapcsolatos pénzügyekre épített gon-
dolkodás, tervezés és döntéshozatal 
érdekében számtalan lehetőség nyí-
lott az elmúlt években. A hosszabb tá-
vú takarékosságot segítendő jogsza-
bályi háttér is ösztönző, ugyanis mind 
a Nyugdíj-előtakarékossági számla 
(NYESZ), mind a tartós befektetési 
számla (TBSZ) más hasonlókkal 
együtt (biztosítással kombinált meg-
takarítások, lakástakarék, nyugdíj-
pénztárak stb.) már évek óta ismert, 
ezeket a pénzügyi szolgáltatók is ja-
vasolják az ügyfeleknek. De ha az 
ügyfél nem akar belemerülni ezekbe 
a lehetőségekbe, akkor szolgáltatója 
tud olyat is ajánlani, ami szinte észre-
vétlenül nyit lehetőséget a megtakarí-
tásokra. Egyik bank a rendszeres és 
kisösszegű gyűjtögetésre a Malacper-
sely elnevezésű számlát szorgalmaz-
za, egy másik szolgáltató például kü-
lönböző élethelyzetekre (fiatal felnőtt, 
gyermekes család, nyugdíjba készülődők) 
és megtakarítási célokra dolgozott ki 
eldöntendő formákat, pénzügyi ter-
mékeket. Jó hír, hogy a válság kezde-
te óta javult a magyar háztartások 
megtakarítási hajlandósága. E mutató 
nálunk 25% körül van, kicsivel ma-
gasabb, mint Közép-Kelet-Európa 
más országaiban. A baj csak ott van, 

hogy ennek a 25 %-nak nagyjából a 
fele a folyószámlán parkol vagy 
készpénzben várja jobb sorsát vala-
hol eldugva a lakásban. E hazai vi-
szonyszám ismeretében főleg azért 
nem lehetünk nyugodtak, mert az 
euroövezet országainak átlagos 
ilyen mutatója 44% körül alakul, azaz 
majdnem minden második ottani 
háztartás megtakarít. Sajnos a meg-
takarítási hajlandóság az elmúlt évek-
ben nem javult és úgy tűnik, hogy a 
következő évben sem tud, amelynek 
oka az alacsony globális kamatszint. 
Sőt látunk olyan furcsa helyzeteket is 
(és nemcsak nálunk, hanem az 
euroövezet más országaiban is), hogy 
ha például egy rövid bankbetétnél a 
nettó kamatból levonjuk a kapcsoló-
dó költségeket (számlavezetés, betét-
lekötés stb.), akkor a betét lejáratakor 
kevesebb lesz a pénzünk, mint a betét 
indulásakor. E mögött az alacsony 
jegybanki kamatok állnak és áttétele-
sen az az intézkedéssorozat, hogy a 
lakosság inkább költekezzen és vásá-
roljon, így sarkallva a gazdaságot a 
bővülésre, növekedésre. De nemcsak 
a rövidtávú bankbetéteknél tapaszta-
lunk negatív hozamot, hanem példá-
ul az 1 éves állampapíroknál is, és ha 
még az infláció mértékével is számo-
lunk, akkor tényleg csapdába esünk. 
Ezt a pénzpiaci paradoxont viszont 
csak azok tudják megkerülni, akik 
pénzügyi ismereteikre, tapasztalata-
ikra, felkészültségükre támaszkodva 
át tudják tekinteni azokat és a koráb-
ban ügyesen kigondolt megtakarítási 
szerkezetüket átalakítják, megváltoz-
tatják annak érdekében, hogy a hosz-
szú évek megtakarításai ne olvadja-
nak el az alacsony kamatkörnyezet-
ben.

Mérlegen a valóság
Ha eligazodni, tájékozódni aka-
runk, hogy milyen állapotban is van 
a pénzügyi kultúra, méréshez kell 
folyamodnunk. Kutatók, egyetemi 
oktatók, bankok és más szervezetek 
– így az OECD is – végeznek vizs-
gálatokat, felméréseket a pénz-
ügyekkel kapcsolatban és tesznek 
közzé olyan összefoglalókat, ame-
lyekből meríthetünk és olykor el is 
gondolkodhatunk, hányadán is ál-
lunk. Egy hazai, középiskolások be-
vonásával végzett ilyen vizsgálatból 
az derült ki, hogy a válaszolók kicsi-

vel több, mint fele közepesnek érté-
kelte pénzügyi tudását. E felmérés 
arra is rámutatott, hogy a fiatalok 
pénzügyi ismeretüket felerészben 
családjuktól kapják, ám úgy vélik, 
hogy a pénzügyi többlettudást az is-
kolától kellene kapniuk. Ezen ada-
tok mellett viszont örvendetes, hogy 
a fiatal korosztály – kihasználva az 
új idők új alkalmazásait – egyre in-
kább az internet segítségével tájéko-
zódik, és az internet segít pénzügyi 
döntéseiben is. Elgondolkodtató ada-
tokat tett közzé viszont egy OECD-
tanulmány: a pénzügyi alapismerete-
ket több országban vizsgálva, a meg-
kérdezettek egyharmada a feltett 
nyolc egyszerű kérdésből hat eseté-
ben rossz választ adott.  És az sem 
volt megnyugtató, hogy a megkér-
dezettek fele nem volt tisztában a 
kamatos kamat számításával és hatá-
sával. Van tehát még bőven teendő 
annak érdekében, hogy a pénzügyi 
kultúra állapota javuljon. Ennek ér-
dekében az egyén, a család megfon-
tolhatja a legutóbbi OECD-felmérés 
pénzügyi kultúrára vonatkozó leg-
egyszerűbb kérdéseit. Néhány alap-
vető ezek közül: ki a felelős a család-
ban a pénzügyekért, vezet-e a ház-
tartás költségvetést, milyen pénz-
ügyi termékeket ismer, ezek közül 
melyeket használ rendszeresen, ho-
gyan tájékozódik az egyén a pénz-
ügyi döntés előtt, melyek az infor-
mációs csatornák, tisztában van-e a 
kockázatokkal, mennyire van egyen-
súlyban a bevétel-kiadás mérlege, ha 
nincs meg az egyensúly, mit cselek-
szik, milyen megtakarítási formákat 
használ, ha valamilyen oknál fogva 
a bevétel teljesen elapadna, mennyi 
ideig bírná ezt a háztartás és mit ten-
ne, hogy visszaálljon a bevétel-ki-
adás összhangja?

A pénzügyi kultúra fejlesztése érde-
kében a pénzügyi válság óta jelentős 
változások történtek a pénzügyi sza-
bályozásban és új betartandó irányel-
vek is napvilágot láttak. Még fonto-
sabbá vált az iskolai szintű pénzügyi 
ismeretek oktatása, továbbá nemcsak 
a fiatalok, hanem az idősebbek ilyen 
irányú képzése is. A pénzügyekben 
rejtőzködő kockázatok tekintetében 
pedig megerősödött az az ajánlás, 
hogy ne vedd meg azt a terméket, be-
fektetést, amit nem ismersz. 

Palla Gábor
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LogIQs
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2. fejtörő – Károlyi Zsuzsa 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!

3. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

A számmal jelölt szavak közül melyik illik a többi közé?

1. fejtörő – Csonka Dávid feladványa

A képen látható mobil függődísz egyensúlyban van.  
Néhány súlyra rá van írva, hogy hány kg. Milyen nehezek  

a jelöletlen súlyok, ha a tartók és kötelek súlyától eltekintünk?

A 0-24 órás formátumban jelző digitális óra kijelzőjének néhány  
diódája nem világít. Legfeljebb mennyi lehet az idő  

az óra alábbi állásakor, ha tudjuk, hogy még nem múlt el éjfél?

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Benked Anett feladványa

Megoldás: 

2 óra 36 percet mutat. 

2. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás:  

 A narancssárga és a kék.

3. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

Megoldás:  

3. BOGLYA 

(A szavakban az ly betűt j-re cserélve ugyancsak  
értelmes szavakat kapunk: sólya – sója, csuklya – csukja,  
foglyuk – fogjuk, gomblyuk – gombjuk, szablya – szabja,  

hely – hej, boglya – bogja.)

BIKA

ELÖL KAPU
?

TUBA

1. IGEN

3. SATU

2. REDŐ

4. TELI

PAPI
RAKÓ
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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

A nők életük tekintélyes részében – 
munkájuk mellett – gyermekekről 
gondoskodnak, házimunkát végez nek, 
főznek, és minden uniós tagállamban a 
férfiaknál nagyobb arányban veszik ki 
részüket az előbb említett tevékenysé-
gekből. 2016-ban az unió átlagában a 
25–49 éves női korosztály 92%-a min-
den nap gondozott és nevelt (18 éven 
aluli) gyermeket, míg ez a férfiaknál 
68% volt. Két mediterrán országban: 
Görögországban és Máltán legnagyobb 
a különbség (42, illetve 37 százalék-
pont), míg Svédországban és Szlovéniá-
ban a legkisebb (6 százalékpont). Ha-
zánk e különbség szempontjából a kö-
zépmezőnyben található: 2016-ban a magyar nők kilencti-
zede, míg a férfiak héttizede minden nap kivette részét 
ebből. Az előzőeknél nagyobb különbségek mutatkoznak a 
házimunka és a főzés terén. 2016-ban a 18 éves és idősebb 
nők 79%-a napi szinten végzett házimunkát és főzött az 
unióban, míg férfi társaik 34%-a. A nemek közötti eltérés 
ezúttal is két Földközi-tenger menti ország: Görögország 
(69 százalékpont) és Olasz ország (61 százalékpont) esetében a 
legtekintélyesebb, miközben Svédországban (18 százalék-
pont), valamint Lettországban (25 százalékpont) a legkisebb 
mértékű. Hazánkban 32 százalékpont a különbség, a 18 éves 
és idősebb nők 56, a férfiak 14%-a napi szinten vette ki részét 
a házimunkából és a főzésből 2016-ban, amivel az uniós 
összehasonlítás középmezőnyéhez tartozunk.  

Az Európai Unióban egyre hosszabb ideig élnek az embe-
rek és a növekvő élettartammal az életkörülmények javulása, 
az egészségügyi ellátórendszer fejlődése mellett ez az uniós 
állampolgárok tudatosabb táplálkozási és sportolási szokása-
ival is összefüggenek. Az egészséges életmódnak szerves ré-
sze a rendszeres fizikai aktivitás (ez inkább a férfiakra jel-
lemző), illetve a zöldség- és gyümölcsfogyasztás (ez viszont 
inkább a nőkre). 2014-ben heti rendszerességgel a férfiak 
36, míg a nők 26%-a töltött 150 percet vagy annál is több 
időt sporttal és nem munkavégzéshez kötődő fizikai tevé-
kenységgel. Romániában ennek aránya a legalacsonyabb 
mind a férfiak (14%), mind a nők (4%) között, ezzel szemben 
a legnagyobb arányban a férfiak Finnországban (55%), míg 
a nők Dániában (57%) sportolnak és végeznek fizikai tevé-
kenységet. A magyar férfiak harmada, míg a nők negyede 
hetente legalább 150 percet szánt sportra és nem munkavég-
zéshez kötődő fizikai tevékenységre, ezzel az unió közép-

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. 

mezőnyében található, némileg elmaradva az EU-28 átlagá-
tól. 2014-ben a – napi 1–4 adag – zöldséget és gyümölcsöt 
fogyasztó férfiak aránya 49, míg a nőké 54%-ot tett ki az 
EU-ban. Belgium és Hollandia képviseli a két végpontot 
mindkét nemnél. Belgiumban a legmagasabb ennek értéke: 
a férfiak 70, míg a nők 73%-a fogyaszt napi szinten 1–4 
adag zöldséget és gyümölcsöt, míg ezek a statisztikák a 
szomszédos Hollandiában a legalacsonyabbak: 26 és 32%. 
Magyarország e tekintetben is a középmezőny tagja (a fér-
fiak 54, a nők 60%-a fogyaszt zöldséget és gyümölcsöt na-
ponta), egyúttal ezek az adatok uniós átlag felettiek mindkét 
nem esetében.

Társadalmi kapcsolataink és kulturális szokásaink feltérké-
pezésében segít annak leírása, mennyi időt töltünk baráta-
inkkal, moziban, vagy éppenséggel egy élő sporteseményen. 
2015-ben a 16 éves vagy annál idősebb uniós népesség köré-
ben mindkét nem közel azonos arányban (23–24%) találko-
zott havonta többször barátaival. A magyar férfiak és nők 
egyformán ötöde tett így, ez az uniós átlagnál némileg ki-
sebb arány. Uniós és magyar vonatkozásban egyaránt ha-
sonlóan alakult a két nem moziba járásának aránya, előbbi 
27–29% volt, utóbbi 19–21%, ezzel szemben az élő sportese-
ményen szurkolás a férfiak körében gyakoribb, mint a nők-
nél (mindkét mutató az elmúlt 12 hónapra, illetve 1–3 alka-
lomra vonatkozik). Az EU-ban a férfiak 21, míg a nők 
13%-a vett részt élő sporteseményen, mindez a magyarok 
körében 21 és 10% volt 2015-ben. (A tagállami rangsort te-
kintve a moziba járás magyar mutatói az alacsonyabbak kö-
zé tartoztak, míg a barátokkal történő találkozás és az élő 
sporteseményen való részvétel számadatai középmezőnybeli 
pozíciót jelentenek.) Kelemen nóra

Kulturális szokások és társadalmi kapcsolatok, 2015 (a 16 éves és idősebb  
népesség arányában) (FORRÁS: EUROSTAT ADATBÁZISA)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Szokatlan örvényeket 
fedeztek fel

A Liverpool-i Egyetem kutatói szo-
katlan dupla örvényeket, úgy-

nevezett „füstgyűrűket” fedeztek 
fel Ausztrália körül és az Atlanti-
óceán déli részén.

Az Egyesült Királyság kutatói a 
„füstgyűrűk” megfelelőjét találták 
meg az óceánokban. Ezek a különös 
örvények valószínűleg felszippantják 
a tengeri élőlényeket, és sok kilomé-
terrel arrébb teszik le őket.

Az óceán tele van örvényekkel, 
melyek sok száz kilométeren át 
örvénylő mozgást végeznek, fel-
kavarják a vizet, és a megszokott 
áramlatok ellenében is sodorhatják. 
A „füstgyűrű” két összekapcsoló-
dó, ellentétes irányba forgó örvény, 

örvényeket, melyek ellenkező irányba 
forogtak és összekapcsolódtak. Együtt 
tették meg útjukat a Tasman-tengeren 

Űrszerű környezetben 
figyelték meg  

az élet építőköveit

V ajon a Föld szerves molekulái 
itt keletkeztek-e bolygónkon, 

vagy készen érkeztek? – teszik fel 
asztrokémikusok a kérdést időről-
időre. Most egy újabb kutatás mu-
tatott fel bizonyítékot arra nézve, 
hogy akár készen, az űrből is érkez-
hettek kis méretű szerves molekulák.

Több lehetséges forgatókönyv 
létezik arra, hogyan jelentek meg 
a szerves molekulák, az élet épí-
tőkövei a Földön. Lehetséges, 
hogy bolygónkon jelentek meg 
elsőként a kis méretű szerves 
molekulák, és később álltak ösz-
sze olyan nagyobb molekulákká 
mint a fehérjék és szénhidrátok. 
A másik lehetőség az, hogy ere-
detük az űrben keresendő, a Nap-
rendszerünkön belül. A Journal of 
Chemical Physics című szaklapban 
megjelent friss tanulmány most azt 
bizonyította, hogy kisméretű szer-
ves molekulák képesek létrejönni 
űrszerű környezetben, mely hideg, 
és sugárzásokkal teli.

A Sherbrooke-i Egyetem (Kanada) 
kutatói űrszerű környezetet szimu-
láltak, melyben vékony jéglapokat 
helyeztek el, melyek metánt és oxi-
gént tartalmaztak, majd elektron-

Másodlagos elektronok akkor ke-
letkeznek, amikor nagy energiájú 
sugárzás, amilyen például a röntgen-
sugárzás vagy a nehéz részecskék su-
gárzása, interakcióba lép az anyag-

melynek sebessége tízszerese egy 
normál örvény sebességének. „Füst-
gyűrűket” figyeltek meg a kutatók 
a Tasman-tengeren, Ausztrália dél-
nyugati részén, és a Dél-Atlanti-
óceánon, Dél-Afrika nyugati részé-
nél. Az örvénylő gyűrűket a tenger 
felszíne kettévágja, így a felszínen 
csupán a fél gyűrűk két végét látjuk.

A jelenséget bemutató tanulmányt 
a Geophysical Research Letters című 
szaklapban jelentették meg. A fel-
fedezéshez az vezetett, hogy a mű-
holdas tengerszintmérések eredmé-
nyét összevetették az ugyanazon 
helyen és időben készült, a tenger 
felszínének hőmérsékletét ábrázoló 
térképpel.

Chris Hughes professzor, tenger-
felszín-kutató, a tanulmány vezető 
szerzője elmondta: „Találtunk páros 

sugarakkal kezelték ezeket. Amikor 
elektron-, vagy másféle sugárzás 
ütközik molekuláris jégnek, akkor 
kémiai reakciók mennek végbe, és 
új molekulák formálódnak. A ku-
tatás során a legmodernebb tech-
nológiákat vonultatták fel, például 
elektronstimulált deszorpció (ESD), 
röntgen fotoelektron spektroszkó-
pia (XPS) és hőmérséklet vezérelte 
deszorpció (TPD).

A kísérleteket vákuum alatt végez-
ték, melyet a felhasznált elemzési 
módszerek és az űrbeli körülmények 
szimulálása is igényelt. A metán- és 
oxigéntartalmú jéglapok, melyeket 
a kísérletben használtak, szintén az 
űrszerű környezetet utánozták, mi-
vel különböző típusú jegek (nem 
csak fagyott víz) léteznek a csillag-
közi térben, illetve bolygókon, asz-
teroidákon, holdakon.

Az űrben a változatos jeges felszí-
nek sokféle sugárzásnak vannak ki-
téve, gyakran mágneses mező jelen-
létében, mely felgyorsítja azt, hogy a 
napszélben utazó, töltéssel rendelke-
ző részecskék elérjék a jeges felszíne-
ket. Korábbi kutatások ibolyántúli és 
más típusú sugárzásokkal is kísérle-
teztek olyan kémiai reakciók elindítá-
sával, melyek talán bekövezhetnek az 
űrben, ám a jelenlegi az első olyan ku-
tatás, mely részletes betekintést nyújt 
a másodlagos elektronok szerepébe.

Az alacsony energiájú elektronok behatása 
irányítja összetett szerves molekulák 

keletkezését, amilyen például az etanol; 
az újonnan keletkezett anyagok egy része 

leválik mint ion, másik része a
 felszíni jégben marad. 

(FORRÁS: NASA)
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keresztül, mely így hat hónapig tartott. 
Az óceáni örvények szinte mindig nyu-
gatra tartanak, ám összekapcsolódva 
kelet felé is képesek haladni, és tízszer 
olyan gyorsan közlekednek, mint egy 
normál örvény, így szokatlan irányokba 
szállítják a vizet az óceánon keresztül. 
A „füstgyűrűk” keletkezéséhez szüksé-
ges egy nyugodt vízterület, amin keresz-
tülhatolnak, mely már önmagában szo-
katlan. Más óceánokon más területeken 
is kerestem összekapcsolódó örvényeket, 
de csak az Ausztrália körül elhelyezke-
dő vizeken, illetve egyet az Atlanti-óce-
án déli részén találtam. Úgy gondolom, 
ezek az összekapcsolódó, gyors mozgá-
sú örvények felszippanthatják az apró 
tengeri élőlényeket, és gyors sebességgel, 
nagy távolságra szállíthatják őket az 
óceánban” – összegezte a kutató.

(University of Liverpool)

nélkül arra, hogy sivatagról vagy 
esőerdőről van szó, a klímaváltozás 
negatívan befolyásolja az élővilágot.

A perm klíma és a fajok eloszlásá-
nak összehasonlítása a modern ese-
ményekkel megmutatta, hogy míg 
sok változás természetes, és a törté-
nelmünkben már láthattuk ezeket, 
nagyobb változások indulhatnak el 
azonban bizonyos események hatásá-
ra. Ilyen esemény lehetett a permben a 
vulkanikus aktivitás, a jelen korban az 
emberi tevékenység. A perm időszaki 

kihalás után, mondta Peecook, „olyan 
volt, mintha a földkérget tisztára söpörték 
volna, és az egész ökoszisztémának újra 
kellett volna épülnie”. Ez az esemény 
állandó jelleggel változtatta meg az 
életet, és bár új állatok fejlődtek ki és 
virágoztak fel, ez a folyamat több mil-
lió évig tartott, és a kipusztult fajok 
sosem tértek vissza.

A fosszíliák az ökoszisztéma sta-
bilitásának legjobb jelzői, ezekből 
tudhatjuk meg, hogyan működik a 
Föld rendszere, mit várhatunk, mi a 
normális, mondta a kutató. A perm-
ben bekövetkezett nagy kihalás előtt 
stabil ökoszisztéma uralta az Egyen-
lítő környékét. Jelenleg olyan kihalási 
hullámmal és szén-szinttel szembe-
sülünk, amilyen a perm kihalás előtt 
volt, így ezeknek a mintáknak a vizs-
gálata mutatja meg, mit kellene ten-
nünk, hogy az emberi káros befolyás 
csökkenjen. A végső következtetés az 
lehet, hogy nem is az számít, milyen 
a klíma, hanem az jár romboló hatás-
sal, ha ez gyorsan megváltozik. Ha 
csökkentenénk az emberi káros hatást, 
megelőzhetnénk a bolygónk ökoszisz-
témájában és állatvilágában bekövet-
kező végleges károsodást.

(Field Museum)

gal. Ezek az elektronok, melyeket 
alacsony energiájú elektronoknak 
(LEES) is hívunk, kellő energiával  
rendelkeznek, hogy további kémiai 
folyamatokat váltsanak ki. A ku-
tatócsoport korábbi munkájában 
bizonyította, hogy pozitív töltésű 
végtermékek származhatnak kémi-
ai reakciókból, melyek a jéglapokból 
nyerhetők  LEES-sugárzás segítsé-
gével. Az új kísérletükben pedig 
bizonyították, hogy negatív ionok 
is nyerhetők a jéglapból, illetve új 
molekulák is, melyek azonban a 
jéglapon belül maradnak.

Kisméretű szerves molekulák for-
málódtak a jéglapokon belül  ala-
csony energiájú elektronokkal 
történő sugárzás hatására. Fagyott 
metánlapokban közvetlenül bizo-
nyították propilén, etán, acetilén 
és etanol képződését. Több más 
molekulára pedig közvetett bi-
zonyítékot találtak, így metanol, 
ecetsav és formaldehid képződését 
sikerült kimutatni. A röntgen- és 
az  alacsony energiájú elektronok-
kal történő sugárzás hasonló ered-
ményeket hozott, csak az arányok 
voltak különbözőek. Lehetséges 
tehát, hogy az űrben bármilyen 
ionizáló hatású sugárzás közre-
működésével képződhettek ké-
miai reakciókon keresztül a má-
sodlagos elektronok hatására jég-
lapokon olyan molekulák, melyek 
később az élet építőköveivé váltak 
a Földön.

(American Institute of Physics)

Miről mesél a 252 millió 
éves ökoszisztéma?

A perm időszakban az Egyenlítő 
környékét forró sivatag borította, 

mégis, ugyanúgy, mint manapság az 
Egyenlítő, a biodiverzitás központja 
volt – derült ki egy új kutatásból.

252 millió évvel ezelőtt, több millió 
évvel a dinoszauruszok korát meg-
előzően, a Földet bizarr élőlények 
népesítették be, például a komodói 
sárkányok és óriási testű korai roko-
nai. Egy új kutatás kiderítette, hogy 
a perm időszakban az Egyenlítő min-
den szempontból pezsgő helyszín volt: 
forróságtól izzó sivatag, mely ennek 
ellenére egyedülálló állatok gyűjtő-
helye volt. Itt emelkedtek ki az első 
négylábúak a vízből, és tértek át szá-
razföldi életmódra. Szomszédságuk-
ban dinoszaurusz- és krokodilszerű 
hüllők éltek. Ezeknek a fajoknak 
a nagy részét elsöpörte az a kihalási 
hullám, mely örökre megváltoztatta 
az életet bolygónkon.

Egy új tanulmányban, mely a Earth-
Science Reviews című folyóiratban jelent 
meg, paleontológus kutatók világszerte 
tanulmányozták a perm lelőhelyeket, 
hogy információt gyűjtsenek arról, va-
jon milyen élőlények laktak a helyszíne-
ken. Az egyenlítő környékén szokatlan 
fajgazdagságban találtak élőlényeket, 
olyan biodiverzitással, mely a jelenlegi 
trópusokhoz hasonló.

„A trópusok diverzitásközpontként mű-
ködnek – olyan élőlények, melyek másutt 
már kihaltak, még fellelhetők itt, és jelen-
leg is fejlődnek ki új fajok” – mondta 
Brandon Peecook, posztdoktor kutató, 
a tanulmány társszerzője. Logikus, 
hogy a mai meleg, nedves esőerdő a 
változatos élet központja, az viszont 
ellentmond az intuíciónak, hogy a 
forró, tüzes sivatagok, melyek a 
perm időszakban az Egyenlítő kör-
nyékét borították, kivételesen sok 
fajnak adtak otthont, főképp, hogy 
a történelem folyamán az Egyenlí-
tő diverzitása nagyfokú ingadozást 
mutatott.

A késői-perm kor biodiverzitása 
felveti a kérdést: „Miért olyan változa-
tos az élővilág az Egyenlítőnél?” Ezt 
még meg kell válaszolni a kuta-
tóknak, de az eredmények rámu-
tatnak, hogy az Egyenlítő mentén 
a biodiverzitás nem az intuíció 
szerint alakul és nem következete-
sen áll fenn. A biztos pont, melyet 
tudnak a kutatók, hogy tekintet 

A kutatócsoport az észak-olaszországi 
Dolomitokban, a  Bletterbach ásatáson

(KÉP: CHRISTIAN WEBER)
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Éjszakai hóviharok  
a Marson

Három időjárási modell kombináció-
ját használták a marsi felhők és a 

belőlük hulló hó viselkedésének vizsgá-
latára francia és amerikai kutatók, így 
sokkal jobb hatékonyságot értek el, 
mint a modellek egyenkénti alkalma-
zásával. A módszerrel kapott számítá-
sok alátámasztják a marsi keringőegy-
ségek megfigyeléseit, az ezekben eddig 
nem értett éjszakai anomáliákat.

Az új módszer leglényegesebb ele-
me az, hogy a kialakuló időjárási 
rendszereknek nemcsak a helyét, ha-
nem a dinamikáját is képes megmu-
tatni. Ebből derült ki az is, hogy a hó 
az eddigi elképzelésekkel szemben 
nem csendesen hullik, hanem hirte-
len kialakuló hóviharok formájában. 
A légköri hóviharok kialakulási kö-
rülményei is szokatlanok: míg nap-
pal a felszín felett 10–20 km ma-
gasságban úszó felhők egyenletes 
hőmérsékletűek, napnyugtától órán-

ként 4 fokot zuhan a hőmérsékletük. 
Mindeközben a felszínről kisugárzó 
hő miatt az emelkedő meleg légosz-
lopok találkoznak a folyamatosan 
hűlő vízjégtartalmú légréteggel.   
A keveredés hatására éjjel 2–3 óra-
kor erős, a felszín felé irányuló szelek 
alakulnak ki, s ezek viszik magukkal 
a felhők jégkristályait. A felhőkből a 
mikroszkopikus kristályok mintegy 
5–10 perc alatt zuhannak 1–2 km-t. 
A korábbi elképzelések szerint 4 óra 
alatt tették meg ezt az utat. Habár 
egy ekkora hóvihar földi viszonyok-
ban közepes erejűnek számít, a ritka 
marsi légkörben a turbulens áramla-
tok felerősödnek, s ezzel a majdani 
marsi szondák, emberes leszállások 
biztonságára is hatással lehetnek. A 
kavargó szelek a felszínt nem érik 
el, azonban a felhőszint alatti né-
hány kilométeres légrétegben súlyos 
zavart okozhatnak egy ott áthaladó 
leszállóegységnél.

A hármas modellből kiderült az 
is, hogy a marsi sarkvidékek felett 
a légköri turbulenciák kialakulása 
miatt jóval magasabbra is juthat a 
víz. Ez a tény magyarázatot adhat 
arra is, hogy miként fogyott el a 
korábban jelentős mennyiségű víz 
a Marsról.

(Nature Geoscience)

Duettben a madárének is 
hatékonyabb

Talán nem vagyok egyedül azzal a 
problémával, hogy nem szeretek 

telefonon beszélni. Kevésbé érthető, 
amit mondanak. A magyarázat ké-
zenfekvő, a személyes találkozás so-
rán a szájmozgás és az arcmimika 
nagyban hozzájárul a beszéd haté-
kony megértéséhez, és csökkenti az 
esetleges bizonytalanságot.

Ausztrál kutatók vizsgálatai kide-
rítették, hogy a vizuális kulcsoknak 
más fajok, például a madarak éneke 
során is fontos kiegészítő szerepe van. 
Sok szociális madárfajnál a párok 
közösen énekelnek az erőforrások 
védelme érdekében. Most kiderült, 
hogy ezek a jelzések nem csak az 
éneket tartalmazzák, mivel jellegze-
tes mozgás is társul hozzájuk. Az már 

régen ismert, hogy a párok énekének 
összhangja növeli a hatékonyságot, 
de az ének és a mozgás koordináció-
jának szerepe ezidáig nem volt tisztá-
zott. A kutatók az ausztrál szarkapa-
csirta (Grallina cyanoleuca) esetében 
bebizonyították, hogy a hatékony 
párok nemcsak együtt énekelnek, de 
a hangot tánc is kíséri, és jelentősen 
növeli a hatást, ha a kettő koordinál-
tan zajlik. A kísérlet során élethű, a 
szárnyukat mozgató robotmadarakat 
használtak, amit hangszórón játszott 
ének egészített ki. Az ének vagy ko-
ordinált volt a mozgással, vagy nem. 
Kiderült, hogy mind a hím mind a 
tojó egyedek gyakrabban válaszoltak 
énekkel a mozgással koordinált, mint 
a nem koordinált énekű robotra.

Ez az első vizsgálat, amely bizo-
nyítja, hogy a multimodális jelek 
nemcsak olyan esetben fontosak, ha 
az egyik jeltípus terjedése fizikailag 
korlátozott, hanem alkalmasak a 
vevő egyed motiválására, az üzenet 
biztosabb átadására is.

Bilkó Ágnes

ÉT-ETOLÓGIA
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letbeli elnöke. 13. Ha ez nincs, szamár is jó! 14. Korábbi német 
autó- és motormárka. 15. Bolond ...; egykori élclap (Arany és 
Petőfi versalakja is!). 17. Csekély, apró. 19. Nézd csak! 21. Gaz-
daság- és társadalomtudományi kar, röv. 22. Pulóvert készít. 23. 
Szentpétervár folyója. 26. Kemény földcsomó. 28. Sötét napszak. 
30. Gárdonyhoz tartozó település lakosa. 32. Túlfűszerezett. 34. 
Aszálykor gyakran említett fohász. 35. Csatlós, fegyvernök.
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Február 15-én Buda-
pesten újra megnyílik 
a vi lághírű BODY 
kiállítás. A kivéte-
les hangulatú tárlat 
2200 négyzetméte-

rén több száz eredeti, egykor emberi testben meg-
található szerv preparációját mutatja be az érdeklő-
dők számára, így például megtekinthető az ember 
vázrendszere, izomzata, légzőszerve, szaporítószervei, 
és az egész keringési rendszer.

A tárlaton felkészült orvostanhallgatók várják az ér-
deklődőket, akik minden felmerülő kérdésre választ 
adnak a szakmai, háttérinformációkkal kapcsolatban. 
A galériákban az érdeklődők megismerhetik a lenyű-
göző emberi testrészeket, különböző életszakaszokban. 
A szemünk elé tárul élőben, hogy tetőtől talpig valójá-
ban mi rejlik a bőrünk alatt. A kiállítás egész területét 
háromdimenziós animációkat bemutató nagy képer-
nyők és dokumentumok egészítik ki, ezzel teljessé téve 
a tárlat vizuális élményét. Speciális részleget szentel a 
kiállítás az emberi magzat fejlődésének bemutatására, 
amely közérthetően elmagyarázza a fiatalok számára a 
születés csodáját.

Az április 7-ig nyitva tartó kiállítás egyénileg és cso-
portosan is várja az érdeklődőket.

Új közösségi és kiállítótér-
rel bővül a Magyar Zsidó 
Múzeum és Levéltár a Síp 
utca 12. szám alatt. A Síp12 
Galéria és Közösségi Tér 
2017-ben nyílt azzal a cél-

lal, hogy szélesebb körben ismertesse meg a kortárs zsidó 
művészetet és kultúrát, valamint találkozóhelyül szol-
gáljon az érdeklődők számára.

A galéria emeletén lévő kiállítótérben a Magyar Zsidó 
Múzeum gyűjteményének egy-egy művét szeretnék be-
mutatni – a kortárs művészethez való lehetséges kapcso-
lódási pontjaikkal. A január 10-én nyíló Hiányjelek cí-
mű kiállításon Ország Lili Jelek című műve és Fábián No-
émi alkotásai között kezdeményeznek párbeszédet.

Ország Lili és Fábián Noémi egyaránt a zsidó kultúra 
írásos hagyománya felől közelít a zsidó identitáshoz, 
kultúrához, emlékezethez. Mindkét művész alkotásai-
ban fontos szerepet kap az írás és a kép kapcsolata – a 
zsidó kultúra írásos jel- és nyomhagyása. Az írásjelek 
szakrális tartalom helyett mindkettejüknél inkább az 
írott kultúra jeleként, a múlt roncsoltságának, réteg-
zettségének szimbólumaként jelennek meg, gesztus-
szerű elemként. Míg Ország Lili művei a kollektív em-
lékezet „mementói”, addig Fábián Noémi a személyes 
múlt feldolgozására helyezi a hangsúlyt. A tárlat már-
cius 25-ig látható.

ÉT-IRÁNYTŰ ÉT-IRÁNYTŰ	 Bánsághy Nóra rovata

Kukán Géza a XX. század ele-
jén konzervatívnak nevezett 
művészet képviselője, illetve 
az akadémikus stílust kedve-

lők, azon belül a hivatalos körök keresett festője volt. Ér-
sekújváron született 1890-ben. A gimnáziumban töltött 
évei alatt már rajzolni kezdett, 1908-ban egy nyári idősza-
kot a nagybányai művésztelepen töltött és még ebben az 
évben kezdte meg tanulmányait a budapesti Képzőmű-
vészeti Főiskolán. Münchenben, Karl Marrnál 1910 és 
1912 között folytatott tanulmányokat. Művészetét már 
ezekben az években is a valósághű ábrázolás, az emberi 
jellem bemutatására irányuló törekvés, a biztos kompozí-
ció alkalmazása, a drámai pillanatok megragadására való 
készség jellemezte.

Párizsban vélhetően a Julian Akadémián tanult. Miu-
tán Franciaországból hazatért, 1914 nyarán Tatabányára 
utazott. Érdeklődésének középpontjába ekkor a bányá-
szok élete került, ez a tény hosszú évekre meghatározta 
művészetét. Realista, drámai, ugyanakkor egyfajta ro-
mantikus, pátosszal teli ábrázolásmód jellemezte bá-
nyászportréit, bányászélethez kapcsolódó jeleneteit. Az 
első világháború kitörése után Tillesch János bányaigaz-
gató műszaki rajzolóként alkalmazta.

A most megrendezett Újraélesztés című, március 31-ig 
látható kiállítás három helyszínen, az érsekújvári Ernest 
Zmeták Művészeti Galériában, a soproni Központi Bá-
nyászati Múzeumban és a Tatabányai Múzeumban őrzött 
gyűjteményekből válogatott képanyagot tartalmaz.

Párhuzamok címmel nyílt ki-
állítása Bakonyi Bencének a buda-
pesti Faur Zsófi Galériában. A 
február 1-ig látható tárlaton 
három fotósorozatából kerülnek 
bemutatásra munkák.

Az „After five years” című 2015-ös sorozat a 2010-ben 
földrengés sújtotta Haiti fővárosában és környékén ké-
szült. A művész fotóin keresztül szemtanúi lehetünk a sú-
lyosan hátrányos helyzetű térség hétköznapjainak, az embe-
rek létfenntartásért vívott mindennapi küzdelmének. 
Mindeközben arra a kérdésre keres választ, hogy 5 évvel a 
természeti katasztrófa után látható-e változás, fejlődés a 
területen, hogyan tud újjáépülni egy ilyen súlyos meg-
rázkódtatás után.

A „Segue” című sorozat a művész 2013-14-es, egy éves 
Kínai tartózkodása során készült. A képek mellőzik az 
emberi alakokat, kezdetben a természeti környezet kerül 
középpontba, majd fokozatosan közelít a művész az em-
ber alkotta tér, a városok felé, de továbbra is emberi ala-
kok nélkül megjelenítve azt.

Végül a legújabb, „We’re allright here...” című sorozat 
egy darabja is bemutatásra kerül, mely Magyarországon 
készült. 

Az emberi test

Párbeszéd

Három az egyben

Megfestett bányászélet
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Tiltott frigyek, házasság-
szédelgés és válás 
Milyen tudományág hivatott előre 
megjósolni egy párkapcsolat tartóssá-
gát? A kérdés hallatán talán legkevésbé 
a matematikára gondolnánk. Mégis, a 
„stabil házasságok problémája” a gráf-
elmélet egy több mint 50 éve kutatott 
szelete, ami olyannyira komolyan ve-
endő terület, hogy 2012-ben közgaz-
dasági Nobel-emlékdíjat ítéltek oda a 
tanulmányozásáért. 

Véletlenszerű	gazdaváltás
A klímaváltozás következtében egyes 
gazda- és kórokozófajok areájának el-
mozdulásával olyan fajok is találkoz-
hatnak egymással, amelyek korábban 
nem érintkeztek. Máskor átvivő vek-
torként működő vérszívó rovarok – 
például szúnyogok – elterjedése válto-
zik meg jelentősen, így a paraziták 
egyetlen vagy igen kevés egyede meg-
telepszik az új gazdafajon, és ott egy új, 
életképes populációt alapít

Férfinátha
Már régóta ismert, hogy a nők és a fér-
fiak eltérően reagálnak a különböző 
kórokozókra. Több tanulmány is bizo-
nyítja, hogy a férfiak esendőbbek a 
bakteriális, vagy vírus okozta megbe-
tegedésekkel, de még a fertőzések kö-
vetkeztében fellépő vérmérgezéssel 
szemben is.

A hátlapon
Szürkehomlokú lile

Madagaszkár en démikus liléje, a 
szürkehomlokú l i le (Charadrius 
bifrontatus) csak a közelmúltban emel-
kedett önálló faji rangra. Az Afrika-
szerte elterjedt háromöves liléről 
(Charadrius tricollaris) választotta le a 
rendszertan. Nemcsak genetikai, 
hanem morfológiai különbségek 
is jól alátámasztják a különválasz-
tást. Fontos bélyege, a kettős hom-
loksáv, a bifrontatus közelről 
szemlélve látható jól. Az alsó szür-
ke sáv azonos színű a sötétszürke 
arcmezővel, míg az e fölött húzó-
dó fehér sáv a kétoldali fehér szem-
öldöksáv folytatása a homlokon.

A szürkehomlokú lile a szigetor-
szág nagy részén előfordul, de fő-
ként a tengerparthoz közeli tava-
kon, folyók mentén rendszeres. 
Kedveli a növényzettel jobban be-
nőtt vizes élőhelyeket. 

Tápláléka megszerzésében jellemző 
rá a „taposás”, mikor is a madár a 
nedves iszapos talajon állva, egyik 
lábával folyamatosan tapossa az 
iszapfelszínt, hogy mozgásra kész-
tesse az alatta rejtőző állati szerveze-
teket, s ezáltal jobban hozzájuthas-
son zsákmányához. 

Költési ideje a sziget különböző 
részein eltérő, a helyi mezoklímától 
függően változó. Fészke a talajon 
kapart kis mélyedés, rendszerint ki-
sebb tóparti övezetben található. Az 
ivadékgondozásban feltételezhető-
en mindkét szülő részt vesz. A fé-
szekalja 1 vagy 2 tojásból áll, leg-
alábbis az eddig vizsgált 7 fészek 
ennyit tartalmazott. A kikelő fió-
kák pelyhesek, fészekhagyók, jól 
futnak, s felszáradásuk után pár óra 
múlva már önállóan is megszerzik 
táplálékukat.

Kép és szöveg: 
Bankovics attila
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