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Egy szerkesztőség munkájának az egyik legnagyobb 
elismerése  az, ha írásainkat Olvasóink rendszeres visz-
szajelzéseikkel,  kritikával, s ha esetleg – legjobb szán-
dékunk ellenére – rászolgáltunk, akkor bizony bírála-
taikkal tisztelik meg. Az előzőeknek jobban, az utób-
binak természetesen kevésbé örülünk, de valamennyit 
köszönjük, hiszen azt mutatják a reakciók: munkánk 
visszhangra talált.

Dr. Bor Dezső nyugdíjas vegyészmérnök lapunk  
június 29-i számában az Értékpusztító klímaválto-
zás című rövid cikkünkben talált félrevezető ada-
tot: „A vizsgálat kimutatta, hogy 2017-ben az öt méter-
nyi tengerszint-emelkedés miatt 32898 regisztrált lelőhely 
elpusztult, 19676-ot pedig fenyeget a további egy méternyi 
emelkedés” – idézi levelében írásunkat. Olvasónk arra 
hívja fel a figyelmünket: A Föld Enciklopédiája című 
könyv (Budapest, 2010, a „The Encyclopedia of Earth” 

fordítása) szerint az utóbbi száz évben a tenger szintje 
100-250 millimétert emelkedett, ebben a században 
500 milliméter várható (558. oldal). 

Ebből nyilvánvaló Olvasónk szerint, hogy mértékegy-
ségbeli, s ezáltal nagyságrendi hibát vétettünk e sajtóhi-
bával, amiért természetesen elnézést kér szerkesztősé-
günk. Aminek viszont örülünk, hogy nemcsak a korrek-
ciót kéri tőlünk Olvasónk, hanem maga is ismeretterjesz-
tői erényeket csillogtatva sorol újabb adatokat: „Valahol 
régebben olvastam, hogy a XX. században a tengervíz évente 
1,7 mm-t emelkedett (tehát 100 év alatt 17 cm), jelenleg ez fel-
gyorsult évi 3 mm-re, tehát 100 év alatt 30 cm. A fenti ada-
tok eléggé jól összevágnak, ezek alapján több méteres eddi-
gi emelkedésről beszélni komolytalan, prognosztizálásként 
sem megalapozott többről beszélni, mint fél méter emelke-
dés 100 év alatt.”

Figyelmét és jobbító szándékát ezúton köszönjük, s a ha-
sonló olvasói észrevételeket, legyenek azok akár bírálók 
is, mindenkor örömmel várja:

A SzerkeSztőSég
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alig észrevehető metakommunikatív 
jelzéseire vált kiválóan érzékennyé. 
Azóta az etológiában Kluger Hans-
hatásnak hívják azt a kísérleti hibát, 
amikor a kutató önkéntelen jelzései 
segítik az állatot egy teszt során.

Erről most nem volt szó, az ered-
mények pedig arra utalnak, hogy 
a lovak nemcsak különbséget tesz-
nek az érzelmek között, de a felis-
mert hangulatokat a személyhez 
is kapcsolják, és így raktározzák el 
őt emlékezetükben. Erre az utalt, 
hogy ha korábban negatív érzése-
ket sugárzó fotót mutattak nekik, 
később ugyanarra az - immár sem-
leges arcot vágó -  emberre inkább 
bal szemmel néztek (emlékezzünk 
az ehhez kötődő lateralizációra!), 
illetve stresszről árulkodóan visel-
kedtek: a földet kaparászták, szag-
lászták. Ezzel szemben, ha korábban 
mosolygott az ember, akkor nyu-
godtan bámulták a jobb szemükkel.

Frans de Waal, az atlantai Emory 
Egyetem közismert etológusa szerint 
nem meglepő, hogy a lovak ilyen 
jók az arcfelismerésben. A főem-
lősök után ugyanis a lófélék pofája 
árul el legtöbbet érzelmi állapo-
tukról, így a fajtársak természetes 
módon váltak érzékennyé e jelek 
felismerésében. Minthogy a házi-
asított lovak naponta találkoznak 
emberekkel, volt alkalmuk kiter-
jeszteni e képességüket az emberi 
arcok értelmezésére is.

De a lovak nem csak arckifeje-
zéseikkel, hanem hangjukkal is 
kifejezik érzelmeiket - jelentette 
nemrégiben a Rennes-i Egyetem 

Ha a ló bal szemmel néz

Az állatok érzelmi állapotai, 
illetve képességük, hogy má-
sok (akár az ember) hangulatát 
felismerjék, sokáig fejvakarás-
ra késztették az etológusokat. 
Nincs ugyanis olyan vizsgálati 

módszerünk, amelynek segítségével 
közvetlenül is mérni tudnánk a mo-
tivációs állapotot (magyarul az ér-
zelmeket). Ennek ellenére a legtöbb 
kutató nyilvánvalónak tartja, hogy a 
fejlett szociális képességekkel meg-
áldott állatok igenis sokféle, az em-
beri hangulatoknak megfeleltethető 
érzelmi állapotot tudnak átélni, és 
ezek jeleit – a társas lét hatékonyságát 
növelendő – más egyedeken (akár az 
emberen) is képesek azonosítani.

Legutóbb a lovakról derült ki, 
hogy nemcsak látványosan (és hall-
hatóan) fejezik ki boldogságukat, de 
az alapvető érzelmeket az emberek 
arcán is azonosítják, sőt emlékez-
nek is arra, hogy a különböző em-
berek milyen hangulatban voltak 
legutóbbi találkozásukkor. Leanne 
Proops, a Portsmouth-i Egyetem visel-
kedéskutatója két évvel ezelőtt mo-
solygós és mérges emberekről készí-
tett fotókat mutatott lovaknak. Ők 
ezekre igen jellegzetesen reagáltak: 
a negatív érzelmek láttán többet 
tekingettek a fotóra bal szemükkel 
(e viselkedési lateralizáció általá-
ban a negatív stimulusok hatására ala-
kul ki), illetve emelkedett a pulzusuk. 
Most Proops és munkatársai tovább 
mentek, és azt vizsgálták, hogy a lo-
vak emlékeznek-e a látott érzelmekre.

A Current Biology folyóiratban megje-
lent tanulmány szerint a mostani kísér-
let első szakasza gyakorlatilag megismé-
telte a korábbi vizsgálatot: boldogságot 
sugárzó és morcos emberekről készített 
fotókat mutattak a lovaknak. Ez alka-
lommal néhány órával később a fotókon 
szereplő modell személyesen is megláto-
gatta az állatot, méghozzá semleges arc-
kifejezéssel (emellett kontrollként a lo-
vak egy részét egy másik ember látogat-
ta meg). Nagyon fontos, hogy a modell 
nem tudta, hogy a ló előzetesen a mo-
solygós vagy a mérges fényképét látta-e. 
Erre a Kluger Hans-hatás kiküszöbölése 
miatt volt szükség. A jelenség az okos 
Hans nevű, száz évvel ezelőtt élt lóról 
kapta a nevét, amely látszólag képes volt 
matematikai műveletek megoldására. 
Persze valójában nem tudott számolni, 
csak az előtte álló ember önkéntelen, 

kutatócsoportja a Plos One folyóirat-
ban. Ők ugyanis úgy találták, hogy 
a lovak horkantása boldogságukról 
árulkodik. Összesen 560 horkantást 
rögzítettek 48 különböző lótól. Bár 
mindegyik állat horkantott időn-
ként, ezek gyakoriságában jelen-
tős különbségek voltak: volt, ame-
lyik óránként csak egyszer, mások 
tucatnyiszor horkantottak.

E hangadás hátterének feltárásá-
hoz az vitte közelebb a kutatókat, 
hogy a nyugodt, sokat a szabadban 
tartózkodó lovak gyakrabban hor-
kantottak. A kutatók a horkantá-
sok rögzítése mellett lejegyezték, 
hogy milyen más viselkedésjegyek 
fedezhetők fel eközben az állat ma-
gatartásában. A kép pedig egyér-
telműnek mutatkozott: akkor hor-
kantottak gyakrabban, amikor jól 
érezték magukat. Ilyenkor a lovak 
füle előre áll, kevesebbet álldogál-
nak az istállóban szemben a fallal, 
nyugodtabbak, és kevésbé agresszí-
vak az emberrel szemben.

Noha a rennes-i kutatók szerint 
felismerésüket akár a lovak jólétének 
monitorozására is fel lehetne használ-
ni, nem minden lóviselkedés-szakér-
tőt győztek meg. A New York Times 
által megszólaltatott egyik kutató 
például arra hívta fel a figyelmet, 
hogy a horkantás fő funkciója nem 
az érzelemkifejezés, hanem az emberi 
tüsszentéssel egyenértékű. Magyarul 
az orrjárat tisztítását látja el. Erre 
utal az is, hogy a csiklandozás hatá-
sára is horkantanak, például amikor 
hosszú szálú füvet legelnek. 

Kovács MárK
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A fotón már látott, ez alkalommal semleges arckifejezésű ember beül a ló istállójába. 
(FORRÁS: UNIVERSITY OF PORTSMOUTH)
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mágneses rezonancia képal-
kotással (magnetic resonance 
imaging - MRI) készült fel-
vétel a résztvevők agyáról és 
emellett elvégezték a Mont-
real Cognitive Assessment 
(MoCA) nevű, kognitív 
képességeket felmérő tesz-
tet. A MoCA, többek között 
olyan feladatokat tartalmaz, 
amik szavak megjegyzé-
sét és felidézését, egy tárgy 
emlékezetből való lerajzolá-
sát vagy lemásolását, illetve 
alapvető számtani műveletek 
elvégzését vizsgálják.

Az MRI a mágneses re-
zonancia jelenségén alapul, 
vagyis hogy az atommagok 
erős mágneses térben elnye-
lik az elektromágneses hul-
lámokat, majd kisugározzák 
ezeket. A megfelelő módsze-
rekkel a kisugárzott hullámok 
forrása meghatározható és a 
különböző szövetek elkülö-
níthetők a jelsűrűség alapján. 
Például a kutatásban használt 
módszer a nagy zsír- vagy fehérjetar-
talmú szövetekből nagy mennyiségű 
jelet regisztrál és ezeket fehérrel jele-
níti meg, míg a víz és a csontok feke-
ték lesznek a képeken. Az így készült 
képeken felfedezhetők az agyvelő sé-
rülései is. Az MRI készülék felhasz-

Jósolható a kognitív 
hanyatlás agyi 
képalkotással?

Régóta ismert, hogy azok  a ne-
u  ro    de ge  neratív betegségek, 
amik gyakran járnak a kog-
nitív képességek hanyatlásá-
val, szintén gyakran járnak 
a bazális magnak nevezett 
agyi idegsejtcsoport degene-

rációjával. A Meynert-féle bazális 
mag az agy elülső, alsó részén ta-
lálható, a benne lévő acetilkolinerg 
idegsejtek acetilkolint szabadítanak 
fel az előagyban, aminek fontos sze-
repe van az éberség fenntartásában 
és a tanulásban is. Néhány éve mu-
tatták ki, hogy az Alzheimer-kó-
ros betegeknél a mag strukturális 
elváltozása megelőzi az agykérgi 
degenerációt és a kognitív hanyat-
lást is. A bazális mag degenerációja 
Parkinson-kórban is jellemző és a 
betegek jelentős részénél a kognitív 
képességek hanyatlása is jelentkezik 
a betegség előrehaladtával. Egy új ta-
nulmányban a bazális mag strukturá-
lis állapota és a kognitív képességek 
közötti kapcsolatot vizsgálták, Par-
kinson-kórban.

A kutatásban több mint 300 Par-
kinson-kóros és 150 egészséges 
személy vett részt. Az adatgyűjtés 
3 éven keresztül zajlott, félévente 

nálható diffúziós tenzor képalkotás-
hoz (diffusion tensor imaging - DTI) 
is, mely során szintén a mágneses 
rezonanciából származó jeleket dol-
gozzák fel, de ezekből a molekulák 
diffúziójának irányára következtet-
nek. A diffúzió a molekulák mozgá-
sa, aminek az irányát a szilárd struk-
túrák határozzák meg, így például 
az idegpályák helyzete is leírható, sőt 
a pályák épségére is lehet következ-
tetni a DTI segítségével.

Az MRI és DTI adatok alapján 
a bazális mag degenerációjának 
mértéke fordítottan volt arányos a 
MoCA pontszámmal, tehát minél 
rosszabb állapotban volt a bazális 
mag, annál gyengébben teljesített 
az adott résztvevő a MoCA tesz-
ten. Az idősor elemzések alapján 
a struktúra degenerációja általában 
megelőzte a MoCA pontok lecsök-
kenését. A bazális mag degeneráció-
ja tehát kimutatható agyi képalkotó 
eljárások segítségével, és alkalmas 
lehet a kognitív hanyatlás jóslására. 
Ez, egyrészt segíthet a Parkinson-
kóros betegek ápolásában, hiszen a 
kognitív képességek leromlása ko-
moly nehézségeket szül, amikre így 
talán hatékonyabban fel lehet készül-
ni. Másrészről az eredmény hasznára 
válhat további kutatásoknak is.

reichardt richárd
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Egy MRI-vel készült kép az emberi agyról:  
az agy-gerincvelői folyadékot tartalmazó agykamrák  

és a koponya feketék, míg az agyvelő világos

A Meynert-féle bazális mag elhelyezkedése az agyban és kapcsolatrendszere az agykéreggel 
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Beszélgető drónrajok 

Az ELTE kutatói a nagy egyed-
számú drónrajok önszervező-
dő repüléséről jelentettek 
meg címlapfotós közleményt 
a Science Robotics júliusi számá-
ban. A vizsgálatok során bioló-
giai motivációjú algoritmuso-

kat és az evolúció elvét használták 
az új csoportos drónvezérlés megal-
kotásához.

A világban mára több millió drón 
repked az égen, és szinte mind-
egyikhez tartozik egy pilóta is a 
földön. Az ELTE kutatói most 
olyan drónokat fejlesztettek, amik 
nagyméretű rajokba csapódva vég-
re megszabadulhattak földi irá-
nyításuktól: a drónok egymással 
beszélgetve repülnek közös céljuk 
felé, csoportosan kerülve el az aka-
dályokat, akárcsak a madarak.

Az ELTE Biológiai Fizika Tan-
szék és az MTA-ELTE Biológiai 
és Statisztikus Fizikai Kutatócso-
port drónrajos kutatási eredményei 
2014-ben járták be a világot elő-
ször. A Vicsek Tamás által vezetett 
kutatócsapat készítette a világ első,  
tíz egyedből álló kültéri önszerve-
ződő kvadrokopter flottáját. A csa-
pat most a Vrije Universiteit Amster-
dam magyar származású professzo-
rával, Ágoston E. Eibennel egészült 
ki, aki a drónok megújult vezérlő 
algoritmusát evolúciós stratégiák-
kal optimalizálta. Az eredmény 
magáért beszél: a kutatóknak tere-
pen harminc, valósághű szimuláci-
óban akár ezer nagy sebességű drón 

szoros együttműködését sikerült 
ütközésmentesen megvalósítaniuk 
akadályokkal terhelt környezetben.

A vezérlést biztosító algoritmus 
az élőlények csoportos mozgását le-
író modellek alapösszetevőit egészíti 
ki drónspecifikus mozgásjellemzők-
kel és bizonyos fokú intelligens út-
vonaltervezéssel. A bonyolult vezér-
lő algoritmus számos paraméterét az 
ELTE szuperszámítógépein futtatott 
evolúciós algoritmus segítségével 
optimalizálták az adott feladathoz.

„Amikor az ember a legnagyobb 
klasszikusok trillázó dallamait hall-
gatja, jégtáncosok szédítően pontos 
pörgését nézi vagy éppen többezres 
seregély rajok összehangolt repülését 
figyeli, akkor a harmónia és a köny-
nyed tökéletesség jut róla eszébe. Pe-
dig ezek mind összetett, bonyolult 
rendszerek, amik csakis a végletekig 
történő csiszolás, gyakorlás, azaz 
optimalizáció során válnak csak nagy-
szerűvé. A könnyedség és a bonyolult-
ság ilyen módon összefüggő egysége 
jellemzi a komplex rendszereket, ahol 
az optimalizáció szükségszerű része 
a működésnek.” – mondja Vásárhe-
lyi Gábor, az ELTE Biológiai Fizi-
ka Tanszékén működő robotikai 
labor vezetője.

A robotikai rendszerek intelligen-
ciája világszerte szédületes ütem-
ben fejlődik, ezt a jelenlegi kutatás 
a csoportos intelligencia szintjére 
emeli. Ha az önvezető autók min-
tájára az önvezető drónok is tér-
hódításnak indulhatnak, a pilóta 
nélküli, csoportos feladatmegol-
dásnak számos érdekes és hasznos 
alkalmazása nyílhat meg például 
a precíziós mezőgazdaság, termé-
szetvédelem, katasztrófavédelem, 
vagyonvédelem vagy akár a cso-
mag- és utasszállítás területén is.

(MTA-ELTE)

R
O

B
O

T
IK

A

A drónok szinkronizált csoportos mozgásáról készült hosszú expozíciós kép 
(FOTÓK: BÉZSENYI ZSOLT)
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Az Arab-félsziget nyugati pe-
remén, a Vörös-tengertől alig 
200 kilométerre több ezer 

vulkán található, a vulkanizmus szin-
te minden folyamatának akad látvá-
nyos képviselője. E vulkáni mezők 
legfiatalabbika, a Harrat Rahat éppen 
az iszlám egyik kulcsfontosságú za-
rándokhelyszíne, Medina szomszéd-
ságában található. A város hátárában 
pedig az Arab-félsziget legfiatalabb 
vulkáni lánca, az 1256-ban 52 napig 
működő kráterek fogadják a látogatót 
már a megérkezésekor: a reptér kifu-
tópályája az egyik legfrissebb lávafo-
lyam végében épült. (Lásd az Olajku-
tak helyett lávaszökőkutak című írást az 
ÉT 2012/28. számában – A Szerk.).

Korabeli beszámolók szerint való-
színűleg 640-ben is volt egy vulkán-
kitörés a város közelében, amelynek 
helyszínéről csak találgatni lehet. 
Négy kicsi salakkúpból álló igen fia-
talnak tűnő vulkánsort azonosítottak 
ez utóbbi tűzhányóműködés helyszí-
neként, bár objektív érvek és adatok 
ezt az állítást nem igazán támasz-
tották alá. E nyitott vulkanológiai 
kérdés és a geoturisztikai érdeklő-
dés az utóbbi években azonban egy-
re inkább egy másik, a Medinától 
alig 100 kilométerre északra elterülő, 
a Harrat Rahattal szinte azonos mére-
tű  vulkánmezőre, a Harrat Khaybarra 
terelte a figyelmet.

SZAÚD-ARÁBIA ISMERETLEN FÖLDTANI ÖRÖKSÉGE

AHOL A HEGYNEK 
NEME VAN

Az útépítés hozadéka
Harrat Khaybar különlegessége, hogy 
igen látványos, szinte hófehér, riolitos 
horzsakőből álló tufagyűrűk és rózsa-
szín lávadómok emelkednek a vul-
kánmező kellős közepén, melyet feke-
te bazaltsalakból álló salakkúpok és 
pahoehoe lávanyelvek vesznek körbe. 
A területet egészen az elmúlt évekig 
igen nehezen lehetett megközelíteni. 
A névadó Khaybar városkától egy tel-
jes napot vett igénybe az amúgy 50 ki-
lométeres távolság leküzdése. A több 
tucat vulkán egy igen nehezen járható, 
1000 méter tengerszint feletti magas-
ság fölé emelkedő lávaplatón terül el. 
Ugyan az Amerikai Egyesült Álla-
mok Geológiai Szolgálata (USGS) a 
nyolcvanas években végzett a terüle-
ten vulkanológiai kutatásokat, azok 
eredményei a szakma érdeklődőit le-
számítva nemigen váltak széles körben 
ismertté. Ezen némileg változtatott az 
a tény, hogy a térképezések során több 
jelentős méretű lávabarlangot is felfe-
deztek, melyekben fontos negyedidő-
szaki ősmaradványokat találtak. 

A járatok közül immár a Szaúdi 
Geológiai Szolgálat több barlang-
rendszert is feltérképezett, és azokat 
katalógusba rendezte, de ezenkívül, 
a terület bajos megközelíthetősége 
miatt, újabb vizsgálatokra nem ke-
rült sor egészen a közelmúltig. Egy 
új főút építése ugyanis, melyet 

Khaybar városkától nyugati irány-
ban terveztek, a Harrat Khaybar 
vulkánmezőn halad át. Az útépítési 
munkálatok 2018-ra befejező stádi-
umba értek, óriási lendületet adva a 
terület geológiai kutatásainak, hisz 
ezen az új úton alig 1 óra alatt elér-
hetővé vált a vulkánmező szíve.

Beszakadt kráterek sora
Az újabb geológiai kutatások fokozott 
figyelmet szenteltek a Harrat Khaybar 
legmagasabb vulkánja, a Jebel Quidr 
tanulmányozására. Jebel Quidr egy tö-
kéletes vulkáni kúp, melynek tetején 
egy 600 méter átmérőjű és 200 méter 
mély kráter található. A kráter falát is-
métlődő, néhány méter vastagságú lá-
vafolyások alkotják, melyeket időn-
ként bazaltsalak választ el. A kráter fa-
lában ugyancsak felismerhetően ki-
sebb, pitkrátereknek nevezett formák 
találhatók, melyek arra utalnak, hogy 
a kráter többször is lávával töltődött 
fel, jókora méretű lávatavat alkotva, 
mely aztán időnként a vulkán lábánál 
utat tört magának, hatalmas lávafo-
lyásokat indítva. A láva kiürülése kö-
vetkeztében a tó megdermedt felszíne 
beszakadt, s létrejöttek a pitkráterek.

Hasonló beszakadásos krátersorok a 
Harrat Khaybar több vulkánja eseté-
ben is keletkeztek, jelezve azt a „po-
koljárást”, ami a vulkánmező születése 
során végbemehetett, kicsit a mostani 

Szaúd-Arábia fokozódó modernizálási folyamatát a poszt-olajidőszak utáni időkre való felkészülésnek 
tekinthetjük. Ennek fontos része lehet a kimondottan geológiai témájú turizmus, hiszen az „éppen” 
kinyíló Vörös-tenger és a sivatagi környezetből kiemelkedő, 500 millió évesnél is idősebb, prekambriumi 
kőzetek alkotta hegyláncok még a laikus látogató fantáziáját is megmozgatják, akárcsak Harrat 

Khaybar vulkánmezőjének fehér tufagyűrűi.
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képp nagyobb energiájú lehetett, mint 
amekkora egy „átlagos” bazalt salak-
kúp esetében várható.

A hamurétegekbe ásva és a terüle-
tet térképezve kiderült, hogy a kitö-
rés hosszabb ideig tarthatott, mint 
egy egyszerű salakkúp esetében, és a 
kitörési felhő akár 10 kilométer ma-
gasságra is feljuthatott. Ez a típusú 
kitörés így sokkal inkább azokhoz a 
jelentősebb méretű vulkánkitörések-
hez volt hasonlítható, mint azt ép-
pen az Etnán láthattuk az elmúlt év-
tizedekben. A Jebel Quidrt koráb-
ban is fiatalnak tekintették, hisz a 
vulkáni kúp és a vulkánt körbeölelő 
lávamező szinte teljesen úgy néz ki, 
mintha tegnap született volna.

Az előbbinél azért valamivel biztosabb 
megfigyelésen alapuló elképzelés is volt, 
mely a Jebel Qidrt és a hozzá tartozó lá-

vamezőket az Arab-félsziget benépese-
dése utáni időre tette. Eszerint sok ha-
sonlóan fiatal kinézetű lávafolyáson a 
régészek semmilyen ősi, ember alkotta 
kőalakzatot nem találtak, melyek 
amúgy igen gyakoriak nemcsak a 
Harrat Khaybar területén, de más fiatal 
vulkáni mező lávafolyamain is. Így ter-
mészetesen e lávafolyásokat a sivatagi 
ember alkotta kőrakások és kerítések 
születése utáni időkre, mintegy 5000 
évnél fiatalabbra tették. Mind az Ame-
rikai Egyesült Államok, mind Szaúd-
Arábia geológiai szolgálatának legújabb 
radiometrikus kormeghatározása pe-
dig azt mutatta, hogy a vulkán úgy 
1200–1400 évvel ezelőtt lehetett aktív. 
Így egyre erősebb a gyanú, hogy a ko-
rabeli krónikákból a 640-es évre tett 
vulkánkitörés főszereplője nagy való-
színűséggel a Jebel Quidr volt. 

hawaii vulkánkitörésekhez hasonlóan. 
Például a Jebel Quidr körül pahoehoe 
típusú lávatenger megdermedt bazalt-
táblái láthatók. A leghosszabb lávafo-
lyások több mint 10 kilométerre is elju-
tottak a vulkántól. A lávamező egy 
kisebb riolit tufagyűrűt is majdnem 
teljesen maga alá temetett. A tufagyű-
rű pereme a fekete bazalt lávamezőből 
mint egy keskeny félhold emelkedik 
ki. A Jebel Quidr igazi érdekessége 
azonban az a több 10 négyzetkilomé-
tert befedő hamumező, mely igazi fe-
kete sivatagot alkot a Harrat Khabar 
belsejében. Ez a jelentős kiterjedésű te-
rület felkeltette a vulkanológusok fi-
gyelmét: egy ilyen méretű hamumező 
létrejöttéhez hatalmas erejű robbaná-
sos vulkánkitöréseknek kellett bekö-
vetkeznie. A hamu térfogatbecslése is 
azt mutatta, hogy a kitörés minden-

TITOKZATOS SIVATAGI RAJZOLATOK

Az Arab-félsziget régészeti őstörténete a Közel-Kelet vagy a Mediterráneum más terü-
leteihez viszonyítva szinte alig ismert. Ez azért is meglepő, mert területe az emberré 
válás korai szakaszában, az Afrikai kontinens elhagyásának idején megkerülhetetlenül 
a korai kultúrák vándorlási útvonalába esett. Ez egy fél Európát magában foglaló, a ma-
inál lényegesen nedvesebb klímájú terület esetében érdekes tény. 

Az utóbbi évtizedben azonban sokat változott ez a kép. A távérzékelési módszerek és a 
viszonylag könnyen elérhető űrfelvételek segítségével egy átfogó vizsgálat indult meg. E 
munka eredménye az az elképesztő adatbázis, mely az Arab-félszigeten található sivata-
gi rajzolatokat – idegen szóval „desert kite” – kezdte feltérképezni. Csak igen kevés ilyen 
rajzolatot sikerült a terepen is bejárni, és megvizsgálni mibenlétüket. A Harrat Khaybar 
különösen gazdag e titokzatos rajzolatokban, és közvetett kormeghatározás útján azok 
abszolút kora biztosan néhány ezer évre tehető. Khaybar városának közelében találhatók 
azok a hatalmas, 100 méternél is hosszabb kőrakásból álló, kerítésszerű alakzatok, me-
lyek a levegőből tekintve gyakran mint valami hatalmas nyíl láthatók. 

Az elmúlt néhány évben több próbálkozás is született az alakzatok eredetének megfejtésére. 
Nagyon gyakoriak az olyanok, melyek felülnézetből kör alakú kőhalmoknak tűnnek. Vannak 
olyanok, amelyek leginkább egy hatalmas szemre emlékeztetnek, de akadnak olyanok is, me-
lyek egymásba fűződnek fürtszerűen: ezek a kőhalmok lehetnek igen egyszerűek, mint egy kő-
rakás, de lehetnek nagyon összetett belső rajzolatúak, melyek gyakran egy hatalmas kerékre 
emlékeztetnek. A legérdekesebbek azok, melyek leginkább egy óriási nyakékre hasonlítanak.
Az összes rajzolat különlegessége, hogy bármelyiket is szinte lehetetlen felismerni a felszín-
ről, csupán az elmúlt évtizedben elérhetővé vált űrfelvételek világítottak rá hollétükre. A fel-
színről való azonosítást nehezíti, hogy az erős napfényben igazából csak egy bazalt kősiva-
tag felszínét látja a látogató, a szürke és fekete árnyalatait kivenni nagyon nehéz. A felisme-
rést az is hátráltatja, hogy az alakzatok egytől egyig idős, lepusztult lávafelszíneken találha-
tók, ahol a láva eróziós formái gyakran levelesen elváló vagy éppen gömbhéjasan málló 
lávatömböket alkotnak, hasonlókat a különleges rajzolatok kősorainak anyagához.

Az alakzatok sokasága és változatossága azt jelzi, hogy azokat alkotóik mindennapi szinten 
használhatták. Jelenleg nem ismert, hogy az alakzatok szerkezete vagy képe bárminemű, tér-
ben követhető rajzolatot mutatnának. Egyelőre nem igazán tudjuk róluk, hogy milyen célt szol-
gálhattak. Felmerült, hogy állatok terelésére vagy éppen időszakos elhelyezésére használták 
őket, bár szinte semmi nyoma nincs, hogy a helyszínek körül állati maradványok lennének. Ha 
ez a feltevés mégis beigazolódna, akkor az alakzatok mérete és száma óriási állatállományról 
tanúskodhat, amit nehezen tudunk értelmezni. Mások e szerkezeteket kultikus célra készült 
építményeknek képzelik, bár ebben az esetben igen jelentős népességgel kell számolnunk.

Él e t É s  tu d o m á n y   2018/31   967



968   Él e t É s  tu d o m á n y   2018/31

nagyobb viszkozitásúak, s hamarabb 
dermednek meg, így összességében 
igazából nehéz „összehozni”, hogy a 
savanyú magma vízzel úgy érintkez-
zen, hogy abból jelentős robbanás szü-
lessen. Talán éppen ezért olyan ritkák.

A Jebel Bayda vulkántól alig 2 kilo-
méterre emelkedik a másik fehér hegy, 
a Jebel Abyad. Neve szintén fehér hegyet 
jelent arabul, csak éppen hímnemű for-
mában. A nemi különbség mindjárt ért-
hető, amint megnézzük a Jebel Abyad 
formáját, mely magasan emelkedik a 
környezete fölé, egy hatalmas riolit lá-
vadómot alkotva. A lávadóm felső ré-
szén jól látható az obszidián (fekete rioli-
tos vulkáni üveg) lávalepény, melyet egy 
fehér vulkáni hamuból álló szoknya fog 
körbe. E fehér riolitos vulkáni hamu a 
lávadóm születése során, a lávadóm krá-
teréből lezúduló blokk - és hamuárak 
felhalmozódásából alakult ki, viszony-
lag rövid idő – napok, hetek – alatt. Jebel 
Abyad csúcsát egy kisebb kráter alkotja, 
jelezvén a lávadóm növekedésének kis 
energiájú utolsó, befejező robbanását.

Bálnaháttól a láva cseppkőig
Harrat Khaybar a bemutatott három 
vulkán mellett még néhány tufagyű-
rűnek ad otthont, bár azok átmeneti 
típusúak: magma és víz robbanásos 
kitörése során születtek, így már nem 
annyira látványos hófehérek, mint a 
Jebel Bayda.  A tufagyűrűk mellett 
egy tucat kisebb riolitos lávadóm is 
található, melyek a vulkánmező köz-
pontjában emelkednek, jelezvén azt a 

Feketén-fehéren
Harrat Khaybar leginkább szembe-
ötlő természeti csodái a vulkánme-
ző hófehér tufagyűrűi, s azok közül 
is a Jebel Bayda (lásd nyitóképünket  – 
A Szerk.), mely fehér hegyet jelent 
arabul, mégpedig annak nőnemű 
formáját. A Jebel Bayda egy teljesen 
kör alakú tufagyűrű, kráterpereme 
körülbelül 100 méterrel emelkedik a 
környező sivatag szintje fölé. A tufa-
gyűrű krátere úgy 1 kilométer átmé-
rőjű és mintegy 50 méter mély. A 
kráterperem kicsit meredek, de az-
után viszonylag könnyű sétával lehet 
lejutni a kráter legmélyebb pontjára, 
ahol két kicsi riolit lávadóm találha-
tó. Mindkettő alig 10 méter magas.

Jebel Bayda szépségét a vakító fehér 
riolit horzsakőből álló hamukúpja és az 
abba bevágódó eróziós csatornák ad-
ják. A tufagyűrű a riolitos magma 
és felszín alatti víz érintkezésekor 
keletkező gőzrobbanásos kitörések 
(freatomagmatizmus) során szüle-
tett. Míg más tufagyűrűk gyakoriak a 
világ minden részén (és a szaúdi vul-
kánmezők nagy részén is), addig a rio-
litos tufagyűrűk – s általában a szilíci-
umban gazdag magma felnyomulása 
során született tufagyűrűk – viszony-
lag ritkák. Az ilyen érdekes, „savanyú” 
vulkanizmussal kapcsolatos tufagyű-
rűk keletkezése több vulkanológus fi-
gyelmét is felkeltette, mert általában 
véve a savanyú magmák alacsonyabb 
hőmérsékletűek a bázisos, például a ba-
zaltmagmáknál. A savanyú magmák 

zónát, ahol a magma tetemes tömege 
megrekedhetett sekély mélységben, s 
fokozatosan riolittá vált az eredetileg 
sokkal bázisosabb magma. 

A vulkánmező nagy részét azonban 
így is a salakkúpok, lávafröccskúpok 
és a lávafolyások alkotják. A lávafolyá-
sok, leginkább pahoehoe típusúak, bár 
a vulkánmező legnagyobb térfogatú 
lávafolyamai szinte külön kategóriát 
követelnek lávatípusuk szerint, ugyan-
is azok hatalmas, bálnahátszerű szer-
kezeteket hoztak létre, s alkotják a 
vulkánmező középső részének alapját. 
A legnagyobb lávamező közepén ta-
láltak rá Szaúd-Arábia egyik leghosz-
szabb lávabarlangjára, az Um Jirsan-
barlangrendszerre, mely 1481 méte-
res hosszával és 8–12 méteres belma-
gasságával a nagyobb lávacsatorna 
eredetű barlangok közé tartozik. A 
barlang talapzatát vastag beszáradt 
iszap fedi, amelyet jelenleg próbálnak 
pontosan megvizsgálni. A barlang 
belsejében jól kivehetők az egykori lá-
vafolyam színlői, jelezvén a lávacsator-
nán belül a lávaszínt változásait. A bar-
lang mennyezetét lávából született 
cseppkövek díszítik, gyakran a beszivár-
gó esővízből kirakódó kalcitkéreggel. 
Noha a barlang védett, fontos turistalát-
ványossággá válhat a közeljövőben.

Kultúrák keresztútján
A Harrat Khaybar egyszersmind az 
Arab-félsziget egyik titokzatos ke-
resztútja az elfeledett civilizációknak. 
Az iszlám születése előtt a területen 

A Jebel Bayda tufagyűrűjét jobbról beteríti a Jebel Quidr fekete pahoehoe lávafolyama, előtérben a Jebel Abayad lávadómja
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több városállam is létezhetett, melyek 
közül a legismertebb és a leginkább 
megmaradt Khaybar területére tehe-
tő. A Harrat Khaybar lávanyelvei a 
vulkánmezőtől majd 50 kilométerre 
is követhetők. Az egykori lávafolya-
mok folyóvölgyek nyomában jutot-
tak távol a vulkánmező központjától. 
Az eróziónak ellenálló lávanyelvek 
gyorsan, mint hosszanti tanúhegyso-
rok, preparálódtak ki a felszínből, ki-
tűnő tájat biztosítva a korai civilizáci-
ók kialakulásának. A hosszanti völ-
gyekben gátrendszerek mentén 
gyűjthették tározókba a vizet öntö-
zésre, a kiemelkedő, bazalttal fedett 
tanúhegyek pedig erődítményrend-
szerek építésére bíztatták az első vá-
rosállamok lakóit. 

Kik voltak ők? Zsidó vallású telepe-
sek, akik fontos kereskedelmi köz-
pontot hoztak létre az V. században. 

Khaybar a VII. században már jelen-
tős oázisként működött, valószínűleg 
akár tízezer lakost is számlálva. A vá-
rosrendszer szorosan követte a terület 
geomorfológiáját, egy komplex háló-
zatot kiépítve, s benne erődítmény-
rendszerek csatolták egymáshoz a 
városokat. Három jelentősebb város-
központ jött létre: al-Natat, al-Shikk 
és al-Katiba, melyeket leginkább a lá-
vanyelvek között kialakult mocsarak, 
dombsorok választottak el, ahol in-
tenzív mezőgazdaság is folyhatott, 
főként datolyát termesztettek. 

Khaybar valószínűleg kereskedelmi 
központként is működött, hiszen fél-
úton volt Levante és Jemen, valamint 
a Vörös-tenger felé haladó karaván-
utakon, így szinte állandóan a figye-
lem központjában állt. Az iszlám szüle-
tésének éveiben Mohammed is szemet 
vetett a gazdag városra, ostromára 

628 májusától június végéig került sor. 
Hiába volt jelentős túlereje Khaybar 
zsidó közösségének, az összehangolt 
védelem megszervezésére képtelenek 
voltak, így Mohammed csapatai házról 
házra haladva kényszerítették a zsidó 
városállamot a megadásra. A zsidókö-
zösség még néhány évre maradhatott 
a városban, de Omar kalifa 642-ben 
a terület végleges elhagyására kény-
szerítette őket. A város ezután végleg 
elveszítette jelentőségét, vezető szere-
pét Medina vette át.

Harrat Khaybar mára már viszony-
lag könnyen megközelíthető, kitűnő 
geoturisztikai területnek számít. Ily 
módon a még érintetlen vulkánvidék 
– az ember őstörténetéről is mesélő és 
a korai civilizációk városállamainak 
maradványaival – a világ különleges 
geoturisztikai célpontjává válhat.

Németh Károly

Az Um Jirsan-barlang
(A SZERZŐ FELVÉTELEI)

Műholdfelvétel (2008) a Khaybar-vulkánmezőről (FORRÁS: NASA)Jebel Quidr
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A leghíresebb makedón király 
története bővelkedik erő-
szakban és főként összeeskü-

vésekben. Az elsőben – amelyet apja, 
II. Philipposz hatalma ellen szőttek – 
állítólag a 18 éves Sándor sem volt telje-
sen ártatlan. Abban az időben ugyanis 
az idősödő uralkodó beleszeretett egy 
fiatal makedón szépségbe, Kleopátrá-
ba, és ezzel veszélybe sodorta legidő-
sebb fia trónutódlását, aki idegen anyá-
tól, az épeiroszi születésű Olimpiasztól 
született. Apja új házassága miatt Sán-
dor ellene fordult, ezért a király szám-
űzte őt az udvarból. A makedón her-
ceg csak fél évvel később térhetett visz-
sza Pellába, a feszültség azonban ezt 
követően sem szűnt meg közöttük. 

Kr. e. 336 októberében a makedóniai 
Aigaiban újabb fényes esküvőt tartot-
tak. Ezúttal Philipposz lányát, Sándor 
húgát kísérte oltárhoz az egyik szövet-
séges állam uralkodója. A makedón ki-
rály gyér kísérettel lovagolt a helyszín-
re, ahol egykori testőrkapitánya, 
Pauszaniasz várt rá. A tiszt bal karját 
nyújtotta, hogy lesegítse Philipposzt 
a lováról, közben azonban jobbjával egy 
tőrt húzott elő a köpenye alól, és nyak-
szirten döfte az uralkodót. Philipposz 
még megragadta támadója ruháját, 
de holtan rogyott össze, és a merény-
lőnek sikerült kiszabadítania magát. 
A zűrzavart kihasználva kereket is 

NAGY SÁNDOR ÉS AZ ÖSSZEESKÜVÉSELMÉLETEK

MAKEDÓN NAPLEMENTE

oldott, de nem jutott messzire. A király 
testőrei ugyanis utána szaladtak, s rövi-
desen bekerítették. Amikor látta, hogy 
nincs hová menekülnie, szembe szállt 
ugyan velük, de percek alatt lekasza-
bolták. Később két kikötött lovat talál-
tak a piactéren, amellyel valószínűleg 
a merénylő szökését biztosították volna. 

Philipposz halálhírének hallatán 
Sándor hívei rögtön elfoglalták a palo-
tát, s azonnal uralkodónak nyilvánítot-
ták őt. A merénylet körülményeinek ki-
vizsgálása után annak okául személyes 
bosszút állapítottak meg. Pauszaniaszt 
ugyanis Philipposz egyik hadvezére, 
Attalosz még serdülőkorában megerő-
szakolta, majd barátainak is felkínálta a 
büszke ifjú szexuális szolgálatait. A sér-
tett természetesen bepanaszolta az erő-
szaktevőt a királynál, aki azonban nem 
büntette meg a tisztjét, aki történetesen 
az apósa volt. Az önérzetes Pauszaniasz 
ezt követően csak az alkalomra várt, 
hogy bosszút állhasson a sérelmeiért. 

Árulók minden bokorban?
A villámgyors hatalomátvétel miatt 
sok történész joggal gyanakszik arra, 
hogy Olümpiasz és fia, Sándor állhat-
tak az összeesküvés hátterében, erre 
azonban sohasem derült fény. Az új ki-
rály mindenesetre sikeresen leszámolt 
belső ellenzékével, majd hatalmas keleti 
hadjáratot indított. Ennek során alig 

néhány év alatt elfoglalta a perzsa el-
nyomás alatt sínylődő Egyiptomot, 
majd magát a hatalmas ázsiai birodal-
mat is leigázta, és végül India meghódí-
tására indult. Az idegeneknek tett ked-
vezményekkel és a vég nélküli hadjára-
tokkal azonban engedetlenséget te-
remtett a makedón arisztokráciában, 
akik gyakori alkoholmámorban tanú-
sított féktelen magatartását is nehez-
ményezték. A krónikák szerint több 
esetben is saját emberei szőttek összees-
küvést a meggyilkolására. 

Még Kr. e. 334 telén – miközben 
Sándor Lükiában harcolt – emberei el-
fogtak egy Sziszinész nevű perzsa 
ügynököt. Vallomásában azt állította, 
hogy a perzsa király, III. Dareiosz elké-
pesztő összeget, 1000 talentum ara-
nyat, és a makedón trónt is felajánlotta 
Sándor egyik hadvezérének és barátjá-
nak, Alexandrosznak, ura meggyilko-
lása fejében. Az árulót elfogták, de be-
folyásos ember lévén csak négy évvel 
később, Kr. e. 330-ban végezték ki. 

Abban az esztendőben újabb összees-
küvésre derült fény Phraedában. A for-
rások szerint Sándor egyik testőre, 
Démétriosz tervezett merényletet a ki-
rály ellen. Az előkészületekbe bevonta 
néhány barátját is, akik közül egy 
Dimnosz nevű apród megosztotta tit-
kát a szeretőjével, Nikomakhosszal. 
A fiatalember az információ súlyától 

Valószínűleg nem sok biztosító társaság kötne életbiztosítást az ókori Makedónia uralkodóira, hiszen 
túlnyomó többségük erőszakos véget ért. Nem csoda, hogy amikor a zseniális hadvezér, Nagy Sándor 

élete teljében hirtelen elhalálozott, sokan gyilkosságról suttogtak.

Nagy Sándor  
az isszoszi csatában 

mozaikrészlet  
(Kr. e. 100 körül)
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Három évvel később, Kr. e. 327 tava-
szán, a makedón király legújabb eskü-
vőjére készült a leigázott Baktria kirá-
lyának lányával, Roxanéval. Az ün-
nepség alatt tartott vadászaton egyik 
apródja, egy bizonyos Hermolaosz ép-
pen egy olyan vadkant ejtett el, amelyet 
a király szemelt ki magának. Ez példa 
nélküli sértés volt, mire Sándor nyilvá-
nosan megkorbácsoltatta vakmerő ap-
ródját, és elrendelte, hogy kobozzák el 
a lovát is. A vérig sértett Hermolaosz 
bosszút forralt, és rávette barátját, 
Szosztrátoszt, hogy álmában öljék meg 
a felfuvalkodott uralkodót. Tervükbe 
beavattak még hét másik apródot is. 

Ahhoz, hogy gonosz szándékukat 
megvalósíthassák, egyszerre kellett őr-
szolgálatot teljesíteniük Sándor háló-
szobájánál, de végül sikerült mindent 
úgy intézni, hogy ez is megtörténjen. 

Tervük azonban meghiúsult, mert a ki-
rály aznap hajnalig mulatozott, ezért 
mire ágyba került, megtörtént az őr-
ségváltás. Több lehetőségük nem ma-
radt, ugyanis az egyik összeesküvő, 
Epimenész, óvatlanul elkottyantotta 
a tervüket saját bátyjának, Hariklész-
nek, aki rögtön jelentést tett a király-
nak. A merénylőket elfogták, akik a ke-
gyetlen kínvallatás hatására beismerték 
bűnösségüket. Az „apródok összeeskü-
vésében” résztvevőket halálra kövezték. 

Az ügy azonban azóta is homályos, 
hiszen egy személyes ok miatt miért 
csatlakoztak volna ennyien az össze-
esküvéshez? Ráadásul ezúttal is ki-
végeztek egy befolyásos udvaroncot, 
Kalliszthenészt, akit vetélytársai az-
zal vádoltak meg, hogy ő bujtotta 
fel a merénylőket. Valószínű azon-
ban, hogy egyetlen bűne az volt, 

megrémült, és tovább adta azt fivéré-
nek, Kebalinosznak. A Sándorhoz hű 
testőr azonnal jelentette az esetet pa-
rancsnokának, Philótasznak, aki azon-
ban – azt állítva, hogy a király fonto-
sabb ügyekkel van elfoglalva – kétszer 
is megtagadta a kérését. Ezért Kebalinosz 
összeszedte a bátorságát, és egyenesen az 
uralkodóhoz fordult, felfedve neki a me-
rénylet tervét. Sándor azonnal a színe elé 
rendelte Dimnoszt, aki azonban a hír 
hallatán öngyilkosságot követett el. Az 
sem kizárt azonban, hogy a testőrök vé-
geztek vele, nehogy lebuktassa azokat, 
akik tudtak a tervről. 

Az összeesküvésben résztvevőket le-
tartóztatták, és kihallgatták. Philótasz-
ra ugyan egyikük sem tett terhelő val-
lomást, a parancsnok vetélytársai azon-
ban kihasználták az alkalmat, s azzal 
vádolták őt, hogy a király távollété-
ben sokszor tett rá sértő megjegyzést, 
és az sem lehet véletlen, hogy egyszer 
sem jelentette az esetet urának. Sándor 
elrendelte Philótasz letartóztatását, aki a 
kínvallatás hatására önmaga ellen val-
lott, ezért nyilvánosan kivégezték. 

Apródok összeesküvése
A történetben sok a homályos pont, és 
a történészek többsége kétségbe vonja 
Philótasz bűnrészességét. Nem kizárt, 
hogy rokonszenvezett az összeeskü-
vőkkel, de biztosan nem ő volt a me-
rénylet főszervezője. Hogy valamit 
mégis tudhatott, arra abból lehetett 
csak következtetni, hogy bevádolt egy 
Kalisz nevű testőrt, Démétriosz egyik 
cinkosát. Talán csak kivárt, hogy sike-
rül-e a tervezett merénylet, hogy en-
nek tudatában cselekszik majd. 

Nagy Sándor birodalma egy 1913-ban kiadott térkép alapján

MEGGYILKOLT MAKEDÓN KIRÁLYOK
• II. Alcetas Kr. e. 454-448: Az alkoholfüggőségéről ismert uralkodót saját unokaöccse, Arkhelaosz ölte meg. 
• I. Arkhelaosz Kr. e. 413-399: Arkhelaosznak volt egy Kraterosz nevű apródja, akit szeretőjévé tett. Az ifjú gyűlölte a királyt természetellenes viszonyuk miatt, 

melynek során Arkhelaosz sokszor megerőszakolta a vonakodó szolgát. Ráadásul a király ígérete ellenére sem adta hozzá a lányát. Kraterosz ezért összefogott 
a larisszai számkivetett Hellanokratésszal, aki szintén az uralkodó kegyence volt, és azt sérelmezte, hogy ura nem engedte vissza hazájába. Az összeesküvés 
élére egy harmadik apród, Dekamnikhosz állt, aki azért fordult a király ellen, mert Arkhelaosz egy alkalommal kiszolgáltatta őt a híres költőnek, Euripidésznek, 
aki megkorbácsoltatta. A vád szerint az ifjú apród csúfot űzött a művészből, mert lépten-nyomon azt hangoztatta, hogy rossz szagú a lehelete. A gyilkosságra 
egy vadászat adott remek alkalmat. Kraterosz vállalta a végrehajtó szerepét, s mint ha csak a vadra célozna, lenyilazta Arkhelaoszt.

• II. Amüntasz Kr. e. 394-393: Néhány hónapos kormányzás után egyik apródja, Derdasz gyilkolta meg, mert ura sértő megjegyzéseket tett életkorára. 
• Pauszaniasz Kr. e. 393: Még trónra lépésének évében gyilkolta egyik távoli rokona, Amüntasz, aki ezután trónját is elfoglalta. 
• II. Alexandrosz Kr. e. 370-368: Anyjának szeretője, Ptolemaiosz szőtt összeesküvést ellene. Kr. e. 368-ban Pellában egy udvari ünnepségen különféle harci táncok-

kal szórakoztatták a mit sem sejtő királyt. A telesziasz nevű tánc során a merényletbe beavatott thrák táncos hirtelen Alexandroszba mártotta a kardját. A nép-
gyűlés vizsgálata után egy pellai férfit, Apollophanészt ugyan kivégeztek, de nyílt titok volt, hogy ki áll a gyilkosság hátterében. 

• II. Philliposz Kr. e. 359-336: A tiszteletére rendezett ünnepélyen saját testőre, Pauszaniasz gyilkolta meg.
• IV. Alexandrosz Kr. e. 323-311: Nagy Sándor és Roxane, baktriai hercegnő fia. A Makedónia feletti hatalomért vívott harc győztese, Kasszandrosz, a gyermek 

Alexandroszt anyjával együtt Amphipoliszba szállította, és nyíltan megtagadta tőlük a királyi privilégiumokat. Kr. e. 311-ben titokban végzett mindkettőjükkel. 
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a hálószobába, és elvonultak kirá-
lyuk előtt, aki néma maradt, de még 
tudatánál volt. Végül kómába esett, 
és bár orvosai mindent megtettek a 
felépülése érdekében, június 13-án 
az esti órákban elhunyt. 

A hatamas birodalom egy ember-
ként gyászolta példátlan uralkodó-
ját, és természetesen azonnal talál-
gatni kezdték korai halálának okát. 
Az egyik nézet szerint egyszerűen ha-
lálra itta magát. Mindenki tudta, hogy 
Sándor nem veti meg az alkoholt, de 
azért az elég ritkán fordul elő, hogy 
valaki ennek következtében veszítse 
az életét. Olyan ugyan előfordul, hogy 
valaki a saját hányadékába fulladjon 
bele, de a király még majdnem két hé-
tig életben volt a rosszulléte után, ezért 
ezt a változatot nyugodtan elvethetjük. 

Az orvostudomány mai álláspontja 
szerint a tünetei alapján sokkal in-
kább a malária végezhetett vele. Ezen 
az állásponton van Andrew Chungg, 
Sándor életének neves szakértője is, 
aki erythreai Diognetosz naplójára 
és az olünthoszi Efipposz munkájára 
alapozza elméletét. Ezek a források 
ugyanis pontosan leírják a betegség 
tüneteit. A király két héttel korábban 
a Babilont övező árterekben hajó-
zott, és talán itt fertőződhetett meg. 
A malária lappangási ideje ugyanis 
9-14 nap. 

Arzén vagy sisakvirág?
Sándor azonban túlságosan jelentős 
örökséget hagyott maga után ahhoz, 
hogy sokan megkérdőjelezzék a ter-
mészetes módon bekövetkező halálát. 

hogy szembeszállt az udvar aktuális 
politikai irányzatával. Akkoriban 
ugyanis már Sándor leghűségesebb 
emberei is gyakorta szóvá tették, 
hogy helytelen úton jár. Ez azonban 
veszélyes magatartás volt, ahogy azt 
gyerekkori barátja, Kleitosz esete is 
bizonyítja. Az ittas Sándor ugyanis 
egy lakoma során saját kezűleg döfte 
le az őt bíráló fiatalembert. De már 
neki sem maradt sok ideje hátra. 

Alkoholmámor
Kr. e. 323. június 1-jén - miközben 
az Eufrátesz öntözőrendszerének ki-
bővítésén fáradozott – a makedón 
király egy Nearkhosz filozófus tisz-
teletére rendezett áldozati ünnepsé-
gen vett részt a babilóni palotában. 
A hagyományos szertartást ünnepi 
lakoma követte, amelyen Sándor 
maga is hajnalig mulatozott. Legen-
dák szóltak az aznap éjjel elfogyasz-
tott alkohol mennyiségéről. Miköz-
ben a király egy újabb kupa bort haj-
tott le, váratlanul a gyomrához ka-
pott, és összeesett. A következő 
órákat fájdalmas görcsök közepette 
töltötte, majd napokon keresztül fe-
küdt lázasan és öntudatlanul. Ami-
kor magához tért, hadvezéreivel 
megbeszélte a megüresedett pa-
rancsnoki állások dolgát, hogy azo-
kat érdemes férfiakkal töltsék be. 
Többé már nem hagyta el az ágyat, 
és az éjszaka folyamán főtisztjei vir-
rasztottak mellette. A következő nap 
hangja is cserbenhagyta. A katonák 
abban a hiszemben, hogy már nem él, 
benyomultak a palotába, behatoltak 

Még el sem temették az általa alapí-
tott egyiptomi Alexandriában, ami-
kor már birodalma minden szegleté-
ben arról suttogtak, hogy a nagy ki-
rály talán mérgezés áldozata lett. 

Az első számú gyanúsított Makedó-
nia kormányzója, Antipatrosz volt. 
Eddigre ugyanis megromlott a viszo-
nya Sándorral, mert a makedón had-
vezér neheztelt amiatt, hogy a király 
előnyben részesíti keleti alattvalóit sa-
ját népével szemben. Ehhez járultak 
még Olümpiasz rosszindulatú levelei 
is. Amikor ugyanis Sándor csapaterő-
sítést kért a kormányzótól, ő kitérő 
választ adott, s el sem utazott hozzá, 
csak a fiát, Kasszandroszt küldte hoz-
zá. A király tehetetlenségében a fiún 
töltötte ki a mérgét, aki nem tartotta 
fair-nek ezt a reakciót. Ráadásul 
Kasszandrosz testvére, Iolaosz pohár-
noki tisztet töltött be az udvarban, 
amely egyben az előkóstoló címet is 
jelentette, így könnyedén mérget 
csempészhetett Sándor poharába. Ha 
valóban ez történt, akkor ez az anyag 
sztrichnin vagy arzén lehetett. 

Plutarkhosz szerint a gaztett el-
követését Arisztotelész sugalmazta 
Antipat rosznak, és a méreg is tőle szár-
mazott, melyet egy Nónakrisz közelé-
ben levő sziklás hegyből nyertek. A fo-
lyadékot könnyű harmat alakjában fog-
ták fel, és egy szamár patájában tárolták, 
mert olyan savas volt, hogy bármilyen 
fémedényt szétmart volna. Beadni is 
csak jéghideg vízzel vegyítve lehetett. 
Más verzió szerint éppen Arisztotelész 
mentette meg az életét, amikor megaka-
dályozta, hogy egy olyan lánnyal háljon, 
aki sisakvirágfőzetet akart adni neki, 
amely köztudottan rendkívül mérgező. 

A történetek hitelességét sokan meg-
kérdőjelezték. Ellentmondások vannak 
a Plutarkhosz és az Arrhianosz által idé-
zett verziók között is. Még ha el is fogad-
juk, hogy a naplót a kortárs Eumenész 
jegyezte le, ez még nem garancia a do-
kumentum tökéletes megbízhatóságára. 
Mivel terjedtek a mérgezésről szóló hí-
rek, természetes volt, hogy Eumenész – 
miután ő maga is résztvevője volt a vég-
zetes lakomának – olyan beszámolót 
adott közre, amelynek alapján a halál 
oka betegség, amit az ivászat még sú-
lyosbíthatott. Valószínűleg már sohasem 
tudhatjuk meg, hogy valamilyen trópusi 
betegség vagy méreg végzett Sándorral. 
Sírját ugyanis soha nem találták meg. 

Hegedüs Péter

Arisztotelész Sándort tanítja
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PÉNZÜGYEINK

FIZETÉS KÜLFÖLDÖN 
     Kártyás fizetésnél megszokott lehet – hacsak nem foglal-
tuk le és fizettük ki előzetesen –, hogy a szállodába törté-
nő bejelentkezéskor meg kell adnunk kártyánk adatait, 
mint egyfajta fedezetet. Autóbérlésnél pedig nemcsak a 
kártya adataira kíváncsi a bérbeadó, hanem fedezetként 
egy bizonyos összeget le is blokkolhatnak számlánkról, 
biztosítékul, miután az autózás veszélyes üzem. Az autó 
baj nélküli visszaadásakor pedig győződjünk meg arról, 

hogy a leblokkolt összeget felol-
dották, mert hazautazva ez a mű-
velet már jóval bonyolultabb. 
Az az intelem, hogy fizetéskor 
mindig legyen szemünk előtt a 
kártyánk, külföldön még inkább 
igaz. Ha ez nem teljesülne, vagy 
valami ellenérzésünk lenne biz-
tonsági téren, jobb inkább kész-
pénzzel fizetni. Kártyahasználat-
kor tényleg fontos az is, ha előze-
tesen olyan szolgáltatást kérünk 
bankunktól, amely minden szám-
lamozgás és kártyahasználat ese-
tén telefonunkra üzenetet küld, 
ebből ellenőrizhetjük a kifizetett 
vagy leblokkolt tétel helyességét. 
Kártyahasználat és ennek költsé-
gei szempontjából jó tudni, hogy 

a külföldi banknál történő kártyás készpénzfelvételi juta-
lék sok esetben elég borsos szokott lenni, elutazás előtt 
nem árt végigfutni pénzügyi szolgáltatónk árlistáján.  

     Valutavételkor vagy -váltáskor ajánlatos inkább kis cím-
leteket kérni, mert még Európában is nagyítóval nézik, 
hogy a 100 vagy 50 euros bankjegyünk nem hamis-e. 
És nekünk is kényelmesebb és biztonságosabb, ha nem 
kell figyelni a visszajárót. A távolabbi, főleg az Európán 
kívüli országokba történő utazásnál hasznos, ha a bank-
jegyek és fémpénzek címleteire, alakjára, színére előre 
felkészülünk, hogy használatuk során ne érjen meglepe-
tés bennünket. Sokszor egy arab vagy ázsiai országban 
járva furcsa vagy érthetetlen lehet a papírpénzre rá-
nyomtatott írás és szám, mint érték is. Ráadásul sok he-
lyen a kis címletek nem fémből vannak, hanem papír-
ból, így sokkal gyakrabban kapunk vissza „elrongyoló-
dott” állapotúakat. Készpénzzel történő fizetéskor a ne-
künk visszajáró is országonként eltérő lehet: tőlünk 
nyugatabbra egy éttermi számlánál még a számlázott 
összeg feletti 65 eurocentet is visszaadják. De egy kicsit 
keletebbre tőlünk ez már nem feltétlenül így van, amire 
az a magyarázat, hogy nem csak a látnivalókra, hanem a 
helyi szokásokra is fel kell készülni utazás előtt.  

Palla Gábor           

A z utóbbi időben – és nemcsak a fiatalok körében 
– népszerűvé vált a külföldre történő utazás, so-
kan kíváncsiak a látnivalókra és arra is, hogyan, 

miként élnek más országokban. Az utazási irodák és a 
fapados repülő meg a buszjáratok is segítik az útra ke-
lést, amelynek velejárója, hogy szállásra, étkezésre és kü-
lönféle szolgáltatásokra költünk. Mégis, mire figyel-
jünk, ha nem a forintot, hanem a célország pénznemét 
látjuk a kifizetendő számlán?

     A kártyás fizetés egyre népszerűbb és 
egyszerűbb is, a biztonság miatt még-
is nem árt két vasat tartani a tűzben: 
legyen kártyánk és valutánk is. Elő-
fordulhat ugyanis, hogy technikai 
okok miatt átmenetileg a kártyás fize-
tés nem lehetséges, ilyenkor a kész-
pénz a segítség. Kártyánk többféle is 
lehet: forintszámlánkhoz, hitelszám-
lánkhoz is kapcsolódhat és deviza-
számla (leginkább EUR vagy USD) is 
lehet kártyánk mögött. Ha deviza-
számla áll kártyánk mögött, akkor 
nem kell árfolyamkockázattal foglal-
koznunk, legfeljebb előzetesen, hogy 
milyen árfolyamon/keresztárfolya-
mon váltottuk és tettük át forintun-
kat a céldevizára. Ha nem euro-zóná-
ba utazunk (például Bulgária vagy Tunézia), akkor kártyás 
fizetésnél mindenképpen számoljunk a banki elszámolás 
technikája, időbeli eltolódása és persze a váltási jutalék miatt 
a valutaváltónál láthatótól eltérő árfolyammal. 

     Ha költéseink egy részét készpénzben tervezzük, akkor a 
legtöbb célvaluta itthon is megvásárolható (például euro, 
horvát kuna, lengyel zloty, román lej), ám a váltási árfo-
lyamot a pénzpiacok határozzák meg és a nyári turistasze-
zon általában a megszokott arányokat a forint rovására el 
szokta mozdítani. Erre nem árt úgy felkészülni, hogy in-
dulásunk előtt akár több részletben, időben széthúzva, 
kedvező árfolyamon vesszük meg a kívánt valutát. Más a 
helyzet, ha olyan országba utazunk, amelynek valutája itt-
hon nem vagy ritkasága miatt nem jó árfolyamon érhető 
el (például Egyiptom vagy az ázsiai országok). Ilyenkor a 
legjobb, ha előzetesen megtudjuk, hogy az adott ország 
melyik vezető valutát (USD, EUR) szereti vagy fogadja 
el inkább saját valutájára történő váltáskor. Ehhez kapcso-
lódik, hogy hazajövetelkor nem feltétlenül tudjuk a mara-
dék idegen pénzünket visszaváltani. Sőt, néhány ország 
egyenesen tiltja, hogy a turista hazautazva, magával vi-
gye az ország valutáját. Ilyen esetben, ha túl sokat váltot-
tunk a helyi pénzből, legjobb, ha elköltjük, nehogy baj ér-
jen bennünket kiutazáskor a vámvizsgálatnál.      

Fülöp-szigeteki peso
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Ezzel a helyzettel tökéletesen 
tisztában volt Kulin György, 
a hazai amatőrcsillagászati 

mozgalom mindmáig legnagyobb 
hatású alakja, a svábhegyi Csillag-
vizsgáló Intézet jó nevű szakcsillagá-
sza. Kulinnak az első szárnypróbálga-
tásokat az ismeretterjesztésben népsze-
rűsítő írásai jelentették az 1930-as 
években. Később rendszeresen részt 
vett a Csillagászati Szakosztály mun-
kájában, sőt, a szervezet jegyzőjeként 
is tevénykenykedett. A következő 
nagy lépés a négy kiadást is megélt 
„amatőrcsillagász bibliának”, A távcső 
világa című kétkötetes műnek a meg-
írása volt, mely 1941-ben a TTT gon-
dozásában látott napvilágot.

Ebben a közegben jelentkezett az-
zal az 1943 decemberében megfo-
galmazott, és 1944 januárjában köz-
zétett híres Felhívás a csillagászat ba-
rátaihoz című proklamációjával, 
amelyben az állt, hogy: „A Termé-
szettudományi Társulat kebelében mű-
ködő Csillagászati Szakosztály elhatá-
rozta, hogy szervezetét műkedvelő csil-
lagászati alosztállyal kibővíti. Ezáltal 
a Szakosztály a jövőben még teljesebb 
szakmunkát folytathat, a műkedvelői 
alosztály pedig teljesen a csillagászat 
barátainak, a műkedvelők igényeinek 
kielégítését szolgálhatja.”

A hivatalos megalakulás első fá-
zisát a Csillagászati Szakosztály 
1943. november 10-i intézőbizottsá-
gi ülésén elfogadott határozat jelen-
tette. A résztvevők megtárgyalták az 

HÁROMNEGYED ÉVSZÁZAD

MŰKEDVELŐ 
CSILLAGÁSZOK 

ülés egyetlen napirendi pontját, Ku-
lin javaslatát „a műkedvelő csillagá-
szoknak a Csillagászati Szakosztály ke-
retében tudományos értékű megfigyelé-
sek céljaira való megszervezésé”-t. A ja-
vaslat megvitatása után határozatilag 
kimondták, hogy az Intézőbizottság 
„örömmel veszi tudomásul a javaslatban 
előadott tervet, a szervezéssel megbízza 
Kulin Györgyöt és felhatalmazza, hogy 
az általa e célra előteremtendő anyagiak 
erejéig a munkát végezhesse.”

Miután a Csillagászati Szakosztály 
határozatához a Természettudomá-
nyi Társulat Választmánya is hozzájá-
rult, 1943 decemberében Kulin veze-
tésével hivatalosan létrejött a Királyi 
Magyar Természettudományi Társu-
lat Csillagászati Szakosztályának Mű-
kedvelő Csillagászati Alosztálya.

Tagság és vidéki tevékenység
A tagságnak többféle formája létezett: 
A TTT tagjai a Csillagászati Szakosz-
tályba való belépésükkel teljes jogú 
tagjaivá váltak az Alosztálynak is. Illet-
ményként választhattak a Csillagászati 
Lapok és a Csillagok Világa között. 
Akik nem voltak a Társulat tagjai, 
azok a Csillagászati Szakosztály tagjává 
csakis a TTT-be történő belépés után 
válhattak. Akik a társulati és szakosztá-
lyi tagságot anyagi okokból nem tudták 
vállalni, azok előfizetési díj fejében 
megkapták az Alosztály lapját, vendég-
ként részt vehetek az előadásokon, de 
sem társulati, sem szakosztályi tagsági 
jogokat nem gyakorolhattak.

A tagtoborzáshoz nagy gondosság-
gal láttak hozzá. Kulin ezzel kapcsola-
tosan a következőket írta már említett 
körlevelében: „A volt Stella Egyesület-
nek a csonka hazában több mint ezer előfi-
zető tagja volt. Bizonyára ma van is annyi 
műkedvelő, amennyi egy erőteljes Műked-
velő Csillagászati Alosztály fenntartásá-
hoz szükséges. Keressük meg őket, hívjuk 
tagjaink táborába, mert csak így tudjuk a 
kitűzött sok szép feladatot megvalósítani.” 
A terv megvalósítása sikerrel járt, 
hiszen kevesebb, mint egy év alatt, 
1944 őszére a tagok, előfizetők és 
adományozó pártfogók száma meg-
haladta a 800 főt. A taglistát böngész-
ve megtaláljuk az ország majd’ minden 
szegletét. A tagság összetétele nagyon 
vegyes volt, minden társadalmi réteg és 
csoport képviseltette magát, illetve je-
lentős volt az intézményi tagok száma 
is. Ha végigbogarásszuk a Csillagok 
Világában közölt névsorokat, megtalá-
lunk elismert, illetve akkoriban feltö-
rekvő szakcsillagászokat, jó nevű ama-
tőröket, a társtudományok területén ki-
emelkedőt alkotó tudósokat, valamint 
az amatőrmozgalom későbbi időszaka-
iban is meghatározó tagokat.

Észlelőmunka  
és távcsőkészítés

Az Alosztálynak a kezdeti tervezge-
tések során A Műkedvelő Csillagász 
munkacímmel illetett folyóirata a ke-
resztségben végül a Csillagok Világa 
elnevezést kapta. A 24 oldalas kiad-
vány felelős kiadója Gombocz Endre, 

A több mint másfél évszázad során többszöri név- és szervezeti változáson átment Tudományos 
Ismeretterjesztő Társulat (TIT) 1841-ben Királyi Magyar Természettudományi Társulat (TTT) néven jött 
létre. A Csillagászati Szakosztály 1938-ban alakult meg, mint az első hazai amatőrszervezet, a Stella 
Csillagászati Egyesület jogutóda. A Csillagászati Szakosztály és kiadványa, a Csillagászati Lapok azonban 
a tisztán tudományos csillagászat művelésének volt a terepe. Az előadói ülések, a lap cikkei elsősorban 
a jól képzett szakemberekhez szóltak, nem véve tudomást a műkedvelő csillagászok táboráról, valamint 
az asztronómia iránt érdeklődő nagyközönség színvonalas, de közérthető ismeretterjesztés iránti igényéről. 
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A távcsöves bemutatások a sváb-
hegyi Csillagvizsgáló Intézetben zaj-
lottak. A február 26-án a csoporto-
sulás, illetve az induló csillagászati 
folyóirat támogatóinak küldött kör-
levélben az szerepel, hogy „A zsúfolt-
ság elkerülése céljából ezeken a bemutatá-
sokon csakis tagjaink és előfizetőink vehet-
nek részt, legfeljebb egy-egy családtaggal. 
Akik nem előfizetők, a helyszínen való je-
lentkezési kötelezettség mellett részt vehet-
nek a bemutatáson.” Egy másnapi új-
ságcikk ekképpen tudósít az első, 
30 résztvevőt vonzó, március 2-i 
bemutatásról, Az első séta csütörtökön 
indult a Svábhegyről című írásában: 
„Érdekes bemutatót rendezett csütörtö-
kön este a svábhegyi csillagvizsgáló inté-
zetben a Természettudományi Társulat 
műkedvelő csillagászati alosztálya: bemu-
tatta az egybeseregletteknek a Saturnust. 
A nevezetes csillag abból az alkalomból ke-
rült bemutatásra, hogy kiváltképp az év első 
harmadában látható, s ezért a megfigyelésre 
az idén már nem sok alkalom kínálkozik. 
Az érdekes estén a Saturnuson kívül bemu-
tatásra került a Jupiter, a Mars, a Hold 
és a még néhány más téli érdekesség.”

Az észlelőmunka során – a tagság 
csekély mérvű távcsőellátottsága miatt 
– elsősorban a szabad szemmel is mű-
velhető megfigyelési ágak domináltak. 
Ezek közül is meghatározó volt Kulin 
György egyik „szerelme”, a tűzgöm-
bök adatainak begyűjtése, illetve álta-
lában a meteorészlelések. Az Alosztály 
folyóirata több ilyen beszámolót és ösz-
szefoglalót is közölt. Készültek ezen 
kívül klasszikus szabadszemes megfi-
gyelések is, s természetesen voltak táv-

csöves észlelések is, amelyekre tipikus 
példát adnak a Villányi Gyula Hold-
megfigyelések kistávcsővel című írásá-
ban közöltek.

1944. július 10-i kezdettel heti, illet-
ve kétheti bontásban távcsőtükör-ké-
szítő tanfolyamot tartottak. A több 
mint kéthónapos kurzust Haeffner 
Tivadar vezette, a résztvevők száma 
15 volt. A Csillagok Világa 1944 júliusi 
számának beszámolója szerint: „A 
tanfolyamon résztvevők gondos terv alap-
ján alapos kiképzést nyernek, elsajátít-
hatják a távcsőtükör készítésének kényes 
fogásait s ezáltal képességet szereznek ki-
fogástalan, nagyobb teljesítményű tele-
szkóp tükrének készítésében.” Emellett 
a Csillagok Világa rendszeresen beszá-
molt az amatőrtávcsövekkel kapcsola-
tos legfontosabb tudnivalókról; továb-
bá ötleteket adott a távcsőkészítéshez 
szükséges nyersanyagok beszerzéséhez, 
valamint kész műszerek vásárlásához.

Megszűnés
A Műkedvelő Csillagászati Alosztály 
1944 késő őszéig működött: a Csillagok 
Világa októberi számának megjelenése 
után lényegében nem adott több életjelet 
magáról. A második világháború ha-
zánkat, fővárosunkat elérő borzalmai 
véget vetettek munkájának. A Kulin ál-
tal élesztgetett tűz azonban nem aludt 
ki, sőt, két év múlva ismét lángra ka-
pott: az Alosztály legnemesebb hagyo-
mányait folytatva, annak több elgon-
dolását és tervét, félbemaradt munká-
ját megvalósítva és kiteljesítve létrejött 
a Magyar Csillagászati Egyesület.

Rezsabek NáNdoR

felelős szerkesztője Kulin György 
volt. A tervek szerint évente hatszor 
jelent volna meg – az első, 1944-es 
évfolyam esetén négy bővített szám-
mal –, de végül összesen három lap-
szám látott napvilágot. (Két év múl-
va a Magyar Csillagászati Egyesület, 
majd tizenkét év múlva a Társulat ki-
adásában kétszer is újraindult az új-
ság.) A lap megpróbált minden 
igényt kielégíteni: megtalálhatjuk 
benne az észlelő amatőröknek szóló 
csillagászati efemeriszeket, a gyakorlati 
észlelésekhez szükséges tudnivalókat, 
illetve a távcsőkészítéssel foglalkozó 
írásokat. Tudósított a világ csillagászati 
híreiről, valamint segítségével képet 
kaphatunk az Alosztállyal kapcsolatos 
eseményekről. Mindezeket kiváló is-
meretterjesztő írások egészítették ki.

A csoportosulás első önállóan szerve-
zett előadását 1944. február 9-én tartot-
ta. A mintegy 200 érdeklődőt Gom-
bocz Endre üdvözölte, majd Bacsák 
György nyitotta meg az előadóülést. 
Ezt Kulin György két prezentációja kö-
vette A Mindenség, a Föld és az ember, 
majd Hogyan vehetünk részt a műked-
velő csillagászati munkában? címmel. 
Az előadások terén ezenkívül ki-
használták a Társulat nyújtotta kere-
teket is, hiszen a TTT Népszerű Ter-
mészettudományos Estélyek című soro-
zatának március 3-i, harmadik elő-
adását Kulin tartotta Az üstökösökről 
címmel. A programok sora azonban 
nem csak a fővároshoz kötődött. A vi-
déki előadások április 4-én Debrecen-
ben, az ottani igen aktív tagság kezde-
ményezésére indultak meg.

A Csillagok Világa címlapja Kulin György (1935 körül)Az Alosztály több előadást és távcsöves bemutatót is tartott
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BESZÉLŐ KÉPEK

A PATAK URA

A tízlábú rákok (Decapoda) a legveszélyez-
tetettebb állatcsoportok közé tartoznak, 

és hazánk három őshonos faja közül a szigo-
rúan védett kövi rák (Austropotamobius 
torrentium) rendelkezik a legkisebb elterje-
dési területtel, hiszen csak néhány hegyvidé-
ki patakunkban fordul elő (például Börzsöny, 
Visegrádi-hegység, Pilis, Kőszeg). Indikátor-
fajnak is nevezzük, ugyanis speciális élőhe-
lyi igényekkel rendelkezik: kizárólag a szeny-
nyezéstől mentes, gyorsfolyású, kavicsos 
vagy köves medrű, oxigéndús patakokban él. 
Igen fontos tagja a vízi ökoszisztémának és 
táplálékhálózatnak. Állományuk egy friss fel-
méréssorozat szerint a Börzsöny egyes vizei-
ben a korábbi visszaszorulást követően ma új-
ra erősödni látszik, azonban általánosságban 
elmondható, hogy populációik fokozatosan 
visszaszorulnak a vizek szennyezése, kiszára-
dása, valamint az élőhelyük megszűnése mi-
att. A patakok vízgyűjtőjén és közvetlen kör-
nyezetében végzett durva erdészeti kezelések 
(például tarvágás) miatt a hevesebb esőzések 
jelentős mennyiségű hordalékot mosnak be, 
ezzel elindítva a feliszapolódás káros folya-
matát, miáltal a rákok telelésre és a száraz idő-
szak túlélésére használt kisebb üregei egy-
szerűen betemetődnek.

Potyó Imre

A hegyvidéki fagyos erdő ágai közt csillagok világítanak, a tiszta vizű patakban egy ritka tízlábú, 
a kövi rák mozdul. November végére a vízfolyások lehűlnek, a dermesztő hidegben a rákok moz-
gása lelassul, kevesen is vannak, azonban megfigyelésük és fotózásuk ilyenkor, a lombmentes fák 

alatt kivételes élményt nyújthat.

Napközben a kövi rákok a patakok medrében 
heverő kövek alatt, vagy a vízbe nyúló 
gyökerek között tartózkodnak, kedvenc 

búvóhelyüket csak sötétedéskor hagyják 
el, és egész éjjel kisebb állatok – csigák, 

kagylók, lárvák stb. – után kutatnak.

Rákfajaink között a változatos színezetű, legtöbbször barnás-zöld, vagy sárgás-vöröses 
kövi rák a legkisebb. A legtöbb egyed 4-6 centiméter hosszú, ugyanakkor az idős, 
sok-sok vedlésen átesett veteránok akár 10 centiméterre is megnőhetnek. A hímek 
territoriális viselkedésűek és a parázs harcok alatt akár ollójukat vagy csápjukat (antenna) 
is elveszíthetik, ahogy a képen is láthatjuk. Október végi párzásuk után a nőstény hosszú 
ideig hordja potrohlába alatt akár közel száz megtermékenyített petéjét, melyekből a felnőtt 

állatokéval csaknem azonos külalakkal bíró kis rákocskák június környékén kelnek ki.
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Cifra rák
Három őshonos Decapoda fajunkat (folyami rák, kecskerák, kövi rák) a behurcolt inváziós rákfajok megjelenése és agresszív terjeszkedése 
is kiemelten veszélyezteti. Az MTA ÖK Duna-kutató Intézet munkatársa, Weiperth András szerint hazánkban ezidáig 10 idegenhonos tízlábú 
rákfajt mutattak ki, amelyek közül a XIX. század végén Nyugat-Európába étkezési célból betelepített, és 1985-ben Magyarországon is megjelenő 
észak-amerikai cifra rák, majd a később előkerülő jelzőrák és a vörös mocsárrák a legveszélyesebbek. Ezek ugyanis a rákpestis kórokozójának 
hordozói, és bár ők maguk nem érzékenyek a betegségre, az őshonos fajokat megfertőzik, kipusztítják. Emellett a környezethez kiválóan 
alkalmazkodnak, gyorsan szaporodnak és a vízszennyezést is jól tűrik, melynek következtében például a cifra rákok vízfolyásainkban évente 
akár 13-15 kilométert is előrenyomulhatnak, tömegesen meghódítva ezzel újabb élőhelyeket. Ez a faj a Börzsöny patakjainak torkolati szakaszán 
és az Ipolyban is előkerült már, ami emberi közreműködéssel – halastavakba történő kiengedésével és onnan történő kiszabadulásával – még 

nagyobb potenciális veszélyt jelenthet a kövi rákra. 

A patak ura
A tavalyi év legszebb estéin először a még lombos, holdfényes szeptemberi erdőben, novemberben pedig a kopasz fák alatt komponáltunk. 
A gépvázamat akváriumba helyezve, félig víz alatti-feletti módszerrel készült a kép, lefestve élőhelyük varázslatos hangulatát. A hideg vízben 
már kevesen voltak és lassan mozogtak, ami lehetőséget teremtett egy olyan titokzatos faj bemutatására, amely még a természetfotósok előtt 

is ismeretlen (Asferico olasz világpályázaton 2. helyezést ért el).
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TÁRGYAK – TÖRTÉNETTEL

A lepkekabócákra eleinte az hívja fel a 
figyelmet, hogy nyár elején a fák és cser-
jék ágain apró, lomha mozgású rovarlár-
vák szívogatnak, melyeket viaszos vála-
dék borít, a testük végén hosszú szálak 
formájában. Idővel a viaszból az ágak fe-
lületére is egyre több jut, így ott fehér cso-
mók képződnek. A lárvák a növény ma-
gas cukortartalmú nedvét fogyasztják, a 
felesleges cukrot édes cseppekben ürítik 
ki – ez a mézharmat, mely ragacsos be-
vonattal is befedi a hajtásokat. Ezen 
megtelepedhet a korompenész. Aligha 
kell mondani, hogy a piszkos pamacsok 
alaposan rontják a növény esztétikai 
megjelenését, és bár jelentősebb kárté-
telről ritkán beszélhetünk, a vékonyabb 
ágak torzulhatnak vagy akár elhalhatnak.

Július  –augusztusban jelennek meg a kifejlett lepkekabócák, melyek általában 
mozdulatlanul ücsörögnek a hajtásokon, de zavarásra arrébb gyalogolnak vagy 
pattogva elugrálnak, és ha kell, repülnek is. Párzás után petéket raknak, ezek te-
lelnek át a fák kérgén. Az enyhe tél és az aszályos nyár kedvez az amerikai lep-
kekabóca elszaporodásának, a kemény telek azonban visszavetik az állományt.

Az amerikai jövevényt válogatósnak egyáltalán nem nevezhetjük. Több 
száz növényfajon figyelték meg már a táplálkozását, ezek többnyire ter-
mesztett fásszárúak (díszfák, díszcserjék, gyümölcsfák), és sok közöttük 
az inváziós fafaj. A helytelenül ecetfának nevezett mirigyes bálványfa 
(Ailanthus altissima) híres arról, hogy erős hatású méreganyagai miatt 
szinte semmilyen rovar nem táplálkozik róla – az amerikai lepkekabócát 
azonban ő sem ússza meg. Rovarunk néha lágyszárúakra vetemedik – 
köztük a szintén hírhedt ürömlevelű parlagfűre (Ambrosia artemisiifolia).

Új hazájukban az idegenhonos állat- és növényfajok többek között azért 
is válnak invázióssá, mert hiányoznak a természetes ellenségeik, melyek 
őshazájukban kordában tartották őket. Az amerikai lepkekabóca azonban 
már nem örülhet ennek, ugyanis 2014-ben – majd azóta többször is – Bu-
dapesten megtalálták a Neodryinus typhlocybae ollósdarazsat, a lepke-
kabóca élősködőjét. Ezt az amerikai hártyásszárnyút Nyugat-Európában 
már többször bevetették a lepkekabóca ellen, nálunk azonban szándéko-
san soha nem telepítették be, így rejtély, hogyan került ide – talán a nyu-
gat-európai kibocsátások után magától terjeszkedett kelet felé.

Merkl Ottó

A kabóca szó a legtöbb embernek azt a reszelős, néha szinte fülsike-
títő hangot idézi, ami a mediterrán vagy a forró égövi országok er-
deiben, parkjaiban, kertjeiben szól a lombkoronából. Ezt az 

énekeskabócák hallatják, ám e jókora méretű rovarok a kabócák 
(Auchenorrhyncha) rendjének csupán töredékét teszik ki. A kabócák óriási 
többsége sokkal kisebb termetű és ha adnak is hangot, azt az emberi fül nem 
hallja. Mi több, egy részüknek nincs is saját hangadó szerve, hanem azokat a 
növényi részeket rezegtetik, amelyeken ülnek – így üzengetnek egymásnak.

A lepkekabócák teste oldalról kissé lapított; elülső szárnyaikat – melyek 
gyakran színesek és mintásak – háztetőszerűen összecsukva tartják, így 
valóban apró éjjeli lepkére emlékeztetnek. A majdnem 1500 fajuk zöme 
Ázsiát, Afrikát és Dél-Amerikát lakja. Európában mindössze néhány ősho-
nos fajuk él a Földközi-tenger mellékén – ha nem számítunk ide további, 
nagyjából 30 fajt a Kanári-szigetekről – és Észak-Amerikában is csupán 
27 fajuk fordul elő. Ez utóbbiak közül azonban egyet Európa megkapott 
„ajándékba”: az amerikai lepkekabócát (Metcalfa pruinosa) 1979-ben hur-
colták be dísznövényekkel vagy faiskolai szaporítóanyaggal Olaszország-
ba, ahonnan továbbterjedt Európa déli felének számos országába. Magyar-
országon 2004-ben találták meg először, Budapesten (mint az inváziós ál-
latfajok nagyobb részét). Csehországi és nagy-britanniai megtelepedését 
sikerült felszámolni, viszont megjelent Oroszországban és Dél-Koreában is.

LEPKE? NEM, KABÓCA!

Nőstény 
ollósdarázs

Amerikai lepkekabóca lárvája  
és viaszos váladéka

(BODOR JÁNOS FELVÉTELEI)

 A jövevény 
lepkegabóca  

imágói
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E R E D M É N Y E S  M AT E KO S O K

OTTHONI SZÁMÍTÁSOK
Számos módja van az ismeretterjesztésnek, és bár elsőre talán nem 
gondolunk rá, de az önálló ismeretszerzésre való hatékony ösztönzés is 
közéjük tartozik. A tehetséggondozást egyik kiemelt feladatának tartó 
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat ezért hirdeti meg évről évre  
a Kalmár László Matematikaversenyt. Sorozatunkban a kiemelkedő 
eredményt elérő versenyzőkkel és tanáraikkal beszélgetünk a verseny-

zés örömeiről és a matematika szeretetéről. 

– Volt már olyan, amikor nagyon örültél, hogy könnyen 
megy a matek?
– Igen, többször is. Például, amikor halottam, hogy aki 
jó matekos az felnőtt korában jobb munkahelyre is ke-
rülhet, vagy amikor az osztálytársaim mondják, hogy 
egész délután matekoztak, de még mindig nem értik. 
Így nekem több dologra jut időm.

***
Petrovicsné Telek Zsuzsanna, Réka felkészítőtanára. 
Réka mesélte, hogy Önnek fontos a játékos matekokta-
tás. – Hogyan viszi ezt be a tanórába?
– Minden olyan tevékenység, mellyel játékos formában tanít-
hatunk matematikát fontos számomra, például szeretem be-
vinni Dienes Zoltán játékait. A tanórákon nálunk a legkisebb 
csoportlétszám is 19 fő volt, de igyekeztem legalább kéthetente 
tartani egy olyan matematikaórát, amely kicsit eltért a meg-
szokottól. Azt remélem ettől, hogy így könnyebb egy-egy 
esetben felkelteni a diákok érdeklődését a matematika iránt.
– Szakköröket is tart?
– Igen, az 5. osztályosok közül néhány diákkal heti rend-
szerességgel, szakkörön is találkoztunk. Ezeken a foglal-
kozásokon jóval több lehetőségem volt arra, hogy olyan 
játékokat is mutassak, melyekkel kikapcsolódhatnak a 
gyerekek, de mégis fejleszti logikájukat, matematikai 
gondolkodásukat. Emellett természetesen szakítottunk 
időt versenyfeladatokon való gondolkodásra is.
– Mi a legnagyobb kihívás az Ön számára a matematika 
oktatásban?
– A legnagyobb kihívásnak azt érzem, hogy megtartsuk 
a diákok érdeklődését a matematika, vagy bármely más 
tantárgy iránt.
– Hogyan tud segíteni a diákjainak, hogy alaposan fel 
tudjanak készülni a versenyekre?
– Nagyon sok múlik a diákok szorgalmán. Hiába adok ne-
kik plusz izgalmas feladatot, ha nem ülnek le és gondolkod-
nak rajta akár órákon keresztül. Emellett fontosnak tartom, 
hogy ha tényleg elakadnak valamelyik feladatnál, egy-egy 
segítő gondolattal átlendítsük őket az akadályon. A másik 
fontos dolog az együtt gondolkodás. De itt nem csak a ta-
nárral való együtt gondolkodásra gondolok, hanem a diák-
társakkal való együtt gondolkodásra. Hiszen egymástól is 
nagyon jó gondolatmeneteket, praktikákat tanulhatnak.

T. M.

Hodossy Réka a Balassagyarmati Balassi Bálint Gimná-
zium tanulója az ötödik évfolyamosok legeredménye-
sebb versenyzője.    – Milyen volt a verseny? 
– Nagyon jól éreztem magam a versenyen, bár na-
gyon izgultam, mert először vagyok Kalmár orszá-
gos döntőn.
– Szeretsz versenyezni?
– Nagyon sok versenyre járok, a matekon kívül más 
tantárgyakból is, de manapság azért már megváloga-
tom, hogy min indulok. Szeretem a versenyeket egy-
részt az eredmények miatt, másrészt így megtudom, 
hogy miben kell még fejlődnöm. Az is jó, hogy a fel-
adatok érdekesek, játékosak, de van bennem teljesítés-
vágy is, és izgalom, hogy hányadik leszek.
– Hogyan készültél a versenyre?
– Járok matekszakkörre, bár itt inkább játszani szok-
tunk: vannak logikai játékok, fejtörők, ügyességi já-
tékok, találós kérdések. Otthon is sokat matekozom, 
főleg Apukámmal.
– Hogyan tudott neked legjobban segíteni az édesapád?
– Rengeteg régi versenyfeladatot oldottunk meg. Ha 
kihagytam vagy elrontottam valamit segített megtalál-
ni a hibát, ha elakadtam valamiben, akkor továbblendí-
tett, és megmutatta, miben érdemes még fejlődnöm.
– Nehéz volt a verseny?
– Így, hogy rendesen fel voltam készülve a feladattí-
pusokból, nem találtam nagyon nehéznek, de néhány 
feladat elsőre azért megfogott.
– Melyik volt a legnehezebb feladat számodra?
– Szerintem a második nap utolsó feladata volt a legne-
hezebb.
– Mik a kedvenc feladataid?
– Nekem a kedvencem a számrejtvény, de a logikai fel-
adatokat is szeretem.

A MÁSODIK NAP UTOLSÓ FELADATA:

Adott egy négyzet. Dorina beszínezte a négyzet síkjában azokat 
a pontokat, amelyek távolsága a négyzet középpontjától legfeljebb 
akkora, mint a távolsága a négyzet legközelebbi csúcsától. Hányad 

része a Dorina által beszínezett terület a négyzet területének?
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Ernst F. Schumacher könyvcíme az elmúlt évtizedekben  
a fenntarthatóságot szem előtt tartó kutatók alapmonda-
tává vált. Ez az esszenciája Soha Tamás kutatásának is, 
aki a magyarországi szivattyús energiatárazás kisléptékű 
megvalósítását kutatja. Az ELTE Környezet- és Tájföldrajzi 
Tanszékének doktornövendéke az „Erre van előre” kutató-
csoportban dolgozik a fenntartható energiagazdaságért.

A KICSI SZÉP

– Mit kell tudni a szivattyús ener-
giatárolóról?
– A lényege, hogy amikor nagy 
mennyiségű többlet villamos ener-
gia áll rendelkezésre, akkor az alsó 
tározóban lévő vízmennyiséget egy 
szivattyú segítségével fölpumpáljuk 
a felső tárolóba, így a víz helyzeti 
energiájaként raktározódik a villa-
mos energia. Később, mikor erre a 
villamos energiára szükségünk van, 
akkor ugyanezen a vezetéken ezt a 
vízmennyiséget leeresztjük. A szi-
vattyú ekkor turbinaként műkö-
dik, amit a fentről érkező víztömeg 
meghajt, s megpörgetve a generátor 
áramot termel. 

– Ez milyen hatásfokkal működik?
– A legújabbak 80 százalék fölött mű-
ködnek, és már publikáltak 90 száza-
lékos hatékonyságot elérő szivattyús 
tározóról is. A telepítés az egyik leg-
fontosabb hatékonysági szempont, 
ehhez lehetőség szerint minél na-
gyobb szintkülönbség kell az alsó 
és a felső tárazó között, amik egy-
máshoz közel esnek. Ez jelenti nálunk 
a technológia legnagyobb buktatóját; 
itthon nincsenek olyan élénk reliefű 
hegységek, amik ezt a nagy szintkü-
lönbséget lehetővé teszik. 
– Vannak más alternatívák az ener-
giatárolásra?
– Az akkumulátor például egy nagyon 
gyorsan fejlődő energiatárolási eljárás, 
de inkább háztartási vagy kisebb ipari 
létesítmények ellátására alkalmas. Új 
irány a P2G (Power to Gas azaz áramból 
gázt) technológiás energiatárolás. Sok 
más ígéretes módszer létezik ugyan-
ezen az elven, de ezek még viszonylag 
alacsony hatásfokúak. 
– Tehát egyelőre a szivattyús ener-
giatárolás a legjobb alternatíva?
– A szivattyús tározás jelenleg a vi-
lág energiatárolási kapacitásainak 
a 99 százalékát adja. 
– Hogy állunk ezzel Magyar orszá gon?
– Itthon egyetlen szivattyús tároló sincs, 
pedig volna rá szükség. Voltak tervek 
már fél évszázaddal ezelőtt is, akkor a 
régi, nagy, rugalmatlan erőműveknek 
a kiszabályozása miatt volt nagy az 
igény. De nem egyszerű. Port kavart 

– „Erre van előre”, így nevezik a ku-
tatócsoportjukat. Pontosan merre van 
előre?
– Az „Erre van előre” energiaterve-
zési csoport már régóta működik itt 
az ELTE-n Munkácsy Béla vezetésével. 
Itt dolgoztak ki elsőként egy 100 száza-
lékban megújuló energiára alapozott 
energiaportfóliót Magyarországra. 
Én néhány éve kapcsolódtam be, mi-
kor Munkácsy tanár urat megkértem 
konzulensnek. Megtetszett a szivaty-
tyús energiatárolás technológiája, iz-
galmasnak tűnt egy térinformatikai 
alapú potenciálfeltárás. A mesterkép-
zés után most a doktori képzésben 
folytatom ezt a kutatást.

Potenciális szivattyús tárazómedence-párok helyszínkeresése digitális felszínmodellezéssel
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meg; 30 hektár volt a maximum, 
szemben azzal, hogy jelenleg Zemp-
lénben egy 120 hektáros terület el-
árasztásában gondolkodnak. 
– Úgy tudom, ez a módszer azért 
mégis megérdemelt egy publiká-
ciót egy nagy, nemzetközi, 5-ös 
impaktfaktorú lapban.
– Az Energyben egy nagyon fontos 
plusz szempontot is belevettünk. A ká-
ros környezeti hatásokat még jobban 
csökkenteni akartuk. Olyan területeket 
kerestünk – ez már a világon számos 
más helyen is működik –, amiket már 
elraboltunk a természettől, és most 
funkcióváltással fel tudunk használni.

Azért választottuk Salgótarjánt 
és térségét, mert itt valaha több bá-
nya volt; ezek igen komoly tájsebe-
ket jelentenek ma, melyeket rendsze-
rint még nem rekultiváltak. Az így ta-
lált pároknak az egyik eleme egy meg-
lévő felszínforma, a másik legtöbbször 
újonnan létesített, bár még olyan hely-
színt is találtunk, ahol mindkét mester-
séges forma létezik már, és megfelel-
nek az eddigi kritériumoknak.

Nemzetközi szakirodalomban ilyen 
komplex vizsgálatot nem isme-
rünk. Fontos ez a módszer, mert 
ilyen felhagyott, „barnamezős” te-
rületek a világon szinte mindenütt 
megtalálhatók. Abból a szempontból is 
érdekes ez, hogy a hazai középhegysé-
gi térszínre alkalmaztuk, ahol alapve-
tően kevesebb a potenciális helyszín, 
mégis jó eredményeket kaptunk. 
– Akkor mégiscsak megvan az in-
nováció…
– Igen! Itt már megvan az inno-
váció, de ehhez már hosszabb ku-
tatás kellett, hogy biztosak lehes-
sünk az eredményünkben, il letve 
annak a sajátosságaiban.

Tegzes Mária

léptékű víztározók potenciális helyszín-
kijelölését automatizálja. Kitaláltam egy 
új, egyszerű, de célratörő eljárást, ami 
jól működött, és én nagyon örültem, 
hogy egy ilyen jó módszer így kipattant 
a fejemből. Két héttel később olvastam 
egy cikket, ami pontosan azt a folya-
matot mutatta be, amit kidolgoztam. 
Egyszerre voltam lelombozott, hogy 
mégsem voltam olyan innovatív, más-
felől viszont büszke, mert ez azt jelen-
tette, hogy a nemzetközi szakma is ott 
tart, amire én magamtól jutottam. 
– Hogyan működik ez a – mégsem 
olyan innovatív – módszer?
– Egy kiválasztott mintaterületre digi-
tális domborzati modellek felhasználá-
sával készítettem a potenciálfeltárást. 
Egy raszteres alapot vetületbe helyez-
tem, és vektoros állományokat képez-
tem belőle, így a területi objektu-
mok poligonális objektumokká 
váltak. A területeket lejtőkategóriák-
ba soroltam: 2,5 fokonként csoportosí-
tottam a dőlésszögeket. 

Kiválasztottam a minél kevésbé lej-
tős területeket, a tárazómedencék po-
tenciális helyszínéül. Leválogattam 
azokat, ahol nincsen különösebb hát-
ráltató oka a kivitelezésnek (település, 
ipari létesítmény vagy valamilyen 
infrastrukturális elem stb.). A kivá-
lasztott poligonokhoz átlagos magas-
sági értékeket számítottam. Végül 
párokat kerestem, hogy melyik 
tárazóterületeket lehetne összekötni, 
úgy hogy legalább 100 méteres szint-
különbség legyen közöttük, és minél 
közelebb legyenek egymáshoz. 

A párokat aztán aszerint is osztá-
lyoztam, hogy minél közelebb he-
lyezkedjenek el a villamosenergia-
hálózathoz, illetve a vízkivételi lehe-
tőségeket is számításba vettem. Leg-
végül csak a kisebbeket hagytam 

például a javaslat, mikor a 
Prédikálószéknél szerettek 
volna kialakítani egy ilyen 
létesítményt, ahol a Duna 
játszotta volna az alsó tára-
zó szerepét, és csak a felsőt 
kellett volna megépíteni. 
Végül a lakosság és a kör-
nyezetvédők tiltakozására 
elutasították a javaslatot. 
Egyrészt védett területen 
létesítették volna ezt az 
óriási kapacitású meden-
cét, másrészt nem tűnt kí-
vánatosnak a Dunakanyarnál egy ha-
talmas betonteknő beillesztése az or-
szág egyik legszebb természeti képébe. 
– A természetföldrajzin kívül milyen 
egyéb telepítési tényezők vannak?
– Vannak műszaki szempontok: mi-
lyen messze van az elektromos hálózat, 
és milyen költségeken reális a létesít-
mény kiépítése. Honnan lehet a vízki-
vételt biztosítani? Ezen kívül fontos, 
hogy a helyi társadalmat hogyan érin-
ti. A legösszetettebb kérdés a termé-
szetvédelem: egy ilyen medence ki-
alakítása tartós területhasználat-vál-
tozást jelent; nagy kérdés, hogy a helyi 
ökoszisztéma számára mennyire elvi-
selhető az új zavaró elem. 
– Mi az előnye a kis kapacitású tá-
rolóknak?
– Sokkal kisebb természeti beavatko-
zással jár. A XXI. század innovatív 
energetikai rendszereiben, a decentrali-
zálás felé haladnak a trendek, így már 
nincs szükség a nagy kapacitású táro-
lókra. Ha kicsi a teljesítmény, a szivaty-
tyús tárolásnál ez a vízmennyiség csök-
kenését jelenti, az pedig az elárasztott 
terület méretét is visszafogja. Ez ökoló-
giai szempontból óriási nyereség.
– Ha megvalósul a Paksi bővítés, ak-
kor van értelme ennek a kutatásnak?
– Akkor is szükségünk lesz a helyi időjá-
rásfüggő energiaforrások többletterme-
lésének az eltárolására. Legalábbis bí-
zunk benne, hogy egyre több kisléptékű 
erőművünk lesz. Természetesen a paksi 
energiamennyiség tárolására egy ilyen 
kisléptékű tároló nem alkalmas. 
– Milyen módszerrel kutatta a po-
tenciált?
– A GIS vagy térinformatika viszony-
lag egyértelmű lehetőség volt a 
potenciá lfeltárás szempontjából. Arra 
törekedtem, hogy egy minél hatéko-
nyabb módszert fejlesszek ki, ami a kis-
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A tudományos megismerési 
módszertan átalakulásával 
a természet historikusai-

nak felhalmozott gyűjteményei, 
melyekben a naturalia, a frissen 
felfedezett és leírásra váró, vagy ép-
pen ismert, különleges, ritka álla-
tok és növények kaptak helyet, ku-
tatásuk alapjává vált. Míg korábban 
a szerzők munkáikban elsősorban 
az ókori és a kora középkori tudó-
sok, teológusok írásaira támasz-
kodtak, Francis Bacon empirikus fi-
lozófiájának hatására a tudományos 
kutatások a természetből és annak je-
lenségeiből indultak ki, nem pedig ab-
ból, amit arról korábban már leírtak. 

A tudós-alkimista Ulisse Aldrovandi, 
a bolognai egyetem professzorának 
gyűjteménye és kutatásának mód-
szere a baconi szemléleten alapult. 
A kollekció Itálián kívülről is von-
zotta az utazókat. Fennmaradt egy 

HIBRIDEKTŐL A HERBÁRIUMOKIG

ALDROVANDI,  
A TUDÁSFELHALMOZÓ

irat, amely az 1566 és 1604 közötti 
időszakból tartalmazza a látogatók 
neveit, két egységre osztva külön az 
előkelő, rangos vendégeket és a többi 
betérőt városok és régiók szerinti 
bontásban. Utóbbi csoportban, a bo-
lognai diákok között találhatók ma-
gyar nevek is: Kakas István, Kecskés 
András, Debreceni János, Jordán 
Tamás, Gregorius Purkircher, Ber-
zeviczy Márton és Kubinyi László. 
Kakas István és Berzevicy Márton 
később diplomataként, illetve tudós 
emberként folytatták utazásaikat.

A diákok mellett, akik az összes 
látogató 57,4 százalékát tették ki, 
számos professzor, egyetemi tanár, 
s más tudósok is megtekintették a 
gyűjteményt. Szintén nagy arány-
ban látogatták a kollekciót külön-
böző követek és diplomaták, így 
II. Rudolf egyik tanácsosa is. Sőt, 
Gabrielle Paleotti bolognai érsek és 

maga XIII. Gergely pápa is, vala-
mint Carlous Sigonis, humanista 
történetíró. 

Aldrovandi egyik újítása volt a gyűj-
teményezési megoldások között, hogy 
kollekcióját tudományos munkáihoz 
rendszerező alapként használta, pél-
dául a Museaum Metallicum című 
könyvében, amely azonban csak 
1648-ban jelent meg nyomtatásban. 
Kollekcióját könyvei illusztrációs 
alapjaként is felhasználta, ehhez hiva-
tásos festőket és metszőket kért fel, 
köztük a firenzei Lorenzo Beninit, a 
frankfurti Cornelius Svintust, a ve-
ronai Jacopo Ligornit, aki a Habs-
burg és a Medici család megrendelé-
seire is dolgozott, valamint a nürn-
bergi Christoforo Coriolanot. 

Aldrovandi legismertebb munkája 
az 1642-ben megjelent Monstrorum 
historia cum Paralipomenis historiae 
omnium animalium, melyben külön-

A kora újkor évszázadai során a műveltség és a tájékozottság, valamint a tudomány újdonságai egyre 
fontosabb szerepet töltöttek be a mindennapi életben, ezért a tudás megszerzésének módjai egyre 
sokszínűbbé váltak. Ennek szerves része volt a gyűjtemények felhalmozása és kialakítása, eleinte 
mint tezaurációs mód, majd mint a reprezentáció eszköztárának része, a XVII. századtól pedig egyre 
erőteljesebben mint a tudásfelhalmozás tere, a megismerésnek, tudomány művelésének alapja és 

eszköze. Erre példa Aldrovandi gyűjteménye.
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tek, például sellőket, sárkányokat, 
vagy más mitológiai és torz lényeket 
– Aldrovandi ezek hitelességének kér-
dését is körüljárta munkájában. 

A tudós gyűjteménye a korszak ter-
mészeti kollekcióinak, Raritäten     ka -
binet  jeinek mintaadója volt. 1595-ben 
közel 11 000 darabot tartalmazott, 
növényeket, állatokat és kőzeteket 
egyaránt, emellett 15 kötet herbáriu-
mot (körülbelül 7000 felragasztott 
növénnyel) és az említett festők 
munkáit, közel 8000, műveihez 
szánt festett illusztrációt, valamint 
a könyvtárat, összesen 3900 kézirat-
tal és nyomtatvánnyal. 

A tudós és gyűjtő 1603-ban kelt 
végrendeletében a bolognai szenátus 
kezelésére bízta kollekcióját, azzal a 
megkötéssel, hogy a köz javára for-
dítsa a hagyatékot, s meghatározott 
renddel az elhelyezésre és a kezelésre 
vonatkozóan. Külön terembe osz-
totta be a könyvtárat, külön a her-
báriumokat, egy harmadikba a nö-
vényi és az állati emlékeket, és egy 
újabb egységbe a kőzeteket. A szená-
tus a tárgyakat 1617-ben a Palazzo 
Publicoba szállította, ahol Aldrovandi 

elképzelését némiképp megbontva hat 
termet rendezett be belőlük, emellett 
tudósokat alkalmaztak a kollekció fel-
ügyeletére és a látogatók fogadására. 
A gyűjteményt később egyesítette 
Ferdinando Cospi, szintén neves 
bolognai gyűjtőével, aki 1660-ban 
ajánlotta fel kollekcióját a városi sze-
nátus számára. A Museo Cospiano 
anyagában megjelent néhány több 
fajból összeállított lény, köztük egy 
hippocampus is, Neptunus isten félig 
ló, félig hal hátasa. 

Aldrovandi és Cospi kollekcióiról 
1677-ben közös, illusztrált katalógust 
jelentetett meg Lorenzo Legati: 
Museo Cospiano Annesso a quello del 
famoso Ulisse Aldrovandi címmel. Az 
egyesített gyűjteményben a tárgyak 
nem egymástól elválasztva, kategori-
záló rendezőelv alapján különültek el. 
A tárolókban vegyesen álltak szobrok, 
fegyverek, korallok, ókori és keresz-
tény művészeti emlékek, állati és nö-
vényi preparátumok a természet, az 
ember és a művészet összhangjának 
kifejezésére, a világ mikrokozmoszba 
való sűrítése igényével. 

Bódai dalma

böző állati és emberi deformitásokat 
vesz sorra. A végtagtorzulással bíró 
állatok és emberek, hibridek, félig ál-
lat, félig pedig ember megjelenésű lé-
nyek metszetes ábrázolásokkal illuszt-
rált bemutatását az egyiptomi kultúra 
isteneivel kezdi. Bizonyos torzuláso-
kat a méhen belüli fejlődés rendelle-
nességeihez köt, s részletes anatómiai 
leírásokat is közöl. A könyv előzmé-
nyének Fortunio Liceti, itáliai filozó-
fus-polihisztor, Galileo Galilei egyik 
közeli barátjának De monstrorum 
causis, natura et differentiis című, elő-
ször 1616-ban Padovában nyomtatott 
munkája tekinthető. A két kötet kö-
zött leírások és képi ábrázolások te-
rén is számos egyezés található, 
Aldrovandi munkája azonban az ab-
normális megjelenésű, torz és hibrid 
lények jóval szélesebb példatárával bír. 
Liceti könyvének népszerűségét mu-
tatja, hogy 1634-ben és 1668-ban is új-
ranyomtatták, 1665-ben pedig Amsz-
terdamban is megjelent. Ahogy a pre-
parátumok készítése egyre inkább 
professzionalizálódott, úgy a kereslet-
nek megfelelően különböző állatok-
ból összeállított hibrideket is készítet-
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3. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Romhányi Dóra feladványa

Megoldás: ZSÍR, VAJ, OLAJ – zsiradékok.

2. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

Megoldás: Az alsóba. 

(Ezek a betűk nem stabil egyensúlyi helyzetben állnak, azaz ha 
valós tárgyak lennének, eldőlnének.)

3. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa 

Megoldás:

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 alkal-
mas. A megoldásokat jövő heti számunkban 
közöljük. Jó töprengést, briliáns ötleteket, ered-

ményes gondolkodást kívánunk!

1. fejtörő – Mikó Laura Hanna feladványa

Melyik ábra illik a kérdőjel helyére?

Legkevesebb hány nyílra van szükség ahhoz, hogy az egymást követő 
célzásokból pontosan 100-at dobhassunk ki? És hányféleképpen lehet 

ezt megtenni? (A dobások sorrendje nem számít.)A számmal jelölt szavak közül melyik illik a többi közé?

2. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa
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Előfizetési ár 2018-ban belföldre: 1/4 évre 4320 Ft, 1/2 évre 8460 Ft, 1 évre 16 200 Ft

Várandósság, szülés, születés

2016-ban 140 706 várandós nőt vettek nyilvántartásba 
Magyarországon, minden ezer 15 és 49 év közötti nőre 
62 terhesség jutott. A gyermekvárás életkor szerinti gya-
korisága a 30–34 és a 25–29 éves nők körében volt a leg-
magasabb, közülük ezer főre 122, illetve 110 teherbeesés 
jutott. A legkevésbé érintettek a 40–49 év közötti nők 
voltak, közülük ezerből csak 13-an lettek várandósok. 
279 esetben 14 évesnél fiatalabb volt a teherbe eső. A ter-
hességek kétharmada végződött élveszületéssel, 22 szá-
zalékának terhességmegszakítás, 12 százalékának pedig 
a magzat elhalása vetett véget. 

Magyarországon a második világháborút követően 
a Ratkó-korszakban született a legtöbb gyermek. Ratkó 
Anna akkori egészségügyi miniszter 1953-ban abortusz-
tilalmat és gyermektelenségi adót vezetett be, amit 
1956-ban oldottak fel. Az 1950-es években nagy szám-
ban születettek – a Ratkó-gyerekek – termékennyé vá-
lása 1974–75-ben emelte meg jelentősen az élveszületések 
számát. Az abortusz legalizálása az 1960-as években ma-
gas szinten tartotta a művi terhességmegszakításokat, 
majd az 1970-es évek viszonylag alacsony szintje után a 
rendszerváltás környékén volt kisebb emelkedés. A száz 
élveszületésre jutó művi vetélések száma a háborút kö-
vetően még több mint háromszorosa (1,4) volt a mainak, 
a 2000-es évek óta azonban alig változik, 0,5-0,4.

Uniós összehasonlításban a szülőképes korú nőkre ju-
tó élveszületések száma Magyarországon alacsony, 
csak a nagyobb mediterrán országokban – Olaszország, 
Spanyolország, Portugália, Görögország, Horvátország – 
kevesebb az élveszületés.

Az abortuszról kevés európai országban állnak rendelke-
zésre adatok. Ezeket összehasonlítva a Magyarországon 
végzett beavatkozások száma viszonylag magas, csak há-
rom országban végeznek több terhességmegszakítást 
ezer szülőképes korú nőre számítva, mint nálunk. Máltán 
és Írországban jelenleg még teljes abortusztilalom van, 
ám Írországban népszavazás hatására 2018 végéig elfo-
gadhatnak egy új, enyhébb szabályozást. Európa legszi-
gorúbb abortusztörvénye Lengyelországban van ér-
vényben – ami bizonyos esetekben engedményt tesz –, 
de a társadalmi vita itt is élénk, és még nem jutott nyug-
vópontra. Málta maradhat az egyetlen teljes tiltással élő 
ország Európában.

A születés körüli (perinatális) halálozás a terhesség végé-
nek (halvaszületés) és az újszülöttkori  időszaknak a halá-
lozását foglalja magába. Szintjét a terhesgondozás, a szü-
lésvezetés és az újszülöttellátás minősége befolyásolhatja. 

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. 

Az Eurostat adatai szerint Magyarországon a halvaszületések 
élveszületésekre jutó száma magas, és a korai csecsemőhalálo-
zások mutatója is az uniós átlag fölötti. Ez összefügghet példá-
ul azzal, hogy a várandós anyák azon hányada, akik dohá-
nyoznak, alig csökken, 2016-ban 13 százalék volt. Az is lénye-
ges, hogy a védőnői gondozás során milyen arányban sikerül 
nyomon követni a terhességeket. A fokozott gondozást igény-
lő várandósok védőnői látogatásainak száma például 2016-ban 
kétharmada volt a 2000-ben mértnek, miközben az ilyen ter-
hességek száma még nőtt is ebben az időszakban. Eközben 
minden 12., ezen belül a legkedvezőtlenebb helyzetű Nógrád 
megyében minden negyedik védőnői állás betöltetlen.

1900-ban 2274 anya halt meg szülések, terhességi, szülési 
és gyermekágyi szövődmények miatt Magyarországon, 
2015-ben azonban már csak 5. Tízezer élveszületésre 
1900-ban 85 anyai halál jutott, fél évszázad múltán 15, újabb 
fél évszázad elteltével pedig 1 anya halt meg tízezer 
élveszületésre számítva. A lakosságszámra vetített anyai ha-
lálozás az uniós országok körében 2015-ben és a megelőző 
néhány évben egyes kelet-európai országokban – Lengyel-
országban, Szlovákiában, Csehországban – és Olaszor-
szágban volt a legkedvezőbb, míg Cipruson, Luxemburg-
ban, Lettországban és Romániában volt a legkedvezőtle-
nebb. Magyarországon 10 millió lakosra 5 anyai halál jutott, 
ami meghaladja az uniós átlagot.

 Jávorszkyné nagy anikó

Ezer szülőképes korú nőre jutó abortuszok száma (2015)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Sötétségbe menekülő 
állatok

Az emlősök korának hajnalán gya-
korlatilag minden szőrös állat éj-

jeli életmódot folytatott. A nappalt 
ugyanis a kor ellentmondást nem 
tűrő urai, a dinoszauruszok birto-
kolták. Így a többi állat kénytelen 
volt aktivitását az éjjeli órákra kor-
látozni, amikor a csúcsragadozók 
az igazak álmát aludták. Pontosan 
ugyanez a folyamat játszódik le nap-
jainkban is, de most a dinók szerepét 
mi, emberek játszuk - bár reméljük, 
jövőnk kevésbé gyászos.

Magyarul az történik, hogy az egy-
koron nappal aktív állatok is egyre 
inkább éjszakai életmódra térnek 
át, méghozzá azért, hogy így kerül-
jék el a mindenhol jelen lévő ember 
közelségét. A berkeley-i Kaliforniai 
Egyetem kutatói erre 62 különböző 
emlősfaj napi ritmusát feltáró 76 ta-
nulmány adatainak újraértékelésé-
vel (metaanalízisével) jöttek rá. Az 

a helyzet: 80 százalékban éjjelente aktí-
vak. A vizsgált fajok éjszakai aktivitása 
átlagosan 1,36-szorosára emelkedett 
(és ezzel együtt hasonló mértékben 
csökkent a nappali mozgásuk).

E viselkedésváltozás korántsem csak 
a városokban élő állatokat érinti. Még 
az olyan, első látásra kevéssé zavart 

A szerotonin gyorsítja  
a tanulást

Egy új kutatás egérkísérletekkel 
és komputer-modellezés segítsé-

gével bizonyította, hogy a szeroto-
nin, az agyban az egyik legelterjed-
tebb vegyület, gyorsítja a tanulást. 
A vizsgálatot a portugáliai biomedikai 
alapítvány kutatóintézetének egyik 
csoportja végezte.

A szerotonin közvetítő szerepet ját-
szik az idegsejtek közötti kommuni-
kációban, és alapvető a szerepe abban, 
hogy a gondolkodás funkcionálisan 
vagy diszfunkcionálisan működik-e. 
Az emberek és állatok esetében a szero-
tonin a gondolkodás és a döntéshozás 
rengeteg részletében játszik szerepet, 
úgymint a büntetés, jutalmazás és tü-
relem területén. A szerotonin a gyógy-
ászatban is fontos szerepet tölt be, gát-
lásával (SSRI-k szelektív szerotonin visz-
szavétel gátlók) igyekeznek hatni például 
a depresszióra, az obszesszív-kompulzív 
zavarra (kényszerbetegség, OCD) és az 
idegesség számos formájára. 

A Nature Communications című folyó-
iratban publikált kísérletben a résztvevő 
egereket arra indították, hogy válasz-

Kiyohito Iigaya a Gatsby Computational 
Neuroscience Unit munkatársa olyan 
komputer programot hozott létre, 
mely követte az egerek viselkedését, 
ami a tanulási elvek megerősítésén ala-
pult – hasonló programokat használ-
nak a mesterséges intelligenciák tanítá-
sához.  Iigaya azt találta, hogy a tanulási 
ráta, azaz, hogy milyen gyorsan tanult 
a modellként használt egér, a szeroto-
nin stimuláció függvényében változ-

már statisztikai elemzés 
nélkül is látszott, olvasha-
tó a Science-ben megjelent 
publikációban, hogy szin-
te mindegyik faj aktivitása 
az éjszaka felé tolódott el 
az utóbbi időszakban.

Tipikusnak tekinthető 
a maláj medve viselke-
désváltozása. Az angolul 
immár kissé anakronisz-
tikus módon “napmed-
vének” hívott emlős napi 
tevékenységének csupán 
19 százalékát végzi éjjel ott, 
ahol nem zaklatja az em-
ber. Ezzel szemben a szu-
mátrai kutatóközpont kö-
zelében élő (tehát rendszeresen ember-
rel találkozó) medvék már tennivalóik 
90 százalékát napnyugta után intézik. 
A tanzániai oroszlánok pont ugyan-
így járnak el: a zavarásmentes védett 
területeken aktivitásuk 83 százaléka 
a nappalra korlátozódik, a nemzeti 
parkokon kívül viszont szinte fordított 

szanak két cél közül. A jó választásért 
jutalomként vizet kaptak. Az egerek-
nek folyamatosan meg kellett tanulni-
uk, hogy melyik cél jár több jutalom-
mal, mivel a jutalom mértéke figyel-
meztetés nélkül változott. Az egerek 
agyában a szerotonin felszabadulást 
időnként ideiglenesen megnövelték az 
optogenetika módszerével, így értékel-
hetővé vált, hogy a szerotonin milyen 
hatást gyakorol a tanulásra.

Szerotonin idegsejt 

Prédáik viselkedésváltozását követve az oroszlánok  
is éjszakai életmódra térnek át.  

(FORRÁS: UNIVERSITY OF MICHIGAN)
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területek, mint a kirándulóhelyek 
állatvilágának is megváltozik az ak-
tivitásmintázata. Az éjszakai életmód 
azonban nemcsak játék és mese. Af-
rikában például a fekete lóantilopok 
manapság már ritkán merészkednek 
nappal a vízmosásokhoz inni, mint-
hogy a nyugati „sportvadászok” ott 
lesnek rájuk, csőre töltött puskával. 
Csakhogy éjjelente az oroszlánok fog-
lalják el leshelyeiket, mivel ők is köve-
tik a préda szokásainak változásait. 

A kutatók szerint egyelőre kér-
déses, hogy mi lesz a terjedő éj-
szakai életmód hosszú távú követ-
kezménye. Minthogy a nappalhoz 
alkalmazkodott állatok éjszaka 
kevésbé képesek elkerülni a raga-
dozók támadásait, ma még előfor-
dul, hogy összességében rosszab-
bul járnak a váltással. Ha azonban 
sokáig fennmarad, esetleg erősödik 
az ember támasztotta szelekciós 
kényszer, vélhetően megkezdődik 
az éjjeli életmódhoz való adaptáció.

K. m.

nyes edényüket. A játékelméletben a 
kutatók az ismétlődő játékot – azaz 
olyan ismétlődő interakciókat, me-
lyekben az egyének ugyanazzal a tár-
sas dilemmával szembesülnek min-
den alkalommal – használták annak 
megértésére, vajon mikor választja az 
egyén az együttműködést, azaz mi 
az egyén stratégiája. Ezek a játékok 
eddig a nyilvános források értékét 
mindig állandónak tartották, nem 
vették számításba, hogy a játékosok 
az előző körben hogyan viselkedtek 
– ez nem tükrözi vissza egy valós 
helyzet viszonyait.

A publikált új rendszerben olyan 
ismétlődő játékokat elemeztek, me-

lyekben az együttmű-
ködés nem csak a játé-
kosok jelenlegi hasznát 
befolyásolja, hanem azt 
a játékot is, melyben a 
következő körben részt 
vesznek. Azt tapasztal-
ták, hogy a játékosok 
cselekedeteitől való füg-
gés nagymértékben nö-
veli az esélyt arra, hogy 
a játékosok együttmű-
ködnek – amennyiben a 
megfelelő feltételek a he-
lyükön voltak. 

„A keretrendszerünk meg -
mutatja, melyek azok a faj-
ta visszajelzések, melyek 
leginkább valószínű, hogy 
együttműködés hez vezet-
nek. Ilyen például az, hogy 
milyen gyorsan fogy el a for-

rás, vagy milyen könnyű visszatérni egy 
értékesebb állapothoz. Ennek a tudásnak 
a birtokában az ember meg tud tervezni 
olyan rendszereket, melyek maximali-
zálják az együttműködést, vagy olyan 
környezetet hozhat létre, mely arra bá-
torítja az embereket, hogy együtt dol-
gozzanak” – mondta Christian Hilbe, 
a tanulmány első szerzője. Ezeket 
az ötleteket az üzleti életben és cégek 
felépítésénél is lehet használni arra, 
hogy olyan munkahelyi közösség jöj-
jön létre, melyben az együttműkö-
dés uralkodik.

„Az ismétlődő játékok elméletét intenzí-
ven tanulmányozták az elmúlt 40 évben, 
és ritkák a jelentős új fejlesztések – kü-
lönösen az ilyen egyszerűek. A kiegészí-
tésünk az egész ismétlődő játék elméletét 
kiterjeszti, mivel a fix környezet csak egy 
speciális esete az új keretrendszerünknek” 
– tette hozzá a kutatócsoport.

(Institute of Science and Technology)

tatható volt. Ez tehát azt jelenti, hogy 
a szerotonin szint növelése felgyorsítja 
a tanulást egerek esetében.

A kutatók azt is felfedezték, hogy 
amikor az egerek egymás után, gyors 
sorozatban hoztak döntést, akkor egy-
szerű stratégiát követtek, melyet „nyer-
marad, veszít-vált” stratégiának hívunk. 
Ebben a stratégiában az egerek megis-
mételtek egy döntést, ha az éppen előt-
te jutalommal járt, és váltottak a másik 
lehetőségre, ha előtte a döntésük ép-
pen nem járt jutalommal. A szeroto-
nin stimulációja nem érintette ezeket 
a gyors döntéseket. Egy alkísérlet-
sorozat alkalmával azonban, amikor 
az állatok lassan cselekedtek, és hosz-
szú időt kaptak a kísérletek között, 
a döntési stratégiájuk nem követte 
a fenti „nyer-marad, veszít-vált” sza-
bályt. Ehelyett az egerek a döntésük-
ben a jutalmak hosszú időre vissza-
nyúló történetét vették figyelembe. 

Összegzésül a kutatók így foglalják 
össze a tanulmányukat „Eredményünk 
azt mutatja, hogy a szerotonin növeli az 
agy plaszticitását azáltal, hogy befolyá-
solja a tanulási rátát. Ez összecseng pél-
dául azzal a ténnyel is, hogy az SSRI-
kkel végzett kezelés akkor hatékonyabb, 
amikor kognitív viselkedésterápiával öt-
vözik, mely a pácienseket arra bátorítja, 
hogy törjék meg rossz szokásmintáikat.”

(Sainsbury Wellcome Centre)

Új eszközzel 
szisztematikusan építhető 

az együttműködés

Hétköznapokból is ismert az a ne-
hézség, hogyan vehető rá egy 

egyén az együttműködésre, ha ér-
deke ütközik a csoport érdekével. 
Egy új játékelméleti kutatás az is-
métlődő játékok elmélete területén 
tett új felfedezést, mely a gyakorlat-
ban használható lesz együttműkö-
dést serkentő stratégiák kidolgozá-
sára: ha az ismétlődő játékban a játé-
kos a következő körben is függ 
döntése következményétől, akkor 
hajlandó együttműködni.

Hogyan is bátorítsunk valakit 
az együttműködésre, ha az érde-
kei ellen való? A Nature folyóirat-
ban megjelent tanulmány szerzői, 
az ausztriai Tudomány és Technoló-
gia Intézetének (IST) munkatársai 
Christian Hilbe vezetésével kimu-
tatták, hogy ha a társas dilemma, 
amivel az egyén szembesül, azáltal 
dől el, hogy együttműködik-e vagy 
nem, akkor az együttműködés dia-
dalmaskodhat. 

Az átlagember stratégiája a követke-
ző: ha megsértheti a közérdeket anél-
kül, hogy a negatív következményeit 
tapasztalná, akkor meg is fogja sér-
teni – anélkül, hogy mások érdekeit, 
vagy jövőbeni előnyöket figyelembe 
venne. Számos példát találhatunk 
erre mindennapi életünkben a klíma-
változástól kezdve az erdők irtásán át 
addig, hogy a munkatársak az iro-
dában hagyják felhalmozódni szeny-

Társadalmi dilemma változó forrással: ha a favágók együtt  
dolgoznak a faültetésen, és nem csak a fakitermelésen,  
akkor a természetes forrás értékes marad. Ha telepítés 

 nélkül vágják a fákat, az erdő pusztul, és kevesebb pénzt  
eredményez számukra, vagy megszűnik a jövedelmük.  

Ekkor csak nagy együttműködésben tett erőfeszítés tudja  
az erdőt visszajuttatni eredeti, értékes állapotába. 

(FORRÁS: BIRGIT RIEGER, IST AUSTRIA)
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Porvihar veszélyezteti a marsjárót

A NASA keringő szondája, a Mars Reconnaissance 
Orbiter június 1-jén észlelte először a Marson 

születő porvihart - amelynek kialakulására hóna-
pok óta számítottak a szakemberek. A porvihar a 
15. évében járó Opportunity rover közelében fejlő-
dött ki, s hatalmasra nőtt, 18 millió négyzetkilo-
méteres (Észak-Amerikánál nagyobb) területen is 
tombolt. Mivel a porvihar a rover napelemeit leár-
nyékolja, így energiaellátási problémái voltak az 

eszköznek. Az adatok 
szerint az energia-
szintje jelentősen visz-
szaesett. Az energia-
ellátás leg inkább a 
marsi hideg miatt lé-
nyeges, ugyanis a 
rover fűti magát, il-
letve az akkumuláto-
rait, s a fűtés nélkül 
félő, hogy nem tud a 
porvihar végén hely-
reállni a működése. 
2007-ben már túlélt 
egy, a mostaninál na-
gyobb, s 2 hétig tom-
boló porvihart. Akkor 
napokig nem volt rá-
diókapcsolat az Oppor-
tunity-val, s attól tar-

tottak a földi irányítók, hogy elveszítik a rovert. Sze-
rencsére azonban feléledt az akkori napfényhiányos 
időszak után! A porviharok két úton is rontják a 
rover helyzetét: egyrészt a napelemekre ülepedő 
por csökkenti azok hatékonyságát, másrészt a le-

vegőben lebegő por 
az átlátszóságot, így a 
napelemekre beérke-
ző fény mennyiségét 
redukálja.

Sajnos megvan an-
nak az esélye most is, 
hogy túl sokáig tar-
tó porvihar esetén a 
rover nem bírja majd 
a marsi hideget, de 
bízzunk benne, hogy 
nem így lesz. Sajnos 
kiszámíthatatlan, hogy 
meddig tart és mek-
kora lesz a porvihar, 
de a marsi déli félteke 
nyara idején, időről-
időre előfordulnak az 
egész bolygót porle-

pelbe burkoló, heteken, vagy akár hónapokon át 
dúló porviharok is. Az elmúlt évtizedek globális 
marsi porviharait 1977, 1982, 1994, 2001 és 2007 
éveiben tapasztaltuk. Az idei évre is elképzelhető 
egy ilyen nagyságrendű porvihar.

(NASA)
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Kedves Olvasóink!

A 2007 és 2016 között  
megjelent lapszámaink  

kedvezményesen, 
200 forintos áron 
vásárolhatók meg 

a szerkesztőségben.

Jó szórakozást kívánunk 
lapunk  olvasásához!

Janka Viktor (1837–1890) katonatiszt és világhírű botanikus volt, aki levelezés-
ben állt Európa nagy tudósaival. Személyében a Nemzeti Múzeum Növénytá-
rának első őrét tisztelhetjük. Ő fedezte fel a Szársomlyó hírességét, a magyar 
kikericset. Módszeresen térképezte fel Délkelet-Európa flóráját, gazdag gyűj-
temény maradt utána a Balkánra tett kutatóútjairól. Ez utóbbi területen él egy 
nagy, sárga virágú, bennszülött liliomfaj, melynek magyar és tudományos neve 
egyaránt emléket állít a tudósnak (vízszintes 1.), akárcsak a róla elnevezett 
nemzetség a csuporkafélék közül, s annak védett faja (vízszintes 16.). Jó fejtést! 

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. 
A 28-as számunkban elkezdődő 15 hetes rejtvényciklusunk végére 
a négyzetek betűi – helyes sorrendbe rakva − egy 200 éve született 
magyar orvos nevét adják meg. A név megfejtői között az Élet és 
Tudomány negyedéves előfizetését sorsoljuk ki. 

VÍZSZINTES: 1. A liliomfaj tudományos neve. 10. Állami bevétel. 11. 
Miatt, népiesen. 12. Időszámításunk előtt, röv. 13. Fél perc! 14. Német fér-
fiak megszólítása. 15. Azonos zenei hangok. 16. A védett faj latin neve. 
19. Hamis indíték. 20. Hegység Törökországban, a Márvány-tenger nyugati 
partvidékén. 21. ...-Tin-Tin; filmbeli kutyasztár. 22. A Balaton vizét levezető 
csatorna. 23. Szántóeszköz. 24. Csuromvizes. 26. Pécstől 22 kilométerre 
lakik. 27. Az ötödik pecsét című regény írója. 30. Lásd ott!, röv. 31. Bartók ...; 
jeles zeneszerző. 32. Konyhában van! 33. A fejére. 34. Szálkátlanított halhús. 
35. Friss (újság). 36. Schiffer Pál dokumentum-játékfilmjének címadó főhőse.

FÜGGŐLEGES: 1. Kártyasiker függhet tőle. 2. Eszményítés. 3. Ha ez nincs, 
szamár is jó! 4. Svéd megyeszékhely egyetemmel. 5. ... megvénülünk; Jókai 
Mór regénye. 6. Újságra előfizető. 7. A végén csattan! 8. Íves útgörbület. 9. Az 
Adige partjai! 14. Határőrség kiváló katonája (egykori elismerés), röv. 15. Korom-
színű. 17. Csitító, csillapító szó. 18. A hélium vegyjele. 22. Szilárd, biztos. 25. A 
múlt idő jele. 26. Az Olt mellékpatakja. 28. Valamitől tartó, rettegő. 29. Nem kell 
több. 33. Orca közepe! 34. Faoszlop végei! 35. Manchester United, röv.

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: Ablepharus kitaibelii fitzingeri; 
Kitaibelia

A 2018/27. számunkban véget érő rejtvényciklus bekeretezett betűi 
LENHOSSÉK JÓZSEF nevét adják ki. A megfejtést beküldők között 
az Élet és Tudomány negyedéves előfizetését nyerte: Dobróka 
Márta (Markaz), Kistamás Ferenc (Szerencs), Kovács Ágnes (Fót), 
Lieszkovszky József (Budapest), Márton Károly (Eger), Molnárné 
Szilvási Ágnes (Szolnok), Németh Attila (Budapest), Polyák Istvánné 
(Szolnok), Szentkereszty Gábor (Budapest), Varga Sándor (Kistokaj). 
Múlt heti számunkban pontatlanul adtuk meg az elnyert előfizetések 
időszakát, azok helyesen 2018. október 1-től érvényesek. Akinek nem 
jó ez az időpont, kérjük, mielőbb jelezze! 
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Önarckép álarcok-
ban – Emlékkiállí-
tás Arany János szü-
letésének 200. év-
fordulójára címmel 
nyílt kiállítás a Petőfi 

Irodalmi Múzeumban.  A tárlat célja, hogy megidézze a 
magyar irodalom egyik legnagyobb klasszikusáról a 
köztudatban élő képet és a költő kevésbé ismert arcaival 
is megismertesse az érdeklődőket. 

Életútjának, személyiségének újszerű bemutatása minden 
generációhoz szól: azokhoz is, akik szinte önkéntelenül, 
mindennapjaikban is használják szavait és fordulatait, akik 
tudják, ki volt Edward király, Ágnes asszony, az öreg Bence, 
mit jelent a radványi sötét erdő, a drégeli rom, a margitszi-
geti tölgyfák vagy a főváros baljóslatú hídja. Interaktív, kor-
szerű felületeken, eszközökön is megjelenik a költői világ, 
így személyes élménnyé válhat a találkozás a művekkel a di-
ákok és a fiatalok, ugyanakkor a felnőttek, vagy a családdal 
érkezők számára egyaránt. A Toldi-történet fordulatait pél-
dául a kiterjesztett valóságot érzékeltetni képes installáció se-
gítségével ismerhetik meg a látogatók, Arany János metafo-
ráihoz pedig hangulatjelekkel kerülhetnek közelebb, vagy 
örökbe fogadhatnak egy-egy izgalmas, már kihalófélben lé-
vő szót. A kétnyelvű, bőséges hangzóanyaggal megtámoga-
tott tárlat egyszerre használja a klasszikus emlékkiállítások, 
valamint a múzeum tárlatainak vizuális arculati eszköz-
rendszerét. A kiállítás 2019. február 28-ig tekinthető meg.

Hamarosan feltárul-
nak a titkok a síron 
túlról: 2018. augusz-
tus 16-án a budapesti 
Komplexbe érkezik 

az egyedülálló A Világ Múmiái című kiállítás. A tárlat 
a földkerekség legnagyobb múmiagyűjteménye; a teste-
ket és a tárgyi leleteket számos múzeumtól, egyetemtől, 
tudományos szervezettől és magángyűjteményből köl-
csönözték. A december 31-ig látható kiállítás szakmai 
partnere a Magyar Természettudományi Múzeum.

A tárlatot az Amerikai Egyesült Államokban állították 
össze elismert tudósok, régészek, orvosok és antropoló-
gusok együttműködésével. Az ugyanahhoz a tematiká-
hoz köthető múmiákat egy teremben tekintheti meg a 
közönség, így a látogató időgépben érezheti magát, mi-
közben betekintést kap az ókori Egyiptom világába, az 
inkák középkori civilizációjába, a dél-amerikai termé-
szeti törzsek vagy a középkori Németország életébe.

A testek egy részét szakrális célokkal, szigorúan titkos ri-
tuálé keretében mumifikálták, míg mások a kripták vagy 
lápok mélyén, természeti hatásra konzerválódtak. Az 
egyik legérdekesebb lelet a kiállított múmiák közt Baron 
von Holz, a harmincéves háború alatt elhunyt nemesember 
teste, de láthatók lesznek a világhírű váci múmiák is. 

Barabás Miklós, Benczúr 
Gyula, Lotz Károly, Ma-
darász Viktor, Munkácsy 
Mihály, Paál László, Szé-
kely Bertalan – csak né-
hány név azon képző-

művészek közül, akiknek alkotásait megcsodálhatják az 
Arczok és láthatárok – XIX. századi magyar fes-
tészet a Janus Pannonius Múzeum gyűjteményé-
ből című, a pécsi Modern Magyar Képtárban novem-
ber 11-ig megtekinthető tárlaton.

A kiállítás célja, hogy ezek az 
eddig csupán a kutatók számá-
ra raktárban megtekinthető 
művek, melyek közül legfel-
jebb néhány szerepelt egy-egy 
időszaki kiállításon, restaurá-
lásra, művészettörténeti feldol-
gozásra, kiadványban való 
publikálásra és kiállításra ke-
rüljenek, mint a Janus Panno-
nius Múzeum gyűjteményének 
egységes műtárgycsoportja.

Ez a XIX. századi festészetünket bemutató anyag még 
soha nem volt így együtt látható egyetlen tárlaton sem. 

A kiállítás igazi kuriózuma, hogy egy külön teremben 
a pécsi XIX. századot is bemutatja, pécsi városképekkel 
– látható lesz Johann Varoni nagyméretű látképe is, mely 
nemrég került elő egy osztrák magángyűjteményből – 
pécsi polgárok arcképeivel, valamint pécsi művészek, 
Wéber Xavér Ferenc, Zsolnay Vilmos és Bartalits Mihály 
eddig a közönség számára ismeretlen alkotásaival. 

Az 1968-as év nagy 
reményekkel indult a 
közép- és kelet-euró-
pai országokban: egy 
pillanatra úgy tűnt, 
hogy a szigorú ideoló-

giát felváltja a politikai pragmatizmus. Megjelentek a 
fogyasztói kultúra és a privát szektor elemei; lazult vagy 
teljesen megszűnt a cenzúra. 

A nyugati tüntetéshullám is elérte a régiót, és az ellenkul-
túra Csehszlovákiában, Lengyelországban, Jugoszláviában 
és Magyarországon is éreztette hatását. A nyugati fiatalok-
hoz hasonlóan a vasfüggöny mögötti ifjúság is ki akarta 
javítani az előző generáció hibáit, meg akarta találni a saját 
hangját, az önkifejezés lehetőségeit. A Búcsú a tavasz-
tól című kiállítás egy fiktív ifjúsági magazin formájában 
ezt a diáktüntetésekkel és más ifjúsági és ellenkulturális 
eseményekkel teli, virágzó és reményteljes időszakot mu-
tatja be, amelynek a Varsói Szerződés csapatainak csehszlo-
vákiai bevonulása vetett véget. A tárlat a Centrális Galéria  
Archívumban látható szeptember 16-ig.

Arany arcok Eldugott alkotások

Kripták mélye

Remény
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Egyedi vápakosár – mérnöki 
eszközökkel
Az előrehaladott csípőízületi kopás-
ra tartós megoldást a teljes csípő-
implantátum nyújt: ez a medence 
részén egy mesterséges vápával, a 
combcsonti részen egy gömbfejben 
végződő szárral adja vissza számos 
ember járóképességét. Ám jellemző 
élettartama 10-20 év, mivel körü-
lötte csontleépülés következik be, s 
kilazulhat…

Hetérák az ókori Hellászban
Van egy zárt és ugyanennyire nyi-
tott, a mai ember kíváncsiságára is 
számot tartó csoportja az ókori görög 
társadalomnak, akikre manapság 
összefoglalóan hetérákként szokás 
hivatkozni. Az viszont már kevésbé 
világos előttünk, hogyan is készítet-
ték fel ezeket a lányokat mestersé-
gük művelésére. 

Kapj el, ha tudsz
Egy nemzetközi kutatócsoport a 
Marylandi Egyetem munkatársai-
nak közreműködésével elsőként talált 
„kézzel fogható” bizonyítékot a Föld-
re érkező nagy energiájú neutrínók 
egyik régóta gyanított forrására. Az 
univerzum legextrémebb területeiről 
származó parányi elemi részecskék 
fékezhetetlenül, több milliárd fény-
évet is utazva érnek el hozzánk.

A hátlapon
Indiai lótusz

Az indiai vagy szent lótusz (Nelumbo 
nucifera) megjelenésében a tündérrózsák-
ra emlékeztető, de velük rokonságban 
nem álló, a proteavirágúak rendjébe tar-
tozó növényfaj. Megtévesztő hasonlósá-
gukat a hasonló élőhelyhez (mocsarak, 
sekély édesvizek) történő alkalmazkodás 
okozza. Észak-Indiától (ahol a Himalájá-
ban még 1400 méteres tengerszint feletti 
magasságban is előfordul) kezdve széles 
körben elterjedt Dél- és Kelet-Ázsiában, 
Új-Guineaban és Észak-Ausztráliában.

A bűzös iszapból kinövő, gyönyörű 
virágot nevelő faj a hinduizmusban és a 
buddhizmusban a megtisztulás és az új-
jászületés jelképe, India és Vietnam 
nemzeti növénye. Ázsiában mintegy 
3000 éve termesztik. Noha minden ré-
sze ehető, leginkább magjait és gyök-
törzsét fogyasztják. Alkalmas az élőhe-
lyének vizében levő szennyezőanyagok 
– így például a nehézfémek – eltávolítá-
sára. Hatalmas leveleit viaszbevonat 
borítja, sőt, a vízlepergető hatást tovább 
fokozzák a bőrszöveti nyúlványok kö-
zötti mikroszkopikus légbuborékok, 
amelyek ötletet adtak a vízlepergetés 
révén rákerülő szennyeződéseket ön-
magától eltávolító üveg-, műanyag és 
textilfelületek kialakításához. 

Hazánkban először a XIX. század 
második felében telepítették a Szent 
Lukács gyógyfürdőben. Manapság 
gyakran láthatjuk felnyílt terméseit vi-
rágcsokrok száraz díszeként. Kína 
Liaoning tartományába Kr. e. 370 körül 
jutott el a buddhizmus és a szerzetesek e 
fajt is betelepítették. Egy ottani tó üledé-
kében talált magjai a radiokarbonos 
szénizotópos kormeghatározás szerint 
mintegy 1350 évesek – és csíraképesek. 
Ez az egyik jelenleg ismert legidősebb 
mag, amely megőrizte életképességét.

Kép és szöveg: Molnár V. AttilA
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