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… még olyan médiaműfajoknak is komoly ismeretter-
jesztő értékük lehet, amelyekről talán nem is gondol-
nánk. Ilyen a közszolgálati rádió vízállásjelentése.

A Petőfi rádió 2007-ig adott vízállásjelentést, majd 11 
év szünet után idén a Kossuth rádióban tért vissza a 
Magyarország hajózható folyóira kiterjedő, vízállással 
kapcsolatos információkat tartalmazó híradás. Most 
ősztől a dél és 13 óra közötti krónika és hírblokk végén 
kapott helyet. 

A Kossuth rádió napi vízállásjelentését a program tarta-
lomszerkesztői hasznos információként szánják a hajó-
sok, a vízitúrázók, horgászok és az ártéri lakosok számá-
ra, Magyarország összes hajózható folyójára vonatkozó-
an. A hasznos napi információkon túl a Kárpát-medence 
folyóiról szóló tájékoztatásnak véleményem szerint fontos 
földrajzi ismeretbővítő szerepe is volt és van. 

Gyermekkoromból még ma is felrémlenek a gyöngy-
szerűen egy-egy folyóra felfűzött, a történelmi Magyar-
országról határon túlra került városnevek. A Latorca 
Munkácsnál… A Duna Pozsonynál… A Tisza Titel-
nél… Nap mint nap hallhattuk sok százezernyien azo-
kat a magyar tulajdonneveket, amelyeknek az emlege-
tése – finoman szólva – legalábbis nem tartozott amúgy 
a prioritások közé, a baráti szomszéd népek érzékenysé-
gének a figyelembe vétele indokával. De amit sokszor 
hallunk, sokat ismételnek a közelünkben, az szinte „be-
lemászik” a fülünkbe, tanulás nélkül is megjegyezzük. 
Így, a magyar nyelv szabályai szerint, a mi hagyomá-
nyos elnevezésünkkel rögzültek sokak emlékezetében 
a földrajzi helynevek. 

Hogy milyen nagy szükség lehet erre az észrevehetet-
len ismeretbővítésre, arra jó példa egy másik rádióban 
nemrégiben elhangzott hír, amely egy baleset helyszínét 
így ismertette: „az ausztriai Mur folyó partján…”

Gózon Ákos 

Szerintem…
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a vér és immunsejtjeink képzésében 
is részt vesznek, emellett kalcium- és 
foszfátraktározó szerepük is fontos. A 
csontokon tapadnak a vázizmok, lehe-
tővé téve ezzel a mozgást és a légzést.

A csontozat korai evolúciójára a föld-
történeti ókor szilur és devon idősza-
kaiból ismert halak körében találunk jó 
példákat. Közülük is a Heterostracinak 
nevezett páncélos halcsoportnak van 
különösen nagy jelentősége, mert a 
legprimitívebb csontvázat magukban 
kiválasztó állatoknak számítanak. Eb-
ből következően biológiájuk és vázuk 

felépítésének megismerése el-
engedhetetlen a csontváz ere-
detének megértése céljából. 

Régóta vita tárgyát képezi 
azonban, hogy milyen szövet 
építette fel a Heterostraci-
halak csontjait. A bennük 
megtalálható ősi „csontszö-
vet-változatot”, az aspidint 
sok kutató különböző módon 
értelmezte az elmúlt évtize-
dek során. Egyesek a dentin 
és a mai csont közötti átme-
neti állapotnak tartották, és 
azon is megoszlottak a véle-
mények, hogy egyáltalán cel-
luláris vagy acelluláris (azaz 
sejtes vagy nem elkülönült 
sejtekből álló) szövetről van 
szó. Ahhoz, hogy rendesen 
értelmezni lehessen ezeket a 
struktúrákat, háromdimen-
ziós formában is látnunk kell 
mikroszkopikus belső szerke-
zetüket. Mivel azonban a ha-
gyományos csontszövettani 
értelmezések vékonycsiszola-
tokon végzett megfigyelése-
ken alapulnak, a kinyerhető 
háromdimenziós információ 
nem minden esetben kielé-
gítő és nem mindig vezet jó 
értelmezéshez.

Négyszázmillió éves 
csontszövet

A csontszövet kialakulása és 
fejlődése a gerincesek evolúciójának 
kulcsfontosságú lépése volt. Eredetét 
azonban még mindig homály fedi, 
mivel a csont történetének kezdeti 
szakaszából csak nagyon ellentmon-
dásos nyomok maradtak fent. Egy 
nemzetközi tudóscsapat most mo-
dern röntgen-képalkotás segítségével 
betekintést nyert egyik legkorábbi 
rokonunk kövületébe: vizsgálatukkal 
közelebb kerültünk a csontszövet rej-
télyes eredetének megismeréséhez.

A mai gerincesek vázát felépítő 
csont, porc, dentin és zománc a külön-
leges, mineralizálódó szövetek közé 
tartoznak, melyek szilárdak és kemé-
nyek, a mechanikai igénybevételtől 
függő rugalmasságuk mellett. Csont-
jainknak nemcsak támasztószerepük 
van: védelmet nyújtanak, valamint 

A Bristoli és Manchesteri Egyetem 
munkatársai, a svájci Paul Scherrer 
Intézettel karöltve szinkrotron 
képalkotás segítségével tekintettek 
bele egy körülbelül 400 millió éves, 
Nagy-Britanniából származó ősi 
páncélos hal (Errivaspis waynensis) 
vázába. A nagy energiájú röntgen-
sugárzást használó készüléket eddig 
nem használták efféle vizsgálatra. 

A Nature Ecology and Evolution tudo-
mányos folyóiratban közzétett ered-
mények rámutatnak arra, hogy az 
aspidinből készült vékonycsiszolatok-
ban megfigyelhető likacsos szerkezet 
valójában nem körülhatárolt üregek 
csoportja, amelyek egykori sejtek 
helyei, hanem csatornák keresztmet-
szetei, melyekben kollagénrostok 
futottak: olyan rugalmasságot biz-
tosító fehérjék, amelyek megtalál-
hatók a mai csontokban, valamint a 
bőrünkben is. Ez alapján a vita eldől-
ni látszik, tehát az aspidin acelluláris 
csontszövet. A kutatók elvetették azt 
a lehetőséget, hogy celluláris csont-
tal, a dentin különleges változatával 
vagy átmeneti szövettel volna dol-
guk. Keating és csapata egyértelmű-
nek látja, hogy az aspidin az eddig 
ismert legősibb valódi csonttípus.

Phil Donoghue professzor, a kutatás 
társszerzője a Bristoli Egyetemről 
így vélekedett minderről: „A vizs-
gált lelet megváltoztatta véleményünket 
a csontozat eredetéről. Az aspidint 
korábban a csontszövet előfutáraként 
képzelték el, pedig valójában már egy-
fajta csont, így az igazi csont-ősöket még 
évmilliókkal korábbi leletekben kell ke-
resnünk.” A válasz tehát további kér-
déseket vetett fel, de remélhetőleg az 
újabb ősmaradványok és a techno-
lógia további fejlődése előbb-utóbb 
megadja a választ csontjaink pontos 
eredetéről.

SegeSdi Martin
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Szinkrotron-felvételekből készült virtuális aspidin 
keresztmetszete és rekonstruált belső csatornahálózata 

(pirossal). Az ősi csontszövetet átjáró csatornákat a 
kőzetté válás során pirit ásvány töltötte ki, 

így tudtak megőrződni.

A kutatás alapját képező, néhány centiméteres Heterostraci páncélos hal
 (FORRÁS: KEATING ET AL. 2018)

80 ηm
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Az új vizsgálat kiindulópontját a 
korábbi Frontier Fields kutatóprog-
ram képezte, mely során hat nagy 
tömegű, „természetes űrtávcsőként” 
funkcionáló galaxishalmazt (idegen 
szóval klasztert) használtak fel, hogy 
részletesebb képet kapjanak azokról 
a nagyon távoli galaxisokról és szu-
pernóvákról, melyekről az űrtele-
szkópok képtelenek voltak használ-
ható felvételeket készíteni, mivel a 
gravitációs lencsének nevezett jelen-
ség az általuk kibocsátott fényt elté-
rítette. A mérések során a Spitzer az 
égbolt sokkal nagyobb területét tér-
képezte fel, mint a Hubble, ám nem 
tudta meghatározni az általa vizsgált 
galaxisok pontos távolságát.

A BUFFALO segítségével a Hubble 
most újrapásztázza az eget, hogy akár 
több ezer galaxis távolságát is meg-
határozhassa. Ez azért fontos, mivel 
a Hubble által korábban megvizs-
gált hat terület a kiterjedt univer-
zumhoz képest is meglehetősen kis 
mennyiségű korai galaxist tartal-
maz. A mérést az Abell 370 névre 
keresztelt galaxishalmazzal kezdik. 

Messzi-messzi 
galaxisok

Egy új kutatásban, amely 
angol rövidítése nyomán a 
BUFFALO (Határokon túli 
megfigyelések) névre hallgat, 
a csillagászok azt a célt tűzték 
ki maguk elé, hogy a Hubble 
űrteleszkóp figyelmét azokra 

a nagyméretű galaxishalmazokat 
tartalmazó területekre irányítsák, 
amelyről részben a Spitzer és a 
Hubble űrteleszkóp korábban már 
több ízben is készített felvételeket a 
Frontier Fields (Határ menti terüle-
tek) elnevezésű program keretében.

A BUFFALO a fiatal keletkezésű, 
az ősrobbanást követő 800 millió év 
során kialakult galaxisok azonosí-
tására létrehozott kutatóprogram. 
Vezető kutatói Charles Steinhardt, 
a Koppenhágai Egyetem, illetve 
Mathilde Jauzac, az egyesült király-
ságbeli Durham Egyetem munkatár-
sai. A nemzetközi összefogással zajló 
kutatás 13 ország közel 100 szakem-
berének részvételével zajlik.  

A zömében sötét anyagból álló klasz-
terek óriási tömeggel rendelkeznek 
és képesek felnagyítani és megtörni 
a hátterükben lévő távoli galaxi-
sokból érkező fényt, amely nélkül 
ezekről a messzi területekről nehe-
zen tudnánk bármit is érzékelni.

A mostani program másik fontos 
indítéka, hogy a korábbi vizsgá-
lat során a vártnál jóval kevesebb 
rendkívül nagy távolságú gala-
xist találtak. Ez vezet most ahhoz, 
hogy a szóban forgó halmazokat 
felhasználva a csillagászok kiterjesz-
szék a mérési tartományt és megha-
tározzák a távoli galaxisok számát. 
A megszerzett tapasztalatok emel-
lett jól jöhetnek majd a néhány év 
múlva debütáló James Webb űrtele-
szkóp megfigyeléseihez is.

A szakemberek legfőbb célja, hogy 
megtalálják azokat a helyeket, ahol 
a galaxiskeletkezés korai szakaszait 
vizsgálhatják a kutatók. A csillagá-
szok abban reménykednek, hogy a 
kutatás új információkkal szolgál-
hat arról a sokakat foglalkoztató 
kérdésről, hogy mikor keletkeztek 
a legnagyobb tömegű és fényessé-
gű galaxisok, milyen összefüggés-
ben állhatnak a sötét anyaggal és 
hogyan befolyásolják a körülöttük 
lévő galaxisok viselkedését.

SzoucSek ÁdÁM 

A malária vége?

A malária még napjainkban is 
a harmadik világban élő embe-
reket (és főként a kisgyerme-
ket) fenyegető egyik legsúlyo-
sabb közegészségügyi veszély. 
Noha gyógyszeres kezeléssel, 
fizikai és vegyi megelőzéssel 

jól lehet ellene védekezni, 2016-
ban mégis 194 millióan fertőződtek 
meg a betegséggel, és csaknem fél-
millióan meg is haltak. Az eddigi 
nagy léptékű maláriaellenes tervek 
nem váltották be a hozzájuk fűzött 
reményeket.

A londoni Imperial College ku-
tatói azonban nem kisebb dolgot 
állítanak a Nature Biotechnology 
folyóiratban megjelent tanulmá-
nyukban, minthogy az általuk ki-
fejlesztett genetikai eljárás segítsé-
gével alig húsz év alatt tökéletesen 
ki lehetne irtani a maláriát terjesztő 
szúnyogokat. A technika pedig a 
géndrive-on alapul.
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A nagyjából 4 milliárd fényévre lévő, hatalmas méretű Abell 370 galaxishalmaz (FORRÁS: NASA)
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Itt néhány mondat erejéig meg kell 
állnunk, hiszen fontos kontextus-
ba helyeznünk a géndrive témáját. 
Az utóbbi évtizedekben megszokhat-
tuk, hogy a genetikai vagy biotech-
nológiai felfedezések, ha ezeknek a 
gyakorlatban is alkalmazható kon-
zekvenciáik vannak, heves ellenérzé-
seket váltanak ki a társadalom egyes 
csoportjaiból. A mezőgazdasági, 
a humán génmódosítás, klónozás, 
őssejttechnológia talán a legmeg-
osztóbb tudományos eljárások közé 
sorolhatók. Ezen esetekben az egy-
mással gyakorlatilag összeegyeztet-
hetetlen álláspontok közötti szakadék 
általában a szakterület kutatói és a la-
ikus többség között tátong.

A géndrive (genedrive, igazán jó 
magyar neve nincs, talán génkény-
szerítésnek lehetne hívni) esetében 
nem ez a helyzet. Amint ugyanis 
hamarosan látni fogjuk, a tech-
nológia döbbenetes hatékonysága 
egyszerre lenyűgöző és félelmetes. 
Noha a benne rejlő lehetőségeknek 
nehéz ellenállni, ugyanakkor tuda-
tában kell lennünk annak is, hogy 
ha a géndrive irányítása kicsúszik 
a kezeink közül, annak ma még 
elképzelhetetlen katasztrófa lehet 
a vége (elméletben fegyverként is 
használható). Éppen ezért a géndrive 
leghangosabb ellenzői nem a laiku-
sok közül kerülnek ki, hanem azon 
aggódó genetikusok közül, akik 
átlátják a technika veszélyeit, és el-
szörnyedtek a lehetőségektől. 

Miről is van szó? Egy szokványos 
génmutáció, ha bekerül a populáció-
ba, és nem hal ki azonnal, átlagosan 
a hordozó egyed utódainak felébe 
örökítődik tovább. Nem úgy, ha 
olyan segédgéneket építünk a hordo-
zó genomjába, amelyek megsokszo-
rozzák a fő gént, és az utódban még a 
másik szülőtől öröklött kromoszómá-
ba is a mutáns allélt építik be. Ezáltal 
akár az összes utód mutáns lehet.

Az elmúlt években többször felve-
tették a géndrive támogatói, hogy a 
technikát kártevők elleni védekezés-
re lehetne használni. Fő célpontjuk 
mindig is a maláriaszúnyog volt. 
Már eddig is próbáltak különfé-
le mutációkat hordozó egyedeket 
kijuttatni a vad populációkba, de a 
próbálkozások nem hoztak ered-
ményt. Most az Imperial College 
kutatói a világon elsőként demonst-
rálták sikeresen, hogy a laborban 
tartott maláriaterjesztő szúnyogok 

(Anopheles gambiae) populációit alig 
néhány generáció alatt kiirthatja, ha 
géndrive-val felszerelt egyedek ke-
rülnek közéjük.

A kutatást vezető Andrea Crisanti 
és kollégái egy olyan (doublesex 
nevű) génbe építettek mutációt, 
amely a nőstény szúnyogok szexu-
ális fejlődéséért felel: a mutáns nős-
tények terméketlenné válnak, és 
nem is csípnek. A hímeknek - és ez 
nagyon fontos – viszont nem okoz 
problémát a mutáció, ők élnek és 
szaporodnak tovább – és terjesztik 
tovább a mutáns gént.

A kísérletben olyan hím szúnyo-
gokat engedtek el a vad szúnyogok 
között, amelyek doublesex gén-
je mutáns volt, és rendelkeztek a 
géndrive-hoz szükséges genetikai 
apparátussal. Az eredmények meg-
döbbentően lehengerlők voltak: át-
lagosan hét-tizenegy nemzedékkel 
később a populációk kipusztultak. A 
várakozásoknak megfelelően a hí-
mek utódai szinte száz százalékban 
továbbörökítették a mutáns gént, a 
nőstény utódok terméketlenek let-
tek, a hímek viszont addig terjesz-
tették tovább a mutációt, míg egyet-
len egészséges nőstény sem maradt.

A korábbi próbálkozásokkal szem-
ben ez a megközelítés a kutatók 
szerint azért vezethetett eredmény-
re, mert a doublesex gén a DNS igen 
konzervatív, szinte sosem mutálódó ré-
giójában foglal helyet, így nem is kell 
arra számítani, hogy a természetes 

módon megjelenő újabb mutációk 
eliminálják a mesterségesen beülte-
tett allél hatását.

Az eredmény láttán a maláriaku-
tatók szerint karnyújtásnyira kerül-
tünk attól, hogy kezünkben legyen 
a fegyver, amivel néhány évtizeden 
belül egyszer és mindenkorra leszá-
molhatunk az emberek százezreinek 
halálát okozó maláriával. A bevetése 
immár nem technikai kérdés, inkább 
a társadalmi elfogadottságtól, illetve 
a nemzeti szabályozások és döntés-
hozók szándékaitól függ. A tudósok 
már az első terepi kísérleteket terve-
zik: néhány afrikai faluban enged-
nének szabadon néhány száz mutáns 
szúnyogot, és figyelnék, hogy a gén 
hogyan terjed el a populációban.

De ezen a ponton azonnal felme-
rülnek a géndrive gyakorlati al-
kalmazásának problémái. Amint a 
géndrive elindult a populációban, 
terjedése gyakorlatilag megállítha-
tatlan, teljes mértékben önjáróvá 
válik. Nem ismer államhatárokat, 
és – legalábbis ellenzői szerint – faji 
határokat sem feltétlenül. Attól tar-
tanak ugyanis, hogy a gén fajok kö-
zötti hibridizációval akár más rokon 
fajokra is átterjedhet, ami ökológiai 
katasztrófát okozhat. Ezt a veszélyt 
az Imperial College kutatói kizár-
ják, hiszen a célzott doublesex gén 
minden fajban egyedi, az más fajba 
átkerülve elvileg teljesen működés-
képtelenné válik.

kovÁcS MÁrk

Anopheles gambiae szúnyog (FORRÁS: UNIVERSITY OF GREENWICH)
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A rohamosan vékonyodó és 
visszahúzódó sarki jégta-
karó jelentős gazdasági, 

kereskedelmi, politikai és ökológiai 
következményeket von maga után. 
Az olvadó jégtakaró alatt ugyanis 
olaj- és gázmezők találhatók, s e 
nyersanyagok kitermelése központi 
kérdés a sarki országok, így Norvé-
gia esetében is. A visszahúzódó jég 
új hajózási útvonalakat nyitott meg, 
ami szintén fontos tényező a keres-
kedelem számára. 

Halászat – algatérképezéssel
A vékonyodó sarki jég esetében im-
máron lehetővé vált, hogy a Nap suga-
rai keresztül hatolhassanak a jégen és 
elérjék az alatta található, tápanyag-
ban dús vizeket, ami a fitoplankton 
megjelenéséhez vezetett. A mikro-
szkopikus méretű, lebegő növényi 
szervezetek – legnagyobbrészt algák 
– összessége, vagyis a fitoplakton a 
szárazföldi növényzet vízi megfele-
lője, az ottani tápláléklánc építőkö-
ve, s ahol jelen van, arra fognak vo-
nulni a halak. S valóban: az elmúlt 
évek megfigyelt jelensége, hogy a 
halak tömegestől egyre északibb te-
rületekre vándorolnak. 

SARKI TECHNOLÓGIA A BALATONÉRT, AVAGY

A BALATON 
A SARKVIDÉKÉRT

A fitoplankton a saját szerves 
anyagait fotoszintézis révén, szén-
dioxidból és vízből, fény jelenlété-
ben hozza létre. Vagyis az algák 
az atmoszférából szén-dioxidot 
vesznek fel, amelyet beépítenek 
saját szervezetükbe, s az ily mó-
don elnyelt szén-dioxid jelentős 
része a tengerfenék üledékei közé 
temetődik. Az algák ezáltal szén-
dioxid-pumpának tekinthetők, je-
lenlétük befolyással lehet atmo-
szféránkra, ugyanúgy, mint a szá-
razföldi növények. 

A sarkvidéki algák megjelenésének 
és eloszlásának folyamatos megfigye-
lése fontos kérdés, kitüntetett feladat – 
mind a halászat, mind az olajipar sze-
retné feltérképezni a jég mentén elő-
forduló algákat. A halászat a halrajo-
kat próbálja lokalizálni az algák 
alapján, míg az olajipar el akarja kerül-
ni ezeket az érzékeny sarki területeket, 
hogy minimalizálja az emberi beavat-
kozást ott, ahol az élet jelen van. 

Mikroszkopikus méretük ellenére e 
tengeri élőlények tömegének megfi-
gyelése nem mai keletű tudomány: 

Mi a közös a sarkvidékben és a Balatonban? A válasz meglepően egyszerű: a víz. A víz az élet elengedhetet-
len része – az ember képes három hónapot táplálék nélkül túlélni, de víz nélkül csak három napot. Földünk 
70 százalékát borítja víz, óceánok, tengerek és édesvizek formájában. Az egyre növekvő emberi tevékeny-
ség és a változó klíma vizeink minőségének rohamos csökkenéséhez vezetett. E változások mindenütt, 

globálisan megfigyelhetők, mégis a legszembetűnőbben a sarkvidéki jégtakarók körül érzékelhetők.

A kutatóhajó 
(LAWRENCE HISLOP FELVÉTELE)
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alakítani. Ideális esetben, ha a vízben 
csak algák élnének és semmi más, ak-
kor az elnyelt fény tartománya alapján, 
fizikai összefüggésekkel a klorofill 
mennyisége egyszerűen megállapítha-
tó lenne. Az alga a kék és a vörös fényt 
képes elnyelni, a zöldet nem. Ez annyit 
jelent, hogy ha algavirágzás van a nyílt 
óceánon, a víz színe nem kék, hanem 
zöld. Vizeinkben az algákon kívül még 
sok féle egyéb vízalkotó van, mint pél-
dául lebegő anyagok, amelyek a kloro-
fillnak ezt a karakterisztikus színét 
elmaszkolják. Gondoljunk például egy 
folyóra, amelynek színe sárgás a szállí-
tott üledékek miatt. Ettől függetlenül 
ugyanúgy tartalmaz klorofillt, csak 
annak zöld színét az üledék elfedi. 

Szerencsére a technológiai fejlesztés 
az előbbi problémára is ad megoldást. 
Ez pedig a mesterséges intelligencia, 
mely nem más, mint adatokból való 
tanulás alkalmazott matematikai 
módszerekkel. A klorofill távérzéke-
lésének esetében az adatokat a mű-
hold által mért, a vizet elhagyó fény 
és a vízben található valós mért klo-
rofill mennyisége adja. A mesterséges 
intelligencia modellje megtanulja az 
összefüggést a műholdas adat és a 
vízben található klorofill mennyisége 
között, és ezt az összefüggést használ-
ja arra, hogy feltérképezhessük Föl-
dünk vizeinek algamennyiségét.

A mesterséges intelligencia alkalma-
zási területeinek kiterjesztése és inten-
zív kutatása napjainkban egy igazi 
„forró téma”. Az ezen alapuló módszer 
sikere valójában abban rejlik, hogy az 
adat, amelyre alkalmazzuk, reprezen-
tatív-e. A klorofill esetében ez annyit 
jelent, hogy a globális klorofillbecslő 
modellnek változatos vízi környezetek-
ből származó mintákat kell tartalmaz-
nia. Ilyen környezet például a tavak, fo-
lyók, tengerpart menti vizek, sarki vi-
zek és nyílt óceánok. Amennyiben csak 
egy adott területet szeretnénk leképez-
ni, akkor a mesterséges intelligencián 
alapuló modellt elegendő az adott terü-
letről származó adatra megtanítani. 
Ám akár globális, akár lokális a modell, 
ahhoz, hogy automatizálni tudjuk, 
egyaránt szükség van a terepi adatra és 
az annak megfelelő olyan műholdas 
adatra, amely a terepi mérés idejével 
egybeeső műhold-áthaladási időben ke-
letkezett. Így vissza is érkeztünk a tere-
pi mintavételhez, ami a sarkvidék ese-
tén expedíció keretében történik. 

Ahol a jegesmedve az úr
Jómagam – a tromsøi UiT-Norvégia 
Sarki Egyetem alkalmazottjaként – 
egyebek mellett mesterséges intelli-
gencián alapuló fejlesztésen dolgo-
zom abból a célból, hogy műholdas 
megfigyeléssel követhessük Földünk 
vizeinek változását, így a sarki vize-
ket is. Feladatköröm az adatgyűjtés, 
feldolgozás, analízis, fejlesztés, auto-
matizálás és műholdkalibrálás.

2017 folyamán két expedícióban vet-
tem részt, hogy adatokat gyűjthessek, 
amelyeket automatizált műholdas 
algoritmustanításra használhatok. 
Az expedíciók szervezése már leg-
alább egy évvel előre történt. Az egyik 
mintavétel a Svalbard szigetektől 
(Spitzbergáktól) északra, az összefüg-
gő jégtáblák határánál, a 80. szélessé-
gi foktól – és így Észak-Norvégiától 
– északra történt, május végén. 
A kutatóhajó a Svalbard-szigetek fő-
városából, Longyearbyenből indult. 
A csapat körülbelül 20 kutatóból és egy 
20 fős személyzetből tevődött össze. Né-
hány nappal hamarabb, a behajózás előtt 
oda kellett érkeznünk, hogy előzetes fel-
készítésben vegyünk részt. A csapat 
rutinosabb részének ugyanis lövő gya-
korlatban kellett részesülnie. Erre azért 
van szükség, mert a jégen a jegesmed-
ve az úr, s miattuk a hajóról  csak fegy-
veres őrök kíséretében lehet lelépni, 
akik jelzőlövést adnak le, ha medve 
közeledik – ez az esetek 99 százaléká-
ban elriasztja az állatot.

A felkészítés, majd hajóraszállás után 
Svalbardtól északnak vettük az irányt. 
Több mint egynapos hajózás után lát-
tuk meg az első úszó, kisebb jégtáblá-
kat. Ami nekem annyit jelentett, hogy 
megállás és mintavétel. Vízmintát a 
Rosette nevű szerkezettel vettünk. Ez 
egy palackokat tartalmazó fémketrec, 

az algákban található fotoszintetikus 
pigment, a klorofill koncentrációjából 
következtetni lehet az algamennyiségre 
az adott vízoszlopban. Hagyományo-
san a klorofill mennyiségének megálla-
pítása vízmintavétellel történik. Ki kell 
hajózni a nyílt vízre – a sarkvidék eseté-
ben a jégtáblák közé –, s az ott vett víz-
mintát laboratóriumban elemezve, egy-
szerűen megmérhető a klorofill meny-
nyisége. Ennek a módszernek azonban 
több hátránya is van. Az egyik, hogy 
csak kis területet lehet vele lefedni. 
A mérések csak adott pontokon vihetők 
véghez, amely elenyésző a sarki területe-
ket borító vizek és jégtáblák kiterjedésé-
hez képest. A vízmintavétel gyakorisá-
ga alacsony, tehát az időbeli lefedettség 
sem megfelelő. Egy-egy expedíció sike-
re függ az időjárási körülményektől, 
amelyek gyakran nem kedvezők eze-
ken a szélességi fokokon. Végül: egy 
ilyen expedíció nagyon költséges.

Mesterséges intelligencia  
és klorofill

Az elmúlt évtizedek technológiai in-
novációja lehetővé tette, hogy új és ha-
tékony módszerekkel figyeljük meg 
Földünk vizeit. Műholdak sokasága 
kering bolygónk körül, nagy mennyi-
ségű információt szolgáltatva nap 
mint nap. Egy részüket úgy tervezték, 
hogy egy olyan optikai műszert hor-
dozzanak, amellyel Földünk vizeinek 
klorofilltartalma leképezhető.  Ez a 
műszer olyasmi, mint egy kamera, 
amely a vizet elhagyó fényt fotózza. 

Hogyan is kapcsolódik ez a kloro-
fillhoz és az algákhoz? Ahhoz, hogy 
a fotoszintézis végbemenjen, szükség 
van a vízbe behatoló fényre, amelynek 
csak meghatározott tartományát ké-
pes a klorofill elnyelni és energiává 

A Rosette a mintavevő palackokkal
(A SZERZŐ FELVÉTELE)

Munka közben (balra a szerző)
(LAWRENCE HISLOP FELVÉTELE)
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jégtáblák felszakadjanak annyira, hogy 
teljes gőzzel ki tudjunk törni. Közben a 
hőmérséklet már annyira alacsony volt, 
hogy a kabinokban is elviselhetetlenül 
hideg volt. Hajnalban arra ébredtünk, 
hogy a kapitány alkalmasnak találta az 
időpontot az indulásra: teljes gőzt adva 
próbált kitörni a jégből. A hajó kiemel-
kedett, majd teljes súlyával visszazu-
hant a jégre, az iszonyatos hangerővel 
ropogott körülöttünk. Olyan volt, 
mintha az újévi tűzijátékot közvetlenül 
a fellövés mellett hallgatnánk. Közben 
a hajó egyre csak dobált és rázkódott. 
Ám a megpróbáltatást siker követte, 
szerencsésen kitörtünk a jégből és visz-
szaindultunk a Svalbard szigetekre. 

Mindenki nyer
A sarki területek távérzékeléses meg-
figyelése – láthattuk – megpróbálta-
tásokkal járó munka, különösen az 
adatgyűjtés fázisában. De hogyan is 
kapcsolódik mindez hazánk gyöngy-
szeméhez, a legnagyobb tavunkhoz? 
A Balaton nem csak esztétikai szépsé-
ge miatt különleges, de vízösszetétele is 
nagyon változatos. A távérzékelés 
szempontjából hasonló jellegzetessége-
ket mutat, mint a különféle globálisan 
előforduló vízi környezetek. Továbbá 
a Balatonon rendszeres terepi víz-
mintavétel zajlik a jellegzetes terüle-
teken. A terepi mintavétel szintén ma-
gába foglalja a klorofill vízoszlopból 
való mérését. Ezenfelül még további, a 
víz minőségére utaló paraméter mé-
rése történik folyamatosan, időbeli 
rendszerességgel. A mintavétel után a 
klorofill (és a többi paraméter) labo-
ratóriumi elemzése azonnal, még a 
mintavétel napján megtörténik. 
Azt már említeni sem szükséges, 

amelyet daruval a hajó oldala mentén 
engedtünk le a vízbe. A palackok kü-
lönféle, általunk meghatározott mély-
ségekben nyíltak, hogy mintát vegye-
nek. A felhozott vízmintát a hajón 
kiépített laborban leszűrtük, és csak a 
szűrletet fagyasztottuk le, hogy majd 
a szárazföldre visszaérve további 
elemzésnek vessük alá, egyebek kö-
zött klorofillt nyerjünk ki belőle.

Egy-egy terepi mintavétel és analízis 
körülbelül hat órát vett igénybe. Mivel 
az állomások (a jégtáblák) között általá-
ban 6–8 órányi a hajóút, a legtöbb ex-
pedíción váltásban szokták a mintavé-
telezést végezni. A mi expedíciónkon 
csak nekem volt kompetenciám erre, 
így egyedül kellett a mintavételezést in-
téznem, ami gyakorlatilag egy hét 
csaknem folyamatos munkát jelentett 
– egy elenyésző adatmennyiségért. 
Mindehhez vegyük hozzá, hogy a ha-
jón lévő laboratórium nem nevezhető 
éppen melegnek. Többrétegű gyapjúöl-
tözetben és e felett síruhában végeztem 
a felhozott vízminták elemzését. A fe-
délzeti hőmérséklet május végén mí-
nusz 23 Celsius-fok volt, viharos erejű 
széllel „bélelve”. A Rosette kieresztése-
kor még vastag kesztyűben is átfagyott 
a kezem, annak ellenére, hogy csak né-
hány percet töltöttem a fedélzeten. 

Ami ennél is ijesztőbb volt: a változó 
szélirány miatt a jégtáblák pozíciója 
gyorsan megváltozott, így a jégről eva-
kuálni kellett a csapatot. Ezt nagyon 
gyorsan megtettük, de sajnos nem elég 
gyorsan ahhoz, hogy ki tudjunk törni a 
jégből. A hajó elakadt. Ez a hajó úgy 
volt építve, hogy tudjon a jég között 
haladni, de nem jégtörő. Így nem volt 
mit tenni, mint várni. Várni a szélirány 
megváltozására, várni arra, hogy a 

hogy a terepi munka lényegesen kel-
lemesebb körülmények között zajlik, 
mint az északi megfelelőjénél. 

A vízmintából kinyert klorofill 
mennyisége – párosítva a műholdas 
adattal – lehetőséget kínál egy repre-
zentatív adatbázis felépítésére. Mind-
ez jól használható arra, hogy az észa-
ki, norvégiai kutatóközpontunkban 
kifejlesztett mesterséges intelligenci-
ás modellemet megtanítsam ezekre 
az adatokra. A végeredmény egy 
legújabb mesterséges intelligenciás 
algoritmus, amely lehetővé teszi a 
Balaton vízminőségének automati-
zált, pontos és folyamatos műholdas 
megfigyelését. Továbbá a tó külön-
leges vízösszetétele megnyitja a lehe-
tőséget arra, hogy az ily módon 
megtanított modellt globálisan elő-
forduló vizekre, köztük a sarki vi-
zekre is alkalmazzuk. Így ez egy 
nyer-nyer szituáció.

Természetesen mielőtt még alkal-
maznánk a Balatonra készített algo-
ritmust, szükséges hitelesíteni, azaz 
tesztelni kell adatokra, amelyek kü-
lönböző összetételű vizekből szár-
maznak.  Amennyiben az algoritmus 
sikeres, a Balaton lehet a kulcs ahhoz, 
hogy mindennapjaink elengedhetet-
len kincsét, a vizet korszerűen és ha-
tékonyan megfigyelhessük.

Blix Katalin

Algatérképezés műholddal 
(A SZERZŐ ÁBRÁJA)

Algavirágzás Lofoten (jobbra fenn) partjai 
mentén – műholdfelvétel a klorofillról 
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Rés a pajzson 
A délszláv népcsoportok többsége 
(szerbek, bosnyákok, bolgárok stb.) az 
oszmán iga lerázása elleni harcukban 
az egységes nyelvi, vallási és kulturális 
gyökerek miatt természetes szövetsé-
gesüknek – és jelentős fegyveres erejé-
ből adódóan egyben védnöküknek is – 
tekintették a cári Oroszországot. Ezen 
függetlenségi törekvések mentén szü-
letett meg a pánszlávizmus eszméje. 
Egy politikai, társadalmi és tudomá-
nyos-kulturális mozgalom, amelynek 
célja a szláv nemzeti összetartozás 
megteremtése. Az oroszok valódi célja 
természetesen geopolitikai eredetű 
volt, azaz az Oszmán Birodalomnak – 
vagy, ahogy akkoriban nevezték: Eu-
rópa beteg emberének – a markából 
kicsavarni a Boszporusz-szoros ellen-
őrzési jogát, valamint barátságos ütkö-
zőállamokat teremteni dél-nyugati ha-
tárai mentén. Az orosz kormány végül 
1877 tavaszán, az „elnyomott szláv testvé-
riség nyomásának engedelmeskedve” üzent 
hadat a szultánnak. Végül csak a brit 
beavatkozásnak köszönhetően hiúsult 
meg a cár álma, azaz csapatai élén, fe-
hér lovon bevonulni az elfoglalt Kons-
tantinápolyba. 

A katonai segítség fejében az oro-
szok természetesen elvárták, hogy be-
leszólhassanak a függetlenségüket 
újonnan kivívó országok kormányala-
kításába, ahogy az is magától értetődő 
volt számukra, hogy hozzájuk lojális 
uralkodók kerüljenek az új fejedelem-
ségek élére. A pánszlávizmus ideológi-
ája mentén ezekben az országokban 
könnyű volt ugyan politikai támogató-
kat találniuk, másokban azonban a 
nemzeti érzés felülkerekedett az összefo-
gás eszményén. A harmadik fő irányzat 
képviselői a gazdasági-társadalmi 

reformokat szorgalmazó, a nyugat-
európai eszmerendszert mintának te-
kintő politikai közösségek voltak. Az 
pedig, hogy melyik állam élére milyen 
irányultságú (oroszbarát, nacionalista 
vagy éppen nyugatbarát) uralkodó ke-
rült, többnyire attól függött, hogy az 
adott ország parlamentjében milyen 
politikai pártok szereztek többséget. A 
nagyhatalmi érdekek azonban olykor 
felülírták a demokrácia szabályait, és 
a hatalomváltást sokszor rejtélyes 
politikai gyilkosságok előzték meg. 
A „hosszú XIX. században” a Balká-
non feltűnően sok uralkodó, állam- 
és kormányfő vált merénylet áldoza-
tává, amelyeknek az elkövetőit, 
és/vagy tettük valódi okát a mai napig 
homály fedi. 

Aláaknázva
Bulgária csak 1878-ban, az orosz-tö-
rök háborút lezáró béke után nyerte el 
a szabadságát. A függetlenségi moz-
galom egyik legismertebb szereplője 
az a Sztefan Sztambolov volt, aki 

fiatal korában Oroszországban járt is-
kolába. Ennek ellenére a pánszláv 
ideológia helyett sokkal erősebben 
hatottak rá a modern eszmei áramla-
tok. Ezért a bolgár parlamentben az 
orosz irányultságú konzervatív párt 
ellenében a nyugati reformokat szor-
galmazó liberálisokhoz csatlakozott, 
és a párt vezetését is elnyerte. 

1887-ben Sztambolov, a Kelet-
Ruméliával egyesülő Bulgária újon-
nan megválasztott uralkodójának, 
I. Ferdinándnak a megbízásából vég-
re kormányt alakíthatott. Továbbra is 
igyekezett kivonni országát a hagyo-
mányos orosz befolyási körből, amely-
lyel viszont sok ellenséget szerzett 
magának. Alig néhány nappal a feje-
delem érkezése után a miniszterelnök 
tudomására jutott, hogy egy, az 
oroszországi Odesszában szerveződő 
összeesküvő csoport az ő és Ferdi-
nánd életére törne. Ebből a célból 
dinamitrudakat küldtek Szófiába 

P O L I T I K A I  M E R É N Y L E T E K  A  F Ü G G E T L E N  B U L G Á R I Á B A N

BOLGÁR DOMINÓ
A XIX. század második felében sorra születtek a nemzetállamok a meggyengülő, és fokozatosan 
ázsiai területeire visszaszoruló Oszmán Birodalom dél-európai hódoltságain. A függetlenség kiví-
vásának szinte minden balkáni államban természetes velejárója volt az erőszak, amely a hatalmi 
vákuum nyomán keletkezett. Bulgáriában azonban a szokottnál is véresebb formát öltött a kon-

szolidáció folyamata.

Sztefan Sztambolov

Sztambolov özvegye (VASÁRNAPI ÚJSÁG)
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pihente ki a tanácskozás fáradalmait. 
Nem sokkal nyolc óra előtt hagyták 
el a vendéglőt, és karonfogva sétáltak 
Szófia utcáin, amikor a hátuk mögül 
valaki hirtelen rájuk kiáltott, hogy 
álljanak meg. A következő pillanat-
ban négy lövés dördült gyorsan egy-
más után. Sztambolov azonnal fel-
fogta, hogy veszélyben az életük, 
ezért menekülésre fogta a dolgot, és 
rákiáltott barátjára, hogy fusson utána. 
Belcsev azonban ekkor már halott volt. 
A merénylő ugyanis az esti homályban 
elhibázta a célt, és Sztambolov helyett 
a miniszterét lőtte agyon. A támadó-
nak és társainak ezután sikerült kere-
ket oldaniuk. 

A kormány azonnal a legszigorúbb 
vizsgálatot rendelte el, melynek so-
rán csaknem 200 embert hallgattak 
ki. Vallomásaik alapján arra jutot-
tak, hogy a merénylet elkövetői 
Naum Tyufekcsijev, Dimitar Rizzov 
és Krustyo Nozarov lehettek, ám 
még mielőtt elfoghatták volna őket, 
sikerült Oroszországba szökniük. 
Sztambolov a merényletet ürügy-
ként használta fel oroszbarát politi-
kai ellenfelei – többek között Petko 
Karavelov és Toma Georgiev letar-
tóztatására. Oroszország ezt követő-
en megszakította diplomáciai kap-
csolatait Bulgáriával. 

Tyufekcsijev azonban nem törő-
dött bele a kudarcba, és továbbra 
sem tett le a tervéről, hogy végezzen 
Sztambolovval. Ezért titokban visz-
szatért hazájába, és újabb híveket to-
borzott maga köré. Bonnet 
Georgiev, Mihail Sztavrev és Atanas 
Cvetkov elég elszántak voltak ah-
hoz, hogy beteljesítsék a „szent kül-
detést”. Először úgy tervezték, 
hogy egy viharos éjszakán, az ott-
honában törnek rá Sztambolovra, 
és egész családjával együtt lemészá-
rolják. Ezt azonban időközben elve-
tették. Ezután egy vadászat alkal-
mával akartak végezni vele. Ám az-
zal is tisztában voltak, hogy a külföl-
di diplomaták részvétele miatt 
megszigorítják a célpont védelmét, 
ezért ezt a lehetőséget hamar elve-
tették. Időközben Ferdinánd király 
az oroszoknak tett gesztusként fel-
mentette a miniszterelnököt hivata-
lából, de Tyufekcsijev ezt követően 
sem tett le szándékáról. Már csak 
Sztambolov napirendjét kellett ala-
posan kitanulmányozni. 

bolgár társaiknak azzal az utasítással, 
hogy ássanak alagutat egy utca alatt, 
amerre a kormány tagjai szoktak a 
parlamentbe utazni, és így robbantsák 
fel őket. Az egyik összeesküvő azon-
ban jelentette a tervet a titkosszolgálat-
nak, így idő előtt lelepleződtek. 

Két évvel később, 1889 őszén, a há-
borús hős Koszta Panica őrnagy veze-
tésével újabb összeesküvés szervező-
dött Sztambolov likvidálására. Erede-
tileg november 3-án akarták foglyul 
ejteni, és minden bizonnyal kivégezni 
Ferdinándot és a miniszterelnököt, de 
a fejedelem nem jelent meg a helyszí-
nen, ezért a következő év február 1-jét 
jelölték meg a támadás napjának. 
A tervbe beavatott Sztefan Kiszov ez-
redes, a szófiai helyőrség parancsnoka 
azonban leleplezte őket. Az értelmi 
szerzőt elítélték, és kivégezték, az 

országban pedig nyílt diktatúrát ve-
zettek be. Egy évvel később, 1891 ja-
nuárjában egy Anton Petrov nevű el-
lenzéki házat bérelt a miniszterelnök 
lakása közelében, hogy megölhesse őt, 
de végül inába szállt a bátorsága. Két 
makedón származású férfi a Vitosha 
Hotelben akarta őt lelőni, de őket is 
letartóztatták. Sztambolov politikai 
ellenfeleit a kudarcok azonban még 
csak elszántabbá tették. 

Eltévesztett célpont
1891. március 28-án este a miniszter-
tanácsi ülés után, a kormányfő 
Hriszto Belcsev pénzügyminiszter tár-
saságában a Panacsov cukrászdában 

A bosszú íze
1895. július 15-én este, néhány perc-
cel 8 óra előtt, a volt miniszterelnök 
kilépett a szófiai Union Klub ajtaján, 
ahol hétköznaponként barátaival 
iszogattak, kártyáztak és beszélget-
tek a politikai eseményekről. Csu-
pán egykori minisztere, a félkarú 
Dimitar Petkov és Guncso nevű sze-
mélyes testőre voltak vele. Miután 
beszálltak egy bérkocsiba, elindultak 
a Rakowski utcán a volt miniszter-
elnök külvárosi lakásához. Néhány 
pillanattal később a közelben vára-
kozó Georgiev, Sztavrev és Cvetkov 
állta el az útjukat, és pisztolyaikkal a 
kocsiban ülőkre lőttek. A lovak 
megbokrosodtak, és néhány lépést 
hátráltak, Sztambolov pedig meg-
gondolatlanul kiugrott a hintóból, és 
azt kiabálta, hogy elvesztek. Petkov 
és a testőr követték őt, a kocsis azon-
ban ostorával a lovak közé csapott, 
és elvágtatott a helyszínről. A táma-
dók azonnal rávetették magukat a 
volt miniszterelnökre, és késeik-
kel, handzsárjaikkal alaposan ösz-
szevagdalták a karjain és a fején. 
Valószínűleg azzal számoltak, 
hogy célpontjuk páncélmellényt 
visel. Véres munkájuk után, fegy-
vereiket eldobálva szétszéledtek. 
Guncso ugyan megpróbálta elkap-
ni az egyik merénylőt, de egy 
rendőr feltartóztatta őt. 

Petkov időközben intézkedett, 
hogy a sebesültet a lakására szállít-
sák, ahol rögtön megoperálták. 
Összeroncsolt karjait könyökből 
kellett amputálni, kiugrott szem-
golyóját pedig visszarakták a szem-
üregébe, és összevarrták a szemhé-
ját. A gondos orvosi ellátás ellené-
re Sztambolov két nappal később, 
július 18-án hajnalban meghalt. 

A hevenyészett nyomozás során 
kiderült, hogy az áldozat gyanúja 
nem volt alaptalan, a támadásra 
felszólító parancs a legfelsőbb po-
litikai körökből érkezett. Valószí-
nűleg a fejedelem tudtával, a rend-
őrség hathatós közreműködésével 
szervezték meg az akciót, melybe 
Sztambolov kocsisán kívül a vé-
delmére kirendelt rendőrök is be 
voltak avatva. Ez lehetett az oka, 
hogy a gyilkosoknak időben sike-
rült külföldre szökniük, de a fel-
bujtók is megúszták néhány év 
börtönbüntetéssel. 

I. Ferdinánd bolgár cár
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Fegyvercsere
A merényletben könnyebben megsé-
rült, dobrudzsai parasztcsaládból 
származó Dimitar Petkov még az 
orosz-török háborúban vesztette el 
jobb karját, a Sztambolov-kormány 
minisztereként mégis keményen tá-
madta Ferdinánd fejedelem oroszba-
rát politikáját. Miután elődje kor-
rupciós botránya után 1906-ban mi-
niszterelnökké választották, kímé-
letlenül leverte a vasutasok sztrájkját, 
amivel kivívta a munkásság és az 
anarchisták haragját. 

Egy Alexander Petrov nevű, 22 éves 
vasúti tisztviselő különösen dühös 
volt, ugyanis őt el is bocsátották a 
munkahelyéről. Többször kérvé-
nyezte a kereskedelmi miniszternél, 
hogy helyezzék vissza állásába, de 
miután ezt megtagadták tőle, bosz-
szút esküdött. A merényletet egy hé-
tig tervezte, majd vásárolt egy 
Nagan típusú revolvert, amit ki is 
próbált a közeli parkban. 

1907. március 11-én Petrov a kabát-
zsebébe rejtette a fegyvert, majd el-
ment a parlament aznapi ülésére, hogy 
ott végezzen a miniszterelnökkel. Ám 
túl nagynak ítélte a távolságot a láto-
gatók páholyától a képviselők padjáig, 
és nem akarta megkockáztatni, hogy 
kudarcot valljon. Elment hát a közeli 
Borisz parkba, és leült egy padra, hogy 
átgondolja a következő lépést. Azzal 
azonban valószínűleg nem számolt, 
hogy a parlamenti ülés után, délután 

öt óra körü l, a miniszterelnök 
Mihail Savov hadügyminiszter, 
Nikola Genadijev kereskedelmi mi-
niszter és Lazar Pajakov pénzügymi-
niszter társaságában éppen a Borisz-
kertbe indulnak, hogy séta közben 
beszéljék meg a teendőket. 

Petrov azonnal felismerte a lehető-
séget, és amikor a férfiak elhaladtak 
előtte, felállt, és kalapját levéve üd-
vözölte őket. Aztán, miután elsétál-
tak mellette, előhúzta a revolvert, és 
egymás után négyszer meghúzta a 
ravaszt. Az egyik lövés Genadijevet 
sebesítette meg a kézfején, Petkovot 
azonban több találat is érte. Egy go-
lyó a hátába csapódott, és átfúrta a 
tüdejét, a másik a vállát roncsolta 
szét. A mögötte néhány lépés távol-
ságban sétáló rendőr azonnal oda-
szaladt, de a miniszterelnök azzal 
utasította el a segítséget, hogy a töb-
biekkel törődjön. Aztán elvesztette 
az eszméletét. A rendőr rátámadt a 
merénylőre, kardjával kiütötte a ke-
zéből a még füstölgő csövű fegyvert, 
és ártalmatlanná tette. 

Petrov a kihallgatásán bevallotta, 
hogy egy anarchista újság főszer-
kesztőjének korábban említette már 
a merénylet tervét, aki helyeselte az 
elhatározását. Az újságíró azonban 
tagadta a vádat. A merénylőt három 
hónappal a gyilkosság után állították 
bíróság elé, ahol halálra ítélték és 
kivégezték. Az országban ezután ki-
hirdették az ostromállapotot. 

A szikra
A könnyebben megsérült Genadijev 
az évek során több fontos politikai 
szerepet töltött be, időközben azon-
ban teljesen visszavonult a politizálás-
tól. 1923. október 30-án este éppen 
hazafelé tartott szófiai otthonába, 
amikor a nyílt utcán agyonlőtték. 
Gyilkosa, Dimitar Stefanov, a Belső 
Macedón Forradalmi Szervezet tagja 
volt. A meggyilkolt miniszterelnök 
fiát, Petko Petkov képviselőt pedig 
fél évvel később, 1924. június 14-én 
lőtte le Sztefan Karkalasev a fővárosi 
Moskovska utcában. 

A XX. század elejére a balkáni 
nemzetek túlnyomó többségének si-
került kivívni a függetlenséget, de 
bizonyos vitatott területek miatt 
bele-bele haraptak még az Oszmán 
Birodalom hátsó fertályába. A szer-
bek a déli területek, a Szandzsák és 
Koszovó felszabadítására koncent-
ráltak, a görögök területük északi 
(thesszáliai) kiterjesztését tervezget-
ték, a bolgárok pedig Trákiát és Ma-
cedóniát szerették volna országuk-
hoz csatolni. Céljaik elérése érdeké-
ben, 1912-ben megkötötték a Balká-
ni-szövetséget, majd kirobbantották 
az első Balkán-háborút. A törökök 
gyors veresége különösen Bulgáriá-
nak kedvezett, amely óriási terüle-
tekkel gyarapodott. Ezt azonban 
szövetségesei rossz szemmel nézték, 
így újból összefogtak – ezúttal 
azonban már a Bolgár Királyság el-
len. Az alig egy hónapos második 
Balkán-háború súlyos területi és po-
litikai következményekkel járt Szó-
fia számára, és elültette egy hosszan-
tartó konfliktus magjait. 

A vesztes Bulgária – Törökor-
szággal egyetemben – az Osztrák-
Magyar Monarchiához közeledett, 
az Erdélyre ácsingozó Románia 
azonban éppen a hármas szövet-
séghez fűződő kapcsolatain próbált 
lazítani. Gyakorlatilag már csak 
egyetlen szikra kellett ahhoz, hogy 
a „lőporos hordó”, azaz a Balkán 
felrobbanjon. Ferenc Ferdinánd 
osztrák trónörökösnek az 1914. jú-
nius 28-án, Szarajevóban történt 
meggyilkolása azonban végül sokkal 
nagyobb detonációt okozott a várt-
nál, és egy helyi fegyveres konflik-
tusból pillanatok alatt világméretű 
háború kerekedett. 

Hegedüs Péter

Bulgária (1878)
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London gyorsan fejlődő üzleti 
központjában a Bloomberg 
épület alapozásakor bukkantak 

azokra a római kori írótáblákra, me-
lyek Bloomberg táblák néven vonul-
tak be a köztudatba. Már az 1950-es 
években, a Bucklersbury irodaház 
építésekor is folytak itt régészeti kuta-
tások – ekkor részben fel is tártak egy 
III. századi Mithrász templomot – ám 
az ásatások ezen a területen mintegy 
60 éven át, egészen 2010-ig szünetel-
tek. Számos római kori épület és több 
ezer tárgy mellett a három éven át 
tartó ásatások legjelentősebb lelete az 
a 405 írótábla, melyek Britannia leg-
korábbi kézzel írott emlékei.

London üzleti negyede a City, az 
egykori Londinium területén van, ott, 
ahol a ma már földalatti Walbrook-
folyó a Temzébe ömlik. A folyó 
Finsbury területén ered, és amellett, 
hogy ivóvízzel látta el a várost, fontos 
közlekedési útvonalnak is számított. 
Ahogy a város növekedett, egyre több 
területre volt szükség, és a Walbrookot 
az évszázadok alatt teljesen befedték. 
12 méterrel a felszín alatt, medre agya-
gos, oxigéntől elzárt környezete azon-
ban kedvezett e páratlan leletek fenn-
maradásának. Az írótáblák egy részét 
egy kicsi faépületben találták, ám 
többségük abban a szemét és istállótrá-
gya rétegben volt, mellyel a rómaiak 
megerősítették a folyópartot. 

Viasztáblákat az egész Római Biro-
dalomban használtak levelezésre, jegy-
zetelésre, vagy hivatalos ügyekhez. 

HÉTKÖZNAPOK AZ I .  SZÁZADI BRITANNIÁBAN

A BLOOMBERG  
ÉS A VINDOLANDA 

TÁBLÁK

A jellemzően 15-25 centiméter széles 
falapocskákba mélyedést vájtak és 
megtöltötték feketére színezett viasz-
szal. Ebbe a viaszrétegbe karcoltak 
bele fém íróvesszővel, stílussal, mikor 
pedig már nem volt szükség az üze-
netre, elsimították azt. Gyakran össze 
is kötötték a táblákat, mint egy kis 
könyvet, és így összehajtva a falapok 
megvédték az írást. A Bloomberg 
táblák valószínűleg régi fenyőhordók 
dongáiból készültek, és bár a viasz ter-
mészetesen már nem maradt meg, a 
falemezeken kivehető apró karco-
lásokból szerencsés esetben re-
konstruálni lehet az eredeti szöveget. 

A 405 táblából eddig mintegy 90-et 
fejtettek meg Roger Tomlin vezetésé-
vel, aki a római kori kurzív írás egyik 
szaktekintélye. Ugyan a karcolások 
sokszor szemmel láthatatlanok, de kü-
lönböző megvilágításba helyezve a fa-
táblákat, és a modern digitális képfel-
dolgozó technikának köszönhetően 
kivehetővé válik az eredeti üzenet – 
vagy akár több egymást fedő írás.

A legjelentősebb
 Bloomberg táblák

A Bloomberg táblákon megőrzött 
szövegek Britannia római hódításának 
első évtizedeiből, Kr. u. 50-80-ból 

Kevés a sör, pletykálnak a piacon, két új alsónadrág, és egy születésnapi meghívó. 2000 évvel 
ezelőtti hétköznapokról tanúskodnak azok a római kori írótáblák, melyeket az egykori Britannia két 
részén, Londonban és Vindolandában találtak régészek. Némelyik üzenetet viaszba karcolták, 
másokat tintával írták falemezre: értékes és ritka emlékei ezek a pár évtizeddel korábban meghó-

dított provincia pezsgő életének.

Roger Tomlin egy viasztáblával. 
(FORRÁS: ANDY CHOPPING/MOLA, MUSEUM OF LONDON ARCHAEOLOGY)



hogy visszafizet 105 denariust az el-
adott és kiszállított áru árából. Egy 
harmadik tábla pedig 20 rakomány 
ellátmányt említ, melyet Marcus 
Rennius Venusitus rendelt Verula-
niumból, a mai St Albans városából 
Londonba, egyenként negyed 
denariusért. Mindez egy évvel az-
után történt, hogy a Boudicca-féle 
lázadásban mindkét város elpusztult, 
és így az írótábla a gyors újjáépülés 
egyik bizonyítékának számít.

A Vindolanda táblák 
felfedezése

Londontól 400 kilométerre, a mai 
Skócia határán állt Vindolanda, me-
lyet még Hadrianus falának építése 
előtt hoztak létre, és a határvidék, a 
limes fontos erődítménye volt. Az itt 
talált írótáblák pár évvel későbbre da-
tálhatók, mint a Bloomberg táblák, 
nagyjából Kr. u. 92-103. között kelet-
keztek. Többségük egy mára elmo-
csarasodott területen egy egykori 
szemétkupacból került elő az erőd 
parancsnokának gerendaháza mel-
lől. Egyik érdekességük, hogy nem 

stílussal karcolták az üzeneteket vi-
aszba, hanem szénalapú tintával ír-
ták őket a nagyjából képeslapmére-
tű, pár milliméter vastag helyi nyír-, 
tölgy- és égerfából készült lapocská-
ra. Mikor 1973-ban megtalálták az 
elsőket, nem is sejtették, milyen 
különleges leletre bukkantak, egé-
szen addig, míg két összeragadt le-
mezt szétválasztottak, és felfedez-
ték belül az írást. 

Konzerválásuk és megfejtésük ter-
mészetesen nem egyszerű feladat. 
Amint a táblák kikerülnek az oxigén-
től elzárt környezetből, a sokszor 
amúgy is alig kivehető írás halvá-
nyodni kezd. Már az 1970-es években 
megkezdték infravörös, fényképes 
feldolgozásukat, ám a felvételek olyan 
karcolásokat, foltokat is megjelentet-
nek, melyekről nehéz eldönteni, hogy 
a szöveg részét képzik-e. Ez idáig több 
mint 750 szöveget sikerült megfejteni, 
de a kutatások folyamatosan zajlanak, 
és a régészek a mai napig találnak a 
területen újabb táblákat. 

Hétköznapok a limesen
Az első század végén a Vindolandában 
élők többsége különböző provinciák-
ból érkező katona volt, akik szolgála-
tukért cserébe római polgárságot re-
méltek. Britek ekkor még nem vol-
tak köztük, mivel a Kr. u. 69-es 
batavus felkelés után nem szolgál-
hattak helyi katonák egy római se-
regben sem. A Bloomberg táblákhoz 
hasonlóan a Vindolanda táblák is ren-
geteg nevet megőriztek: akad köztük 
germán, gall, görög, de még Panno-
niából és Daciából származó is.

A fennmaradt írótáblák egy része 
olyan levél, melyet a Vindolandában 
élőknek írtak, mások elküldött le-
velek vázlatai, vagy másolatai. 
Vannak beszámolók, iktatásra 
szánt iratok, számlák, rabszolgák 
által összeállított házi számadások. 
A szövegek bürokratikus és egy-
ben pezsgő életről tanúskodnak. 
Az egyik hivatalos listából például 

származnak, és egy gyorsan fejlődő 
város mindennapjairól tanúskodnak. 
Közel 100 személy neve maradt meg 
általuk az utókornak: Junius a kádár, 
Tertius a sörfőző, vagy épp az a Juli-
us Classicus, aki néhány évvel ké-
sőbb részt vett a batavus felkelésben. 
A táblák közt jogi és üzleti doku-
mentumok, számlák mellett van 
egy, amely az ABC betűit sorolja, és 
talán bizonyítéka egy korai iskolá-
nak, némelyik szöveg pedig egé-
szen személyes témájú. Az egyik 
legrégebbi írótáblán például, mely 
Kr. u. 43-53. között keletkezett, ez 
olvasható: „…mert az egész piacon ar-
ról dicsekszenek, hogy pénzt adtál köl-
csön nekik. Ezért saját érdekedben kér-
lek, ne tűnj fösvénynek (...) nem hasz-
nálsz így magadnak”.  

Különösen értékes leletnek számít 
egy tábla, melynek címzése: „Londinio 
Mogontio”, azaz „Mogontiusnak Lon-
di ni um ban”. Csupán egy évtizeddel 
azután íródott, hogy Julius Caesar 
Kr. u. 43-ban meghódította Britan-
niát, és ez az első utalás London kelta 
eredetű latin nevére, fél évszázaddal 
megelőzve a sokáig elsőnek vélt Taci-
tus általi említést. Egy másik tábla a 
legrégebbi jogi dokumentum a római 
kori Britanniából, és a legkorábbi, 
melyen dátum is szerepel. Benne 
Tibullus, Venustus felszabadított 
rabszolgája Kr. u. 57. január 8-án hiva-
talosan is ígéretet tett Gratusnak, 
Spurius felszabadított rabszolgájának, 

 London nevének első írásos említése. „Londinio Mogontio”. 
(FORRÁS: ANDY CHOPPING/MOLA, MUSEUM OF LONDON ARCHAEOLOGY)

A fürdő épülete Vindolandában
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luxuscikket is említenek, melyeket 
vagy a közelben tudtak beszerezni, 
vagy a birodalom távoli vidékeiről 
szállították: szarvas- és őzhús, 
méz, fűszerek, olajbogyó, osztriga, 
mind a helyiek változatos étrendjé-
ről tanúskodnak. Úgy tűnik, a kel-
ta sört sem vetették meg, többször 
is említik: „Masculus, Cerialisnak, 
királyának, üdvözlet. Kérlek, uram, 
adj utasítást, hogy mit tegyünk hol-
nap. Visszatérjünk mindnyájan, vagy 
csak a csapat fele? (…) Katonatársa-
imnak nincs sörük. Kérlek, rendelj és 
küldj sört.” Írta Masculus, a decurio 
– egy lovas segédcsapat parancsno-
ka – felettesének. 

Egy római kori család levelei
Talán a legizgalmasabb az a levélvál-
tás, mely két családhoz köthető. 
Flavius Cerialis, akinek jóindulatára 
volt bízva a lovascsapat sörszállítmá-
nya, a Vindolandában szolgáló cohors 
egységparancsnoka volt, egy tehetős 
batavus nemesember. Több levél is ér-
kezett hozzá és feleségéhez Sulpicia 
Lepidinához, feltételezhetően a 
szomszédos Briga erőd parancsnoká-
tól Aelius Brocchustól és feleségétől 
Claudia Severától. Ezekből, illetve 
egyéb fennmaradt írótáblákból kide-
rül, hogy Brocchus többször járt 

Cerialisnál vendégségben, olykor 
Niger nevű barátját is magával vitte, 
és tunikákat is adott a családnak 
ajándékba. Feleségeik is igen jó vi-
szonyt ápoltak. Claudia Severa egyik 
levelében például arról ír, hogy férje 
bármikor elengedi őt Vindolandába 
meglátogatni Sulpiciát. A leghíresebb 
fennmaradt írótáblából pedig arra 
következtethetünk, hogy a látoga-
tások kölcsönösek voltak. 

megtudhatjuk, hogy a katonák 
zsoldjukból tárgyi ellátmányban is 
részesülhettek: a nevek mellett 
használati cikkek és azok ára áll – 
felsőruha, szíjak, faggyú, flaska, 
törölköző – némelyik kipipálva, 
mintha azt jeleznék, hogy már át-
vették és kifizették őket. Aki sze-
rencsésebb volt, azt családja lepte 
meg hasonlókkal. Egy katonának 
küldött üzenetben például ez áll: 
„küldtem neked zoknikat Sattuától, 2 
pár szandált, 2 alsónadrágot (…) Légy 
üdvözölve (…)”.

A szövegek nem csupán a limesen 
szolgáló katonák életébe nyújtanak 
bepillantást, de általuk a civilek 
mindennapjairól is képet alkotha-
tunk. Megtudhatjuk például, hogy 
a Vindolandában élők közül tizen-
nyolcan a fürdőház építésén vettek 
részt, 12 fő lábbelit készített, míg 
mások építőanyagot gyűjtöttek, a 
kocsikat felügyelték, vagy épp a kór-
házban tevékenykedtek, mint Mar-
cus az orvos. Két állatorvos is volt 
velük: Alio és Virilis – minden bi-
zonnyal maguk is katonák – és 
Vitalis, a balniator, aki a fürdő-
ben gondoskodott a katonák ké-
nyelméről. Londiniumhoz ha-
sonlóan Vindolandának is meg-
volt a maga sörfőzője: Artecus, 

akiről kiderül, hogy tartozott a 
helyi mészárosnak miután disznó-
zsírt és vasat vett tőle.

A Vindolanda táblákból azt is 
megtudhatjuk, mit ettek és ittak az 
erődben és környékén lakók. Ösz-
szesen 46 különböző étel kerül em-
lítésre, és úgy tűnik, nem csak a he-
lyi mészáros csinált jó pénzt disznó-
zsír eladásából, de virágzott a ke-
reskedelem a limesen. Többféle 

Ez a híres levél nem más, mint 
Claudia Severa születésnapi meg-
hívója. „Claudia Severa üdvözletét 
küldi Lepidinájának. Nővérem, 
szeptember idusa előtt három nappal 
szívélyesen meghívlak születésnapom 
ünneplésére, hogy biztos legyek ben-
ne, hogy eljössz hozzánk, hogy kedve-
sebb legyen számomra a nap érkezé-
sed miatt, ha jelen vagy. Add át üd-
vözletem Cerialisodnak. Aeliusom és 
a kisfiam üdvözletüket küldik. Vár-
lak, nővérem. Élj boldogul nővérem, 
legkedvesebb lelkem, (…) légy üdvö-
zölve.” A levelet két különböző 
kézírással írták. A tábla hátlapján 
álló címzést „Sulpicia Lepidinának, 
Cerialis feleségének Severától” és a 
meghívó fő szövegét talán egy ír-
nok készítette, de szerzője minden 
bizonnyal maga Claudia Severa. A 
levél végén szereplő üdvözlet pe-
dig saját keze írása lehet, így ez a 
levél a Britanniában fennmaradt  
legkorábbi ismert, nő által írt latin 
nyelvű szöveg.

Az írótáblák jelentősége vitatha-
tatlan. A személyes hangú levelek, 
kirajzolódó élettörténetek, szám-
lák, hivatalos iratok, mind segíte-
nek jobban elképzelni és megérteni 
a hétköznapokat a 2000 évvel ez-
előtti Britanniában. Ásatások még 
zajlanak, Vindolandában újabb és 
újabb táblák kerülnek felszínre, a 
kutatók pedig folyamatosan dolgoz-
nak a szövegek megfejtésén. 

Kiricsi Ágnes

Nő viasztáblával és stílussal. 
 Freskó Pompeiből

(FORRÁS: MUSEO ARCHEOLOGICO 

NAZIONALE DI NAPOLI)

Claudia Severa születésnapi meghívója az egyik Vindolanda táblán
(TAB. VINDOL. II 291.)
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A múlttal több tudományág is 
foglalkozik: például csilla-
gászat, régészet, földtudo-

mányok, őslénytan, vagy az antro-
pológia. Jelen írás a paleontológia és 
embertan eredményein és felhaszná-
lási módjain keresztül igyekszik be-
mutatni, hogy egy olyan egyszerű és 
régi vívmány mint a fénymikro-
szkóp, mekkora erővel bírhat az 
adott terület kutatási arzenáljában 
sok más modernebb társa (elektron-
mikroszkóp, radiológia) mellett.

A múltat feltárók szerencséjére nem 
minden élőlény áll csupa lágyrészből. 
Ha mégis, akkor is találkozhatunk le-
nyomataikkal a kőzetekben. Sok szer-
vezetet alkotó anyag azonban képes 
kiállni az idő vasfogát, és nem csak 
több ezer, de több millió évig is meg-
őrizni épségét. A meszes héjú állatok 
külső váza, a gerincesek csontjai és fo-
gai pont ebbe a kategóriába esnek. 

A fogak és csontok mikroszkópos 
vizsgálata utat nyit számunkra a 
paleohisztológia világába, azaz a rég 
elhunyt élőlények szövettanának ta-
nulmányozásába. Az „élő” szövetből 
vett mintával szemben hátránya en-
nek a vizsgálati eljárásnak, hogy a 
lágy részek hiányoznak a régebben 
elpusztult állatok maradványaiból, 
így például a csontfaló és csontépítő 
sejtek jelenlétére az adott szövetmin-
tában csak következtetni lehet azok 
helye és egykori hatása alapján. 

Metszett minták
Vizsgálható a csontok és fogak fel-
színe, de belső szerkezetük is, 
amennyiben a fény számára átjár-
ható metszetet készítünk belőle. 

Az antropológiai és paleontológiai 
maradványok már csak száraz cson-
tok, melyekből vékony metszetet le-
het készíteni mikrotommal vagy po-
lírozással csontcsiszolat formájában. 

Az így elkészült – általában 30-70 
mikrométer vastag – mintát bármiféle 
festés nélkül is értékelni lehet, de igazi 
csoda akkor tárul a szemünk elé, ha 
polarizált fényben tekintjük meg elké-
szült művünket. Ez utóbbi azt jelenti, 
hogy a fény útjába két polarizációs szű-
rőt helyezünk (akár egy 3D-s mozis 
szemüveg lencséit). Megfelelő beállítás 
mellett a két szűrő kizárja a fényforrás-
ból érkező direkt fényt, viszont a ket-
tősen törő anyagokról érkező fotonok 
elérik szemünket. Ilyen kettősen törő 
anyagok a kristályok, vagy más orga-
nikus eredetű rendezett struktúrák: 

harántcsíkolt izom-, porc-, fog- vagy a 
csontszövet. Ezáltal ezeket az anyago-
kat kontrasztosabban, színpompával 
kísérve és a fényforrásból érkező direkt 
fényt kizárva lehet vizsgálni. Nemcsak 
a látott kép lesz értékelhetőbb szá-
munkra, de a minta tulajdonságaira is 
következtetni lehet a látottak alapján.

Azonban bármilyen meglepően 
hangzik, nem csak optikai festést lehet 
alkalmazni ilyen régi maradványokon, 
hanem kémiait is. Boer és munkatársai 
(2010) protokolljukkal arra hívják fel a 
figyelmet, hogy több ezer éves csontok 
esetén is lehetséges szövettani festési el-
járást használni. A keresztmetszeteiket 
hemotoxilinnel és eozinnal festették 
meg. Amellett, hogy kontraszto-
sabb képet kapunk, könnyebben 
megkülönböztethető így a normál 

FÉNYMIKROSZKÓPOS TECHNIKÁK A MÚLT VIZSGÁLATÁBAN

FOGAK ÉS CSONTOK
Az ember abban a kiváltságban részesült, hogy környezetét nem csak megfigyelheti, de meg is 
értheti. Nagyon sok tudással gyarapodtunk, mióta fajunk elkezdte művelni a tudománynak neve-
zett közös társadalmi tevékenységet. Van azonban egy gond: rövid élettartamunk miatt közvetle-
nül kevés jelenséget figyelhetünk meg. Megannyi eseményt élt át a planétánk és élővilága, és fog 
a jövőben is, de ennek a hosszú filmnek csak egy-néhány képkockáját láthatjuk. Ezért a jelenleg 
megfigyelhető jelekből kell következtetnünk arra, hogy mi is történt a múltban, és az ebből levont 

tanulságok alapján következtethetünk a jövőre is.

Csontszövet alapegységei, az oszteonok polarizált fényben vizsgálva 100x-os nagyításban 
(FOTÓ: S. KLINGER)
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segítségével az adott élőlény egyedfej-
lődés során történő növekedésének és 
anyagcseréjének gyorsaságára lehet 
következtetni. Így megítélhető akár 
egy egykor élt állat hideg vagy meleg-
vérűsége is. Köhler és munkatársai tró-
pusi kérődzők csontkeresztmetszeté-
nek vizsgálatai alapján kimutathatóak 
voltak a csontszerkezet változásában a 
szárazabb ínségesebb és a nedvesebb 
bőséges időszakok váltakozása a csök-
kent vagy megemelkedett anyagcsere, 
és ezáltal a megváltozott aktivitású 
csontépítő folyamatok révén.

Mikrofosszíliák a lepedékből
Az antropológia területe is bőven ka-
matoztatni tudja a fénymikroszkópos 
vizsgálatokba befektetett energiát. A 
csontokhoz hasonlóan a fogak belső 
szerkezetének vizsgálatával is sok in-
formációt ki lehet nyerni, ám mi 
most a cikk keretein belül annak fel-
színére lerakódó fogkőre koncentrá-
lunk. A fogkő a lepedék átásványo-
sodott formája, melynek jelenléte 
íngyulladást, az íny lejjebb húzódá-
sát, ezzel a zománccal már nem bo-
rított fognyak felszínre kerülését 
okozza, segítve tehát a fogszuvasodás 
kialakulását. Ezért nem csak esztéti-
kai, hanem egészségügyi jelentősége 
is van eltávolításának. Az antropoló-
gusok szerencséjére a régi idők embe-
re ezt még nem tudta, megadva ne-
künk a lehetőséget, hogy következte-
téseket vonhassunk le az egykoron élt 
populációk életmódjáról.

Azon kívül, hogy fogkövekből ki-
mutatható bakteriális DNS – legyen 
az patogén vagy a normál flóra tag-
ja – megmaradnak az egykor elfo-
gyasztott táplálék maradványai is a 

vagy patológiás csontelváltozás attól 
az eltéréstől, melyet a halál után cson-
tokba betelepedett mikroorganizmu-
sok okoztak. 

A fénymikroszkópia paleontológia 
számára nyújtott előnyét John Horner 
munkája mutatja be szemléletesen. A 
neves paleontológus 2009-es cikkével 
kezdődően a következő években rend-
szeresen sokkolta a közvéleményt 
eredményeivel, miszerint az ismert 
dinoszauruszok egy része nem is lé-
tezett. Az első ezt említő tanul-
mányban a Pachycephalosaurus-nak és 
rokonainak koponyamorfológiáját 
vizsgálták mind CT-vel, mind szövet-
tani metszetekkel. Munkájuk során 
szem előtt tartották a madarakra jel-
lemző allometrikus növekedés tényét, 
miszerint a koponya alakja az egyed-
fejlődés során jelentősen képes megvál-
tozni. Összehasonlítva a rokonfajok-
nak vélt dinoszauruszok koponyáját 
morfológiai és szövettani szempontból, 
arra a következtetésre jutottak a tanul-
mány szerzői, hogy sok ilyen „unoka-
testvér” egyazon fajba tartozik, csupán 
fejlődésük egy más-más stádiumában 
járnak. Ennek fényében a Dracorex 
hogwartsia és a Stygimoloch spinifer való-
jában a Pachycephalosaurus wyomingensis 
fiatalkori alakjai. Későbbiekben az 
ilyen vizsgálatok több más dinoszau-
ruszt is „kihalással fenyegettek”, példá-
ul Horner munkája szerint a 
Triceratops valójában a Torosaurus ti-
nédzserkori alakja, így nem létezett 
Triceratops. Viszont a rendszertan sza-
bályai alapján az ő nevét kell megtarta-
ni, mivel azt írták le hamarabb. 

Hasznos információval láthat el ben-
nünket a csontokban megmaradó „év-
gyűrűk” szemrevételezése is, melyek 

megkövesedett lepedékben: növé-
nyi részek, pollenek, keményítő-
szemcsék, állati eredetű szövetek, 
spórák vagy faszálkák. Megállapít-
ható az elfogyasztott növények faja 
vagy nemzetsége, megtudhatjuk, 
hogy az adott egykor élt populáció 
foglalkozott-e földműveléssel, vagy 
valamilyen módon előkészítette-e 
ételét (főzés).

Egy 1,2 millió éves korai, ám a ke-
vés maradvány alapján fajra ponto-
san nem meghatározható Homo le-
let nagyőrlőjének felszínén levő fog-
kőből pont ilyen mikrofossziliákat 
nyertek ki. Találtak növényekre 
nem emlékeztető maradványokat, 
amelyek szerkezete inak és szalagok 
kinézetét idézi, jelezvén a húsevést. 
A keményítőszemcsék állapota in-
takt volt, tehát nem estek át előzetes 
tűz általi kezelésen, és mivel jellemző a 
keményítőszemcse karakterisztikája 
egy-egy növényi csoportra, ezért a 
vizsgálataik alapján ők két fűfélére 
gondolnak: a Triticeae vagy Bromideae 
nemzetség képviselőire. Azt is meg 
tudták erősíteni, hogy az adott egyed 
erdei környezetben élt, mivel erdei lep-
kefajtól származó kitinmaradványokat, 
fenyő és gombaspórákat is találtak a 
fogkőben, mely utóbbi apró részecskék 
valószínűleg belégzés közben kerültek 
az illető szájüregébe.

Rejtélyek megoldására is alkalmas 
a fogkövek szétbontása. Nelsont és 
munkatársait rendkívül izgatta a 
kérdés, hogy az egykori perui po-
pulációkban élők fogai miért voltak 
olyan súlyosan lekopva. Elektron- 
és fénymikroszkóppal vizsgálva a 
fogkőből kinyert maradványok 
alapján megállapították, hogy a nők 

A Stygimoloch szarvának keresztmetszeti képe a csontszerkezet fiatal egyénekre 
jellemző szerkezetét tárta fel: a szarv növekedése nem a felnőttekre jellemző csont-

hártya (periosteum) általi növekedés eredménye, hanem a fiataloknál előforduló 
metaplasztikus (sejtérés általi) gyarapodás (FORRÁS: HORNER&GOODWIN, 2009)

A vonalak a tumorsejtek miatt fokozott aktivitású 
csontfaló sejtek egykori helyeit, a Howship-lakúnákat 
jelölik (FORRÁS: CROWDER & STROUT: BONE HISTOLOGY: 

ANTHROPOLOGICAL PERSPECTIVE)
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a gyapot és totora leveleiből készült 
textilgyártás közben fogaikat is 
használták a folyamathoz.

Többen is törekednek a mikro-
fossziliák kinyerésének hatékonyabb 
módjára, minél kevesebb szennyeződés 
bekerülése mellett. Emellett más vizs-
gálati eljárások is alkalmazhatók, mint 
például mikro-CT használata, amely 
röntgensugár által készít nagyfelbontá-
sú, mikroszkopikus képeket a mintáról 
anélkül, hogy a fogkövet fizikailag 
roncsolná. Azt viszont érdemes észben 
tartani, hogy a sugárzás roncsolhatja a 
megkövült lepedékben fellelhető DNS 
szerkezetét, így archeogenetikai vizs-
gálatokra szánt fogmintákat okosabb 
megkímélni az ilyen beavatkozásoktól. 

Az emberi csontok szövettani vizs-
gálatának nagyon sok gyakorlati 
haszna lehet mind a paleoantropoló-
gia, mind az igazságügyi nyomozások 
számára. A szövettani kép alapján 
megítélhető az adott egyén neme és 
életkora, valamint annak ténye is, 
hogy egyáltalán emberről van-e szó. 
Azonban ezeket a becsléseket fenntar-
tásokkal kell kezelni, hiszen rengeteg 
tényező befolyásolhatja a kapott mor-
fológiai képet. Ennek ellenére e mód-
szerek felértékelődnek, ha csak csont-
töredékek alapján kell mondanunk va-
lamit az elhunyt egyénről. 

A paleopatológiában egy általános 
probléma, hogy egyféle betegség 
többféle nyomot hagyhat a cson-
tokon, il letve egyféle morfológiai 

elváltozást különböző patológiás álla-
potok is okozhatnak. A múmiákat le-
számítva a lágyszövetről nincs infor-
mációnk, és a beteget sem tudjuk 
kikérdezni panaszairól. Ennél fogva 
nehezebb, vagy bizonyos esetekben 
nem is lehet pontos diagnózist megál-
lapítani, de az elváltozás részletesebb 
vizsgálata segítségünkre lehet. 

A szövettani képek elemzése során 
két általános jelenséget kell szem előtt 
tartanunk: csontfelépítő és lebontó fo-
lyamatokat, mely normál esetben 
egyensúlyban van. Ha egy betegség 
valamely csonton manifesztálódik, ak-
kor ez az egyensúly borul fel.

Egy rosszindulatú prosztatatumor 
vagy emlőrák esetén, a daganatsejtek 
vér által eljuthatnak a vázrendszer bi-
zonyos pontjaiba. Azon kívül, hogy 
ott megtelepednek a sejtek és tovább 
osztódnak, képesek befolyásolni a 
csontépítő vagy csontfaló sejtek aktivi-
tását. Így csontáttétek esetén gyakran 
tapasztalt jelenség lehet a csontszövet 
felszívódása, mely patológiás törést 
okozhat, vagy ellenkezőleg, a csont-
szövet túlzott felszaporodása.

Előbbi esetén a kapott szövettani ké-
pen nagyszámú Howship-lakúnákat 
látunk, melyek a csontfalósejtek által 
kimart helyeket jelölik.

A csontszövet kóros feldúsulá-
sát nem csak tumor okozhatja, 
de például a genetikai lag örök-
lődő vagy vírusfertőzés által ki-
váltott Paget-kór is. A kettőnek más 

a szövettani képe, utóbbi megkülön-
böztethető a kapott szövettani kép mo-
zaikos jellege alapján. 

Számtalan egyéb példát lehet még 
felsorolni, amikor hatalmas diag-
nosztikai jelentősége van a leletek 
szövettani elemzésének, legyen ez a 
kollagénrostok lefutásának vizsgála-
ta annak megállapításához , hogy el-
szenvedett-e az adott egyén koráb-
ban bármilyen vázrendszert érintő, 
de már lecsengő betegséget, illetve, 
hogy a látott elváltozást tényleg egy 
betegség okozta, vagy csak a halál 
után bekövetkező környezeti hatá-
sok (talaj, vagy abban élő baktériu-
mok) által kiváltott csontszerkezet-
módosulásról van-e szó.

A fénymikroszkóp használatában ha-
talmas potenciál rejlik az egykor élt 
emberi vagy állati populációk, egyének 
életének rekonstruálásában, ha megfe-
lelő tapasztalattal és felszereltséggel ren-
delkezik az adott kutató. Ráadásul sok 
mai modern technikához képest relatí-
ve olcsón el lehet végezni ilyen vizsgála-
tokat. A tudományos eredmények alá-
támasztásához persze bizonyos kvalitá-
soknak meg kell felelnie a mintának, 
de a csontok mikroszkópos fényképe-
zése nem csak tudományos céllal lehet 
érdekes. Akár már hobbi szinten is elő-
állíthatók szép metszeti képek. Csupán 
egy fénymikroszkópra, két polár-
szűrőre, némi csiszolópapírra és persze 
sok türelemre van szükség… 

Kiss Krisztián

Burgonyakeményítő szemcséinek képe polarizált fényben
(FORRÁS: MICROLABGALLERY.COM)

Őzcsigolya tövisnyúlványának keresztmetszeti képe.  
A minta metilénkékkel lett megfestve a kontrasztosabb fotó 
kedvéért. A nyilak oszteonokat jelölnek.  (A SZERZŐ FOTÓJA)
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A tárlat Frida Kahlo életét és 
művészetét 5 egységben 
mutatja be. Frida jobb lába 

hétéves korában gyermekbénulás 
következtében eltorzult, mintegy tíz 
évvel később pedig buszbalesetet 
szenvedett, aminek következtében 
gerince és medencéje is több ponton 
erősen sérült. Felépülése hosszú időt 
vett igénybe, ezalatt a festésbe me-
nekült.  Első modelljei családtagjai és 

FRIDA KAHLO KIÁLLÍTÁS A MAGYAR NEMZETI GALÉRIÁBAN 

FÁJDALOMBÓL 
MŰVÉSZET

szomszédai voltak, de számos önarc-
képet is festett. Ezek közül a kiállítá-
son az egyik legkorábbi, 1926-os 
mű, az Önarckép bársonyruhában is 
szerepel. Emellett a mexikóvárosi 
Museo Dolores Olmedo gyűjtemé-
nyéből és más kollekciókból kölcsön-
zött anyagban az Önarckép majom-
mal (melyen számos háziállata közül 
kedvenc majmával Fulang Channal 
festette meg magát) és a Törött oszlop 

is látható. Ezen Frida testét kietlen 
táj előtt, pántokkal összefogatva, 
bőrét szegekkel átszúrva ábrázolja – 
a fájdalmat és a kiszolgáltatottságot 
jeleníti meg drámai módon. A testet 
a gerincoszlop helyett tartó ión osz-
lop összetört, a művész alakjának 
szeméből könny csorog. 

Frida Kahlo formális művészeti 
képzésben nem részesült, stílusát a 
festészeti albumokban található 

„Nem vagyok beteg. Csak összetörtem… de addig, amíg festhetek, boldog vagyok, hogy élhetek.” 
Frida Kahlo (1907–1954) a XX. század egyik legismertebb női festője, stílusikon. A mexikói festőnő 
tragikus élete során átélt testi és lelki fájdalmakból merített művészi ihletet képeihez, melyekből 

november 4-ig látható válogatás a Magyar Nemzeti Galériában.



A tárlatban a képekre jellemző szí-
nek dominálnak erős, neon árnyala-
tokban, s ezek mentén választódik el 
az 5 egység. A színekkel kontrasztot 
képeznek a korabeli fekete-fehér fo-
tók és videók, melyek Frida életéből, 
illetve a korabeli Mexikó minden-
napjaiból mutatnak be részleteket. 
Hangulatkeltő elemként szerepel-
nek továbbá különböző szobrok, 
prekolumbiánus régészeti leletek és 
kerámiafigurák is.

A tárlat egyik csúcspontja egy 
hang- és képinstalláció, amely a fes-
tőnő élete utolsó 10 évében vezetett 
naplója alapján készült. A naplóból 
egyébként kinagyított részletek is 
láthatók, Frida ritkán kiállított raj-
zaival, skicceivel.

Frida Kahlo kendőzetlen őszintesé-
ge, mellyel festményein a női élet fáj-
dalmait jeleníti meg, a festőnőt az 
1970-es évektől felerősödő feminista 
mozgalom egyik ikonjává emelte. 
Az 1980-as és 1990-es évektől 
popkulturális ikonná vált, a divatra 
és a kortárs művészetre gyakorolta 
hatása máig érezhető. A kiállítás 
utolsó egysége ezt a „Frida-brandet” 
mutatja be, freskókról és tetoválá-
sokról készült fotókon, divatmodel-
leken és Vouge címlapokon keresz-
tül.  

Frida élete egyik utolsó festményén 
hitvallását is megörökítette: Viva la 
Vida! – azaz: éljen az élet! A művész 
élete és munkássága, így az ezt be-
mutató kiállítás is a testi fájdalmak 
feletti lelki erő győzelmét hirdeti.

Bódai dalma

klasszikusoktól és a mexikói népmű-
vészetből merítette. 17 éves korában 
megismerkedett Mexikó akkori leg-
népszerűbb festőjével, Diego Rive-
rával, s később feleségül is ment a 20 
évvel időseb férfihoz. Bár erősen 
hullámzó kapcsolatukat később Fri-
da élete legnagyobb balesetének tar-
totta, művészetében Rivera segítette 
és támogatta őt. 

A kiállításon a festmények temati-
kus rendben követik egymást. Az ön-
arcképek mellett külön hangsúlyt 
kaptak Frida csendéletei, melyek kö-
zül kiemelkedő a Nap és élet című da-
rab. A képen a Nap vörös arcként je-
lenik meg, homlokán a keleti vallá-
sokban használt harmadik szem lát-
ható. Az élet forrása, körülötte buja 
növényzet, melyek egy magzatot óv-
nak anyaméhként. Az anyaság Frida 
Kahlo képeinek témáiban szintén 
gyakran megjelenik, s ehhez is a fáj-
dalom társul: a művész három elvetélt 
gyermekét gyászolta így, a balesetei 
miatt meg nem élhetett anyaságot. 

Önarckép majommal

Nyelv és Élet

Tiszteletgerjesztő y

Amikor már el tudtam olvasni isko-
lás füzeteimen a nevemet, amelyet 
édesanyám csinos betűkkel írt rájuk, 
sehogy sem értettem, miért nem 
ugyanúgy van írva a „Tanulmányi 
értesítő” címlapján is. Idővel megér-
tettem az okot, amelyik az 1956. évi 
forradalom után valamelyest vesz-
tett az okozatot előidéző erejéből, és 
bizonyítványomban vezetéknevem 
végén felváltotta az „i” betűt az „y”.

Jókai Mór 1853-ban lapot készült ki-
adni, de még a proskribáltak, vagyis a 
tiltott személyek listáján volt. Ezért Fes-
tetics Leó gróf nevére kellett kérni en-
gedélyt, „a Jókai neve mint főmunka-
társé fordul elő a címlapon, még pedig 
váratlanul ilyen flanccal: »Ásvai Jókay 
Mór«”. A pletykák szerint Jókainé,  La-
borfalvi Róza ráparancsolt az urára: 
„… tessék a predikátumot és ipszilonját 
neki is előkeresni a rozsdás vasak közül, 
ahová 1848. március 15-én behajította” 
– írja Mikszáth Kálmán. Illyés Gyula a 
Puszták népében írja nagyapja családjá-
ról, hogy „nevük végén tiszteletger-
jesztő történelmi ipszilon villant.” 

Az efféle vélekedés makacsul tartja 
magát. Az „y”-os nevek társadalmi 
rangra való utalásának hite miatt az ún. 
szocializmus korszakában az efféle 
névviselők eleve gyanúsak voltak az 
Államvédelmi Hatóság (ÁVH) előtt, 
ugyanígy volt a Kádár-korszakban is. 
2007 februárjában, a Kossuth rádióban 
egy volt titkosszolgálati tiszt elmondta: 
azokat szokták megfigyelni, akiknek 
külföldi rokonaik voltak, akiknek álla-
mosították a gyárukat, földjüket, akik-
nek „y” volt a nevük végén. (Ezekből 
két eset is vonatkozott szüleimre.)

Az „y” nyelvünk írásrendszerében 
lassan vert gyökeret, a latin betűs ma-
gyar írásban eleinte nem sok szerepe 
volt. A rómaiak is csupán a görögből 
átvett szavakban használták. A magyar 
régiségből többnyire a birtokosság csa-
ládneveit őrizte meg a kutyabőr, 
amelyre ipszilonnal a Tisza vonalától 
nyugatra szokták írni a családneveket.

Büky lászló

Szerkeszti: 
GrÉtsy lászló
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Azonban az elgondolás, misze-
rint a gömbhalmazok összes 
csillaga ugyanabból a gázfel-

hőből keletkezett, a kétezres évek ele-
jén kezdett megdőlni. Ekkor kezdték 
el ugyanis felmérni részletes anyagi 
összetételüket. Nagy meglepetésre azt 
tapasztalták, hogy jelentős részük 
olyan elemeket tartalmaz, amelyek 
sem az őket megszülő gázfelhőben, 
sem pedig magukban az öreg csilla-
gokban nem keletkezhettek. Igen, bi-
zonyos elemek arányai (például a ma-
gas nátriumtartalommal párosuló ala-
csony oxigéntartalom, vagy a magas 
alumíniumtartalommal párosuló ala-
csony magnéziumtartalom) kizárólag 
nagy tömegű csillagokban keletkezhet-
tek. Nagy tömegű csillagokat viszont 
egyáltalán nem látunk a halmazban.

Nagy tömegűnek hívjuk a Na-
punknál legalább 8-szor nehezebb 
csillagokat (de ismerünk a Napnál 
300-szor nagyobb tömegű csillagot 
is). Minél nagyobb tömegű egy csil-
lag, annál rövidebb ideig él. Annál 
gyorsabban égeti el az üzemanyagát. 
A nagy tömegű csillagokban is mag-
fúzióval keletkezik hidrogénből hé-
lium – mint a Napban – de sokkal 
gyorsabban, ráadásul más konkrét 
reakciók által. Ezek a reakciók 
csak 60-80 millió fok környékén 

CSILLAGONTÓ CSILLAGBURKOK ÉS HIDEG SZUPERÓRIÁSOK

GÖMBHALMAZOK 
LAKÓI

játszódhatnak le (a Nap magjában 
például „csak” 15 millió fok van), mel-
léktermékként nátriumot és alumíniu-
mot hoznak létre, miközben oxigént és 
magnéziumot használnak fel. 

Hogy kerültek akkor ezek a fúziós 
melléktermékek a gömbhalmazok 
kis tömegű, öreg csillagaiba?

Azt már korábban felvetették a 
csillagászok, hogy a gömhalmazok 
keletkezésekor lehettek nagy töme-
gű csillagok is a kis tömegűek mel-
lett, ezek azonban mára már halot-
tak. Kutatócsoportunk most meg-
vizsgálta, milyen tulajdonságokkal 
kellett rendelkeznie ennek a korai 

A csillagászokat jó ideje foglalkoztatják a gömbhalmazok. Ezek az égitestek a mi Napunkhoz hasonló, 
de annál öregebb csillagokból állnak, melyek nagyon sűrűn helyezkednek el egy viszonylag szűk, gömb-
szerű térben. Csak a mi galaxisunkban, a Tejútrendszerben százötven ilyen gömbhalmazról van tudomá-
sunk. Sokáig úgy gondoltuk, a gömbhalmazok unalmas kis helyek. Csillagaik „nyilván” mind egyszerre 
keletkeztek, ugyanabból a gázfelhőből az Univerzum korai szakaszában. Ekkoriban még alig volt 
beszennyezve a csillagközi gáz a szupernóva-robbanásokból származó vassal és nehezebb elemekkel, 

ezért a gömbhalmazok csillagai lényegesen fémszegényebbek, mint a Nap.

Középen a pirossal jelölt csillag a hideg szuperóriás. Körülötte egy héjszerű burokban 
kis tömegű, Nap-szerű csillagok keletkeznek a szuperóriás csillagszelének anyagából.
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Ezeken a felületeken pedig újabb csilla-
gok keletkezhetnek. A szimulációk sze-
rint az új csillagok tipikus tömege 0,6–1 
naptömeg, ami egybevág a gömbhal-
mazok csillagainak tipikus tömegével. 
Még fontosabb, hogy anyagi összetéte-
lük megfelel a gömbhalmazokban 
megfigyelt furcsa anyagösszetételnek: 
a magas nátriumtartalom alacsony 
oxigéntartalommal párosul bennük. 
Ez azért van, mert a csillagburkot a 
szuperóriás anyaga táplálja, ami koráb-
ban a nagy tömegű csillag belsejében 
már keresztülment a megfelelő mag-
reakciókon. Ami az alumínium és 
magnézium arányát illeti, nehéz meg-
magyarázni a megfigyelt arányokat: 
azt kell ehhez feltételezni, hogy a szu-
peróriás még több tömeget dob le ma-
gáról élete során, mint amennyit a je-
lenlegi szimulációk alapján várnánk. 

Vannak persze alternatív elméletek 
is a furcsa elemarányok megmagya-
rázására, például nagy tömegű ket-
tőscsillagok „tánca” közben is be-
szennyződhetett a gömbhalmaz, 
vagy hipergyorsan forgó csillagokról 
a centrifugális erő által ledobott 
anyag is magyarázatul szolgálhat.

Egyébként ezek az elméletek nem 
zárják ki egymást. A fiatal gömbhal-
mazokban annak idején jelen lehettek 
a csillagontó csillagburkok mellett a 
nagy tömegű kettősök, a hipergyorsan 
forgó csil lagok meg minden más 

alternatív elképzelés is.  Jelenleg dolgo-
zunk az elmélet továbbfejlesztésén, 
melyben reményeink szerint az összes 
ilyen elképzelés egyszerre lesz benne.

Manapság a gravitációs hullámok fel-
fedezése miatt sok szó esik a fekete lyu-
kakról. A szuperóriások közül a legtöb-
ben rövid életük (2-3 millió év) végén 
fekete lyukakká kellett, hogy váljanak. 
Elméletünk tehát összhangban van az-
zal az elképzeléssel, hogy a gömbhal-
mazok tele vannak fekete lyukakkal, 
amik a sűrű halmazban való bolyongás 
közben időnként összeütköznek és gra-
vitációs hullámokat keltenek.

Vajon lehetséges-e az élet a burokcsilla-
gok körüli bolygókon? Ez egy érdekes 
felvetés, bár jelenleg inkább sci-fi, 
mint tudomány. Egyrészt kérdéses, 
hogy ilyen fémszegény környezetben 
egyáltalán kialakulnak-e Föld-szerű 
bolygók. Ugyanakkor vicces elképzel-
ni, milyen lehet egy olyan bolygón le-
szállni űrhajóval, melynek van egy 
Nap-szerű saját csillaga és egy szuper-
óriás „őscsillaga” is. Kicsit olyan lehet, 
mint a Tatooine-on a Star Wars-ban.

Persze a szuperóriás ős csak néhány 
millió évig él, ez az élet kialakulásához 
nem elég. A Nap-szerű csillag viszont 
évmilliárdokig megmaradhat, ha sike-
rül elliptikus pályára állnia az őscsillag 
maradványa körül. A maradványon egy 
fekete lyukat értünk természetesen.

Eredményeinket az Astronomy and 
Astrophysics című szaklapban publi-
káltuk. A csillagontó csillagburkok 
elméletének kidolgozásában részt 
vettek még Dr. Jonathan Mackey, a 
Dublini Kozmikus Fizika Intézet 
munkatársa és Prof. Norbert Langer, 
a Bonni Egyetem professzora. 

SzécSi Dorottya

nagy tömegű csillag-generációnak. 
Szimulációik szerint a fémszegény, 
nagy tömegű csillagok kétféleképp 
fejlődhetnek. Az egyik fejlődési 
irány „hideg” szuperóriásokhoz ve-
zet – vagyis olyan csillagokhoz, me-
lyek átmérője a mi Napunk átmé-
rőjénél ezerszer nagyobb, és renge-
teg anyagot dobnak le magukról. 
(A csillagok nemcsak fényt, hanem 
anyagot is bocsátanak ki magukból. 
Ezt csillagszélnek hívjuk. A nagy tö-
megű csillagok esetében ez igen in-
tenzív folyamat.)

A hideget azért tettük idézőjelbe, 
mert ezeknek a szuperóriásoknak a 
felszíni hőmérséklete is 5000 fok kö-
rül van. Csillagszelük hőmérséklete 
azonban tényleg alacsony, úgy 
100 kelvin (–173 Celsius-fok) körüli. 
A másik fejlődési irány normálmére-
tű, de viszonylag forró, UV-tarto-
mányban fényes csillagokhoz vezet. 
Ezeknek az ún. TWUIN csillagok-
nak a felszíni hőmérséklete akár 
100-150 ezer fok is lehet.

Hogy mi következik mindebből?
A hideg szuperóriás csillagok kör-
nyezetét felfűtik a forró, UV-fényt 
sugárzó csillagok, ezért a szuperóri-
ások körül az anyag (melyet ledob-
nak magukról), összesűrűsödik a hi-
deg és meleg régiók határán. Egy 
hatalmas, de vékony, héjszerű burok 
jön létre minden szuperóriás körül.

A TWUIN betűszó jelentése:

 „Transparent Wind UV-Intense”, magyarul: átlátszó szelű, ultraibolya fényben intenzí-
ven sugárzó csillag. Ezek olyan nagy tömegű csillagok, melyek gyorsan forognak és 
alacsony a fémtartalmuk. Életüket legtöbbször egy nagy energiás robbanással, ún. 
gammakitöréssel zárják.

  Több csillagpopulációt tartalmazó gömb-
halmaz, az NGC 2808 a Hubble űrtávcső 

felvételén (FORRÁS: HUBBLESITE.ORG)

    A kutatás során felhasznált adatok az Európai Déli Obszervatórium Kueyen távcsövére 
(balra) szerelt UVES spektrográffal (jobbra) készült mérésekből származnak  (FORRÁS: ESO)
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Gyuris Ferenc geográfus, az ELTE Regionális Tudományi 
Tanszékének adjunktusa. Doktori fokozatát Heidelbergben szerezte. 
Számos díj birtokosa, 5 nyelven, több mint 50 publikációja jelent 
meg. Fő témái a területi egyenlőtlenségek, különös tekintettel a 
posztszocialista országok társadalmi és gazdasági fejlődési útjára, 
az állami gazdaságpolitikai döntések hatásai, valamint az ezekkel 
kapcsolatos tudományos koncepciók. Tekintettel a már most szerte-
ágazó munkásságára, a teljes paletta felvonultatása helyett egyik 
kedvenc kutatási területére, Kína utóbbi évtizedekben tapasztalt erő-

teljes fellendülésére fókuszálva beszélgettünk vele.

KÖZEL S TÁVOL: KÍNA

sem készül el határidőre. De az olim-
piára aztán mégis befejeztek mindent.
– Tehát kutatóként is jogosnak tart-
ja a közkézen járó kifejezést a „gaz-
dasági csodáról”?
– Szerintem egyértelműen használ-
hatjuk a kínai gazdasági csoda kife-
jezést. Kína valóban a világ vezető 
gazdasági hatalmai közé került, és 
nemcsak a leggazdagabb réteg élet-
helyzete javult jelentősen (bár két-
ségtelenül nagyon egyenlőtlen volt a 
fejlődés), de a társadalom legalsó ré-
tegének tagjai is lényegesen jobban 
élnek, mint 20-30 évvel ezelőtt. 

Az okokat keresve vitathatatlan, hogy 
a kínai emberek munkakultúrája nagy 
szerepet játszott a változásban. Ugyan-
akkor rengeteg olyan egyéb feltétel-
nek is teljesülnie kellett, amelynek 
megléte nem vagy nem csak a kínaia-
kon múlt. Előttük volt a japán növeke-
dési modell; az ország területe elké-
pesztő nyersanyagbázis volt; a hetve-
nes évek olajárrobbanásait követő gaz-
dasági világválságából is előnyt tudtak 
kovácsolni sajátos adottságaik miatt. 
Aztán amikor harminc évvel később 
jött a 2008-as válság, és mindenki 
megtorpant, Kína – látszólag – „vidá-
man” növekedett tovább. Akkoriban 
sokan azt hitték, hogy a kínai gazdaság 
immár töretlenül növekedni fog.

Fontosnak tartom azonban, hogy 
lássuk a folyamat korlátait, valamint 
azt is, hogy mit tanulhatunk a fenti-
ekből itt, Kelet-Közép-Európában. 
Például nem lehet eleget hangsú-
lyozni, hogy Kína annyira más kö-
zeg volt a hetvenes évek végén, ami-
kor a reformok beindultak, mint 
akármelyik térségünkbeli ország 
napjainkban, hogy az akkori intéz-
kedések részint kivitelezhetetlenek 
lennének, másrészt nagy szerencse, ha 
senki nem próbálja kivitelezni őket. 
Nyilván Kína ma is egy autoriter 
rendszer, erőteljes cenzúrával, ahol 
rengeteg embernek a mai napig nin-
csen nyugdíja, és sokan még mindig 
nagyon kevés pénzért dolgoznak, 
miközben alig jutnak hozzá bizo-
nyos elemi közszolgáltatásokhoz. De 
a megtett fejlődési út szerintem való-
ban nevezhető „csodának”, ezt kár 
volna elvitatni.
– Ha már a cenzúránál és az autoriter 
rendszernél tartunk: mennyire bízha-
tunk a Kínáról szóló adatokban? 
– Úgy gondolom, ha valaki kutat, ak-
kor tisztában kell lennie azzal, hogy 
minden adat pontatlan. Bármi jut a 
kezünkbe, azt kellő forráskritikával 
kell kezelni. Ezt nehezíti, hogy nem 
mindig tudjuk pontosan, milyen jelle-
gű vagy mértékű forráskritika volna 

– Mikor és miért kezdett el Kína-
kutatással foglalkozni?
– Már a gimnáziumi OKTV dolgo-
zatom is Kína gazdasága és a világgaz-
daság címszó alatt készült. Akkor – 
2001-ben – döbbentem rá arra, hogy 
ez nagyon izgalmas téma, s hogy 
milyen kevesen foglalkoztak vele 
akkoriban. Talán ezért is választot-
tam később az egyetemi évek alatt is 
olyan lelkesen ezt a témát. Azután 
2008-ban, még a diplomám előtt, 
kaptam egy e-mailt: Csanádi Mária 
az MTA Közgazdaságtudományi 
Intézetéből azzal keresett meg, hogy 
Kína témában végeznek kutatást, és 
szükségük volna egy emberre, aki 
térképre tudja vinni az adatokat, il-
letve aki területileg tudja értelmezni 
az eredményeket. Így nyílt lehetősé-
gem az addiginál részletesebben el-
merülni a témában. 

A kínai „gazdasági csoda” azért ér-
dekelt nagyon, mert amikor először 
jártam Kínában, akkor két elsöprő 
tapasztalatom volt. Az egyik, hogy 
az emberek mennyire hasonlóak, 
mint mi, a másik, hogy Kínában mi-
lyen gyorsan épülnek a dolgok. A pe-
kingi olimpia előtt 4 hónappal jár-
tam kint, az olimpiai falu jelentős 
része még félig sem volt kész – gon-
doltam, épp, mint odahaza, semmi 
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reket vállalni, a népességnek az is egy 
viszonylag kisebb hányada lenne, te-
hát nem hozna drasztikus változást. 
Ráadásul látni kell: a mai fiataloknak 
a nagy része nem fog már két gyere-
ket vállalni, sőt, jelentős részük egyet 
sem, mégpedig azért, mert egy olyan 
világba nőttek bele, amely efelé terel-
te őket És az, aki már egész életében 
erre rendezkedett be, azt nem lehet 
megváltoztatni néhány év, vagy akár 
egy évtized év alatt. 
– Mindenesetre Kína bő 30 év alatt 
felzárkózott. Merre haladunk: ha 
minden ország rátalál a saját gaz-
dasági csodájára, lesz olyan, hogy az 
egyenlőtlenségek kiegyenlítődnek a 
világban?
– Én olyan társadalmi berendezke-
dést még nem láttam, ahol ne lett 
volna egyenlőtlenség az emberek 
között. Ha el is jutnánk esetleg egy 
olyan fejlettségi szintre, ahol nem 
érződik például jelentős gazdasági 
különbség, valószínűnek tartom, 
hogy leképeződne más szinten.

Másik oldalról azt, hogy az egyen-
lőtlenségek miként képeződnek le, 
azt a társadalmak tudják bizonyos 
keretek között alakítani. Vannak 
esetek, amikor a társadalom nagy 
része úgy érzi, hogy olyan formá-
ban tagozódik a társadalom, ame-
lyet  nem gondol jónak, mert 
nincs összhangban az értékrendjé-
vel. De léteznek közegek, ame-
lyekben úgy képeződnek le a tár-
sadalmi különbségek, hogy azt az em-
berek többsége igazságosnak, leg-
alábbis elfogadhatónak tartja.

Tegzes Mária

nem tud olyan jól működni, vagy 
éppen maga válik akadályává a to-
vábbi előrelépésnek. 
– Például az egykepolitikáról hallani, 
hogy már akadályozza a fejlődést.
– Igen, az egykepolitika nagyon jó 
példa erre a jelenségre. A ’70-es évek 
végén, már Mao halála után, a kínai 
vezetés legerősebb félelme az volt, 
nehogy annyira túlnépesedjen az or-
szág, hogy nem tudnak mindenkinek 
ennivalót adni. Húsbavágó szükséglet-
nek tűnt, hogy visszafogják a népes-
ségnövekedést. Aztán később kiderült, 
hogy a kínai gazdasági csoda egyik 
része éppen ebből a demográfiai be-
avatkozásból fakadt, legalábbis a sta-
tisztika szintjén, hiszen a gazdasági 
fejlettség egy főre jutó mértékét nagy-
ban befolyásolja, hány aktív ember 
hány inaktívat tart el. Míg ma Ma-
gyarországon két ember tart el egy 
harmadikat, Kínában három aktív 
korúnak kell egy negyediket eltarta-
nia. Ez számszakilag óriási különbség! 
Mostanra azonban a népesség örege-
désével kapcsolatban égető munkaerő-
hiány kezd körvonalazódni. 

Három évvel ezelőtt, amikor dön-
tés született arról, hogy hosszú idő 
után újból szabadon lehet második 
gyereket vállalni, éppen kint voltam 
Kínában. Már akkor arról írt egy veze-
tő kínai demográfus, hogy ettől nem 
lehet látványos változást várni. Sokan 
vannak, akik korukból fakadóan már 
nem tudnak ismét gyermeket vállal-
ni. Azok pedig, akik tudnának, már 
egy jelentősen lecsökkent létszámú 
korosztály; ha most mindnyájan 
tényleg elkezdenének második gye-

indokolt. Azt gondolom, ha az ember 
több különböző forrásból dolgozik, 
akkor elég jól körül lehet határolni va-
lóban létező jelenségeket. Szóval ha 
rendelkezésünkre áll egy gazdasági 
statisztika, amellett érdemes követni 
más területek kutatóinak a Kínára vo-
natkozó eredményeit, vagy kínaiakkal 
is beszélnünk. Legalább ilyen hasznos, 
ha az ember kint mászkál a való világ-
ban, és csak bámészkodik. A közgaz-
dász kolléganővel szokásunk, hogy 
amikor kint vagyunk, véletlenszerűen 
fölszállunk egy buszra, és – általában 
egyedüli külföldiként – elmegyünk a 
végállomásig. Földrajzosként azt gon-
dolom, hogy a tudományterületünk 
egyik erőssége éppen a terepi munka. 
Még ha az ilyen empirikus tapasztala-
tot nem is lehet milliméter pontosság-
gal rögzíteni, de alapvető háttértudás-
ként nagymértékben segítheti, hogy 
megértsük a kontextust.

Még annyit szoktam mondani, hogy 
ha társadalmi kérdésekben a rendel-
kezésre álló adatokból valami olyan 
probléma rajzolódik ki, amit az illető 
rendszer nem szívesen tenne a kira-
katba, elég jó eséllyel lehet vélelmezni, 
hogy az a jelenség létezik…
– Akkor minden bizonnyal az is va-
lóság, hogy a gazdasági csoda jelen-
leg mégis megtorpanni látszik.
– Erről a következő jut eszembe: a 
’80-as években készült Vissza a jövő-
be filmtrilógia második részében 
2015 Amerikájában japán vezető 
tartja kézben az amerikai embere-
ket. Japán a hatvanas évek elejétől 
kezdve egy olyan elképesztő növe-
kedési pályát írt le, hogy sokan azt 
gondolták, ez a végtelenségig fog 
tartani, 20-30 év múlva pedig Japán 
zsebre fogja tenni az Egyesült Álla-
mokat. Ez nem következett be. 

Tulajdonképpen Kína is hasonlóan 
indult a hetvenes évek végén. Mind 
a két ország egy sajátos globális hely-
zetben a meglévő adottságait részint 
szerencsésen, részint jól átgondoltan 
használta ki, s ezzel rendkívül ered-
ményes volt egészen addig, amíg a 
nemzetközi és a hazai keretrendszer 
nem változott meg drasztikusan. De 
amikor megváltozik a világ, illetve a 
belső adottságok is átrendeződnek, 
akkor az a fajta modell, ami addig bi-
zonyos szempontból kiválóan volt op-
timalizálva, egy új helyzetben már 
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3. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Romhányi Dóra feladványa

Megoldás: TŰZ, HŐ, NAP

2. fejtörő – Benked Anett feladványa

Megoldás: 2 

(Az első két ábrát egymásba tolva úgy kapjuk meg a harmadikat, 
hogy az összeget vízszintesen, majd függőlegesen tükrözzük, 

vagy 180 fokkal elforgatjuk.) 

3. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa 

Megoldás: 1

(Mindegyik háromjegyű szám prím.)

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 – Feleki Zoltán feladványa

Helyezze a kérdőjelek helyére sorrendben a megadott szavakat!  
Az egyiket segítségül beírtuk.

A számtorpedó hajói az 1 és 12 közötti egész számokat rejtik. Írjon 
mindegyik hajóba egy-egy számot úgy, hogy a sorok és oszlopok szé-
lén álló számok a hozzájuk tartozó hajók összegével egyezzenek meg!

Mi kerül a kérdőjel helyére?

2. fejtörő – Mikó Laura Hanna 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

50 éve volt a mexikóvárosi olimpia 

1968. október 12. és 27. között rendezték meg Mexikóvá-
rosban a számozása szerint 19., a megvalósulása alapján 
azonban csak a 16. nyári olimpiai játékokat. (3 olimpia a 
világháborúk miatt elmaradt.) Ez volt az első olimpia, ami 
Latin-Amerikában valósult meg, az odaítéléstől a megren-
dezésig eltelt 5 évben ugyanakkor folyamatosan zajlottak 
a sportszakmai viták arról, hogy a városnak a tengerszint 
feletti 2300 méteres magassága és az azzal járó ritka leve-
gő vajon mennyire lesz káros a sportolók egészségére. 
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a 2 percnél rövidebb 
ideig tartó versenyszámokban 
előnyt jelent a ritka levegő, 
mivel kisebb a légellenállás, a 
levegő alacsony oxigéntartal-
ma pedig nem jelent hátrányt, 
mivel a mozgáshoz szükséges 
energiát ennyi ideig anaerob 
módon, azaz oxigén felhasz-
nálása nélkül állítja elő a szer-
vezet. Az ugrások így hosz-
szabbak és magasabbak, a 
sprint futó- és úszótávok 
gyorsabban teljesíthetőek, az 
eldobott tárgyak (diszkosz, 
gerely, kalapács) messzebb 
szállnak, mint egy a tenger-
szinttel nagyjából megegyező 
magasságú helyszínen. Az ál-
lóképességet igénylő számok-
ban ugyanakkor – amelyek-
ben már az aerob, tehát oxi-
gént felhasználó energiater-
melést végez a szervezet – a 
levegő alacsony oxigéntartal-
ma azt eredményezi, hogy sokkal rosszabb eredmények 
születnek, mint egy mélyebben fekvő városban megren-
dezett verseny alkalmával. (Ez a helyzet a hosszútávfutás-
sal, a hosszabb úszószámokkal vagy a kerékpározással.)

Nem sokkal a versenyek kezdete előtt más, politikai 
természetű bizonytalanság is felmerült. Diákok és ta-
náraik tüntettek a játékok ellen, mert a kormány mint-
egy 150 millió dollárt – mai árakra átszámítva nagyjából 
300 milliárd forintot – költött a létesítményekre, miköz-
ben az ország lakóinak döntő része egyre rosszabb körül-
mények között élt. A tiltakozásoknak 10 nappal a meg-
nyitóünnepség előtt sortűz vetett véget, amelyben 260-an 
vesztették életüket, a sebesültek száma pedig 1200 volt.

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 olimpiák történetében a mexikóvárosi volt az első, 
amelyen több mint száz ország (112) képviseltette magát. 
5516 versenyző indult, közülük a nők aránya mindössze 
14%-ot tett ki. (Összehasonlításképpen: 2016-ban, Rióban 
a női sportolók aránya 45% volt.) Ez volt az első olimpia, 
ahol a győzteseknek doppingteszten kellett részt venniük, 
valamint amelyen az időeredmények közül nem a kézi, ha-
nem az elektronikus órával mért számított a hivatalosnak.

Ezen az olimpián debütált a ma is alkalmazott magas-
ugró technika, amely abban testesül meg, hogy a rúd 
felett az ég felé fordulva haladnak át. A „találmány” 
Dick Fosbury amerikai sportolóhoz kötődik, aki meg is 

nyerte a magasugró ver-
senyszámot. Atlétikában 
egyébiránt 48 világrekord 
született, közülük több már 
ugyanezen az eseményen 
megdőlt. Nem tartozott 
utóbbiak közé azonban 
Bob Beamon távolugrónak 
az eredménye, akinek a 
890 centiméteres ugrását 
csak 22 évvel később sike-
rült felülmúlni. A szintén 
amerikai Al Oerter disz-
koszvetésben immár a ne-
gyedik olimpiai bajnoki cí-
mét szerezte Mexikóváros-
ban, a cseh tornász Vera 
Caslavska pedig ezen az 
egy olimpián gyűjtött négy 
aranyat. A játékokat több, 
politikai jellegű vélemény-
nyilvánítás is emlékezetessé 
tette: a színesbőrű ameri-
kai sprinterek a hazájuk-

ban tapasztalt faji megkülönböztető politika, Caslavska 
pedig a prágai tavasz eltiprása miatt tiltakozott az ered-
ményhirdetés során, amik súlyos szankciókat eredmé-
nyeztek a pályafutásukat illetően.

Magyarországot 167 versenyző képviselte a játékokon, 
akik 10 arany-, 10 ezüst- és 12 bronzérmet nyertek. Két 
elsőséget szereztünk atlétikában, birkózásban, kajak-
kenuban és vívásban, öttusában és labdarúgásban pedig 
egyet-egyet. Hazánk a nemzetek nem hivatalos éremtáb-
lázatán az előkelő 4. helyezést érte el. A magyaroknál 
eredményesebben csak az egyesült államokbeli, a szovjet 
és a japán sportolók szerepeltek.

Herzog Tamás

A mexikóvárosi olimpia logója
(FORRÁS: MAGYAR OLIMPIAI ÉS SPORTMÚZEUM)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

A rája öntisztuló filtere

M inden ember életében eljön a pil-
lanat, amikor felteszi magának a 

magától értetődő kérdést: hogyan 
tisztítja az ördögrája a szájában lévő 
planktonszűrőket? Misty Paig-Tran, a 
Kaliforniai Állami Egyetem tenger-
biológusa és munkatársai azonban 
tovább is mentek, és a Science 
Advances folyóiratban közölt cikkük 
tanúsága szerint meg is oldották az 
emberek millióit nyugodni nem ha-
gyó rejtélyt.

Az ördögrája (vagy más néven 
manta) hatalmas állat: hosszúsága 
négy-öt méter, “szárnyfesztávol-
sága” pedig akár a kilenc métert is 
elérheti. Első látásra félelmetes meg-
jelenése ellenére igen békés terem-
tés, főként zooplanktont szűröget a 
vízből, esetenként kisebb halakat is 
lenyel. Az apró rákocskák kiváloga-
tásához különleges szűrőmechaniz-
mus alakult ki az ördögrája garatjá-
ban. Ez lehetővé teszi számára, hogy 
folyamatos táplálkozását szinte soha-
sem kell megszakítania azért, hogy 
az eltömődött szűrőit kitisztítsa.

hetjük el. A víz, miközben átáramlik a 
lécek közötti réseken, örvényeket hoz 
létre, és a lécek felett turbulens áram-
lások keletkeznek. E turbulenciák a 
szűrő felett tartják a nagyobb szilárd 
tárgyakat, amelyek alig érnek hozzá 
magához a szűrőhöz.

Nem a ráják az egyetlen tengeri 
planktonszűrő állatok, amelyek filterei 
nem közönséges szitaként működnek. 
A bálnák szilái például úgy irányítják 

Van élet a cirkadiánon túl 

A Baylor Orvostudományi Főiskola 
(USA) kutatói megfigyelték, hogy 

az állati sejtek egy állandó, 12 órás ge-
netikai aktivitási ciklussal rendelkez-
nek, mely független a cirkadián 
ritmustól. A módszer, melyről a 
PLOS ONE folyóiratban számoltak 
be, a génkifejeződés adatainak perio-
dicitását értékelte, és az eredményeket 
összevetette azokkal, melyeket más 
komputeres módszerek segítségével 
nyertek. Az eredményt laboratóriumi 
kísérletekkel is megerősítették. 

A tavaly orvosi Nobel-díjas ku-
tatás középpontjában lévő, 24 órás 
cirkadián cikluson kívül (mely ösz-
szefüggésben van a környezetből 
jövő fénnyel, és befolyásolja, mikor 
alszunk és mikor vagyunk ébren), 
bizonyítottan más ciklusok is létez-
nek. 12 órás ciklust követ például a 
vérnyomás, a testhőmérséklet, a kog-
nitív teljesítmény, néhány hormon, 
a stresszreakció és a gyógyszeres ke-
zelésre adott válasz. Eddig azonban 

típusú hullám van jelen az adathalmaz-
ban, ha egyáltalán jelen van?” – mondta 
Antoulas, a tanulmány első szerzője.

A kutatók Antoulas matematikai 
módszerét használták arra, hogy 
elektromos digitális jeleket elemez-
zenek, melyek segítségével biológiai 
jelenséget analizálnak: nevezetesen a 
génkifejeződés adatait, melyeket 36 
órán keresztül, óránként gyűjtöttek. 
A kutatók több mint 18 000, egerek 
májsejtjéből való gént elemeztek, 

Amint az ördögráják szűrőinek 
mikroszkópos vizsgálatából, illetve az 
eredmények alapján készített laborató-
riumi modellek teszteléséből kiderült, 
a rája szűrői azért nem tömődnek el 
szinte sosem, mert nem egyszerűen 
szitálja a vizet. A kiszűrt apró állatkák 
tehát alapvetően nem azért akadnak 
fel a szűrőn, mert nem férnek át an-
nak pórusain. Ehelyett a rája szűrőjét 
ferdén álló lécek sorozataként képzel-

semmit nem tudtunk ezen 12 
órás ciklus biológiai alapjáról; 
ennek feltárása volt a célja 
Clifford C. Dacso molekulá-
ris és sejtbiológia professzor és 
munkatársai kutatásának.

Elhatározták, hogy az ed-
digiektől különböző, „rész-
rehajlásmentes” matematikai 
módszert alkalmaznak. Eb-
ben Athanasios Antoulas ma-
tematikus és mérnök segítette 
őket, akinek szakterülete a 
digitális jelzések feldolgozása. 
A mátrix-ceruza módszernek 
nevezett új matematikai eszköz se-
gítségével rendkívül zajos digitális 
adathalmazban is fel lehet fedni a 
meglévő gyakori mintázatokat.

„Más matematikai módszerek ezt a 
típusú problémát úgy közelítették meg, 
hogy rákérdeztek, vajon egy adott hul-
lám létezik-e az adathalmazban. Eleve 
részrehajlóak voltak tehát, hogy egy bi-
zonyos típusú hullámot megtaláljanak. 
Az általunk alkalmazott módszer azon-
ban elfogulatlan kérdést tesz fel: milyen 

Cirkadián ritmus
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a környezetükben áramló vizet, hogy 
az eltérő sebességgel mozog a szilasor 
előtt és mögötte. Az így kialakuló nyo-
máskülönbség miatt gyülemlik fel a 
plankton a száj belsejében. De klasszi-
kus szűrésre is van példa: az óriáscápák 
is planktonnal táplálkoznak, de nekik 
gyakran be kell zárniuk a szájukat, 
hogy egyfajta köhögésszerű reakcióval 
kitisztítsák az eltömődött szűrőiket.

A kutatók szerint az ördögrája szű-
rőmechanizmusának megértése hoz-
zájárulhat e halak (illetve a teljes óce-
áni ökoszisztéma) megóvásához. Az 
ördögrájákra leselkedő legnagyobb 
veszély ugyanis az, hogy rengeteg 
mikroműanyag-szemcsét nyelnek le. 
A mikroműanyagok jelenleg szinte 
akadálytalanul jutnak a világtenge-
rekbe, mivel a hagyományos szenny-
vízkezelési eljárások nem alkalmasak 
a hatékony kiszűrésükre (illetve a szű-
rők gyakran eltömődnek, használha-
tatlanná válnak, tisztításuk, cseréjük 
pedig jelentős költségekkel jár). Elkép-
zelhető, hogy a klasszikus szűrőket a 
jövőben a ráják ferde lécei alapján ter-
vezett filterek válthatják ki.

K. M.

A lelőhelyről már eddig is leletek 
ezrei kerültek elő, mert az őslakosok 
hosszú évezredekig előszeretettel 
használták az időjárás kivájta barlan-
got. A homokkősziklák között talál-
tak is számos kőeszközt, teknősöket 
és kígyókat ábrázoló barlangfestmé-
nyeket, illetve tűzrakásról tanúsko-
dó faszenet is. 

Peter Veth és Jo McDonald, a mos-
tani kutatás vezetői egy szikla alatt 
találtak rá egy félhold alakú esz-
közre, amelyet talán fafaragásra 
használtak, esetleg egy lándzsa 

része lehetett. A környező üledék 
radiokarbonos kormeghatározása 
szerint a réteg 43 ezer éves volt - tíz-
ezer évvel idősebb, mint a legrégebbi 
hasonló tárgyak Ausztráliában. De 
nem ez bizonyult a legősibb leletnek. 
Találtak ugyanis egy 47 ezer éves, 
vasból készült kaparókést is, amellyel 
valószínűleg a húst fejtették le az ál-
latok csontjairól.

A kutatás vezetői véleménye sze-
rint az ember még ennél is régebben 
megjelenhetett a területen. A radio-
karbonos kormeghatározás csak 50 
ezer évig működik megbízhatóan, 
a 47 ezer éves eredmény pedig igen 
közel van a határhoz. Elképzelhető 
tehát, hogy a módszer itt már csal, 
és igazából még régebbiek a leletek. 

K. M.

melyek többféle sejtszintű folyamat-
ban vettek részt, például az anyag-
cserében, a sejtstresszben, a sejt cik-
lusában és a sejtszintű légzésben.

„Módszerünk feltárta azt az alapvető 
ciklust, mely minden egyes génhez tartozó 
minden egyes adathalmazban jelen volt. 
Megbizonyosodtunk a 24 órás cirkadián 
ciklusokról, és felfedeztünk géneket, me-
lyek kifejeződése 12 órás ciklust követett – 
ez a ciklus nem látszott, amikor korábban 
más komputeres módszerekkel végeztünk 
vizsgálatot” – mondta Antoulas.

„Közelebbről megvizsgáltuk a 12 és 
24 órás ciklusokat. A módszerünk feltár-
ta, hogy ezek a ciklusok egymástól függet-
lenek, és ezt laboratóriumi kísérletekkel 
is megerősítettük, melyek megmutatták, 
hogy ha kikapcsoljuk azokat a géneket, 
melyek a 24 órás ciklust követik, az nem 
befolyásolja a 12 órás ciklust követő gé-
nek kifejeződési mintázatát” – mondta 
Dacso.

Az olyan sejtfunkciók tehát, mint 
a gyulladás, stresszválasz, a fehérje 
minőségének irányítása és az ener-
giaellátás, 12 órás ciklusban működ-
nek. Ennek pedig messze ható kö-
vetkezménye van az egészség, illetve 
a betegségek tekintetében.

Szilágyi-Nagy ildiKó

Az ausztrál sivatagot 
legalább 47 ezer éve 

meghódította az ember

Ausztrália belső területei a világ 
legsivárabb tájai közé tartoznak, 

és hasonlóan nézhettek ki már 
évtízezredekkel ezelőtt is. Nyaranta a 
napi átlaghőmérséklet rendszeresen 
37-39 Celsius-fok között van, és 
időnként 50 fok fölötti hőmérséklete-
ket is mérni. Vannak térségek, ahol 
szinte sohasem esik az eső, az évi átla-
gos csapadékmennyiség alig haladja 
meg a száz millimétert. Ezzel szem-
ben a párolgás nagyon intenzív: éven-
te a 4000 millimétert is meghaladja.

E kietlen környezet még a mai la-
kosokat is kemény megpróbáltatá-
sok elé állítja. Így nem csoda, hogy 
mindeddig az volt a tudományos 
közmegegyezés a régészek körében, 
hogy az Ausztráliát a délkelet-ázsiai 
szigetvilág felől meghódító ember 
akár több tízezer évig is messze elke-
rülte a belső területek perzselő sivatag-
jait. Eközben csak a tengerparti, illetve 
főként a trópusi klímájú északi terü-
leteken vert tanyát. A PLOS ONE 
tudományos folyóiratban nemrég 
publikált felfedezés azonban arról 

árulkodik, hogy a korábban sejtett 
időszaknál sokkal korábban, akár a 
szigetkontinensre érkezés után (ré-
gészeti léptékben) viszonylag hamar 
megvetették lábukat az ausztrál ős-
lakosok elődei a sivatagban.

Az első emberek mintegy 65 ezer 
évvel ezelőtt érkeztek Ausztráliába, 
majd 49-50 ezer éve érték el a kon-
tinens nyugati és déli partjait. Eddig 
úgy gondolták, hogy a törzsek a part-
vonalat követve haladtak dél felé, hi-
szen a középső sivatagokban nagyon 
kemény élet várt volna rájuk. 
A perth-i Nyugat-ausztráliai Egye-
tem régészei azonban nemrégiben 
megdöbbentően régi ember alkotta 
eszközökre bukkantak a Nyugati-si-
vatag Karnatukul nevű lelőhelyén, a 
szárazföld belsejében, messze a tengertől.
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Hol születhetett az 
Oumuamua?

Naprendszerünkbe 2017-ben csil-
lagközi látogató érkezett, amelyet 

a felfedezését követően Oumuamua-
nak neveztek el, s a megfigyelésére 
nagy erőkkel álltak rá a világ csilla-
gászai, s nemsokára az is kiderült, 
hogy nagy valószínűséggel üstökös.

A Gaia csillagászati kutatómű-
hold adatai alapján most négy olyan 
lehetséges csillagot találtak, ame-
lyekről feltételezhető, hogy Nap-
rendszerünk távoli látogatója esetleg 

onnan is érkezhetett. Ahhoz, hogy 
ezt kinyomozzák, a Gaia adatai kü-
lönösen alkalmasak, mivel nemcsak 
egy adott csillag helyzetét, hanem 
annak mozgását is meg tudják hatá-
rozni. Az Oumuamua pályáját vissza 
kellett követni a múltba, s azokat a 
csillagokat kellett számításba venni, 
amelyek útját keresztezte az űrön az 
elmúlt évmilliók során átszáguldó 
kóbor égitest. A német Max Planck 
Csillagászati Intézet tudósai a Gaia 
áprilisban nyilvánosságra hozott 
adataiból dolgoztak, ebben a Tejút-
rendszer több mint egymilliárdnyi 

csillagának pontos helyzete, mozgá-
sa, távolsága, s ami a legfontosabb, 
szögsebessége is szerepelt. Ezek közt 
hétmillió csillag esetében számítot-
ták vissza azok múltbéli helyzetét, 
s az elmúlt néhány millió év alatt 
megtett teljes útvonalát. Ezt a meny-
nyiséget további 220 000, korábbról 
ismert szögsebességű csillag adata-
ival egészítették ki. Négy ilyen csil-
lagot találtak, s mindegyik törpe, a 
mi Napunkéhoz hasonló, vagy annál 
kisebb tömegű, s az elmúlt 1-7 millió 
évben az Oumuamua-val egyfelé jár-
tak, azt azonban egyik csillagról sem 
tudjuk, hogy lenne bolygórendszere 
vagy kettőscsillag volna. Azzal azon-
ban, hogy lehetőségként felmerült e 
négy csillag, már lehet olyan célzott 
megfigyelési kampányokat indítani, 
amelyek során ezekről kideríthetőek 
az Oumuamua-kérdés megválaszolá-
sához szükséges további információk. 
Természetesen a Gaia további adata-
it is átvizsgálják majd a kutatók, s a 
2020-as évek során két olyan kam-
pány is lesz, amelyek révén a mosta-
ninál jóval több csillag szögsebesség 
adatait ismerhetjük meg. Így majd a 
vizsgálatba vonható és potenciális ki-
indulási pontként szolgáló csillagok 
száma bővülhet. A kutatók szerint 
a megfelelő adatokból, amelyeket 
a Gaia képes megadni, viszonylag 
könnyű kiszámítani az Oumuamua 
lehetséges születési helyét, illetve a 
Tejútrendszer múltjába is bepillantást 
nyerhetünk ezen adatok segítségével.

(ESA)

Az otthon és az étel szaga 
eltérő memórianyomot 

hagy – legalábbis a sivatagi 
hangyák agyában

Bár a szaglás nagyon sok állatfaj ese-
tében – beleértve minket embere-

ket is – jelentős szerepet tölt be az 
egyes életfolyamatok szabályozásában, 
még mindig keveset tudunk arról, 
hogy a különböző szagokat egy faj 
idegrendszere hogyan dolgozza fel.

A német Max Plank Intézet ku-
tatóinak sivatagi hangyákkal vég-
zett vizsgálatai figyelemre méltó 
eredményekre vezettek. Eredetileg 

arra voltak kiváncsiak, hogy egy 
táplálékkereső portya után hogyan 
képesek visszatalálni a hangyák a 
fészekbe. Mivel az egyhangú sivatagi 
tájban a fészek bejárata egy eldugott  
apró lyuk, a felismerése nem is oly-
an magától értetődő. Az gyorsan 
kiderült, hogy a  tájékozódásban a 
fészek bejáratának szaga alapvető, 
azonban a kutatók a vizsgálat során 
arra is felfigyeltek, hogy ezek a 
hangyák hihetetlen gyorsan meg-
tanulják a különféle hangyaétkek 
szagát.  A laboratóriumi tesztek során 
az állatoknak egy pálcika segítségév-
el különböző szagokat prezentáltak, 
és a hangyák az ételhez kapcsolt 
szagokra már egyetlen próba után is 
emlékeztek, akár 25 nap elteltével is 
felismerték azt, akkor is, ha közben 
nem találkozhattak vele. Ez rend-

ÉT-ETOLÓGIA

kívüli teljesítmény, tekintve, hogy 
természetes körülmények között 
egy-egy állat élettartama 9-10 nap. 
Ezzel szemben a fészekszag teszt es-
etében 5-10 próbára volt szükség és 
ha a szagforrást elvették, az állatok 
gyorsan el is felejtették azt. 

A kutatók most azt tervezik, hogy 
modern képalkotó technikák alkal-
mazásával láthatóvá is teszik, hogy 
a kétféle szag eltérően kerül feldol-
gozásra a hangyák fejében.

Bilkó Ágnes
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Vizsgák 
A2, B1, B2 

és C1 
szinteken

TELC nemzetközi és államilag elismert 
nyelvvizsgák 7 nyelvből 4 szinten

Balogh János (1913–2002) a trópusok biológus nagykövetének számított, 
nemzetközi szinten is kimagasló talajzoológiai kutatása. Temérdek, a 
tudományra nézve új fajt írt le, közülük is kiemelkedők a talajban élő atka-
fajok felkutatása – tanítványával, Mahunka Sándorral fedezték fel a világon 
ismert atkafajok meghatározó részét, mintegy 4 ezer fajt! A harmincnál is 
több expedíciójáról származó gyűjtési anyag (vízszintes 41.) ma a Magyar 
Természettudományi Múzeum (MTM) Talajzoológiai Gyűjteményében 
lelhető fel.  Az utókor számos új taxont nevezett el róla, így péyldául 
a korongatkák egy családját (vízszintes 1.), melynek több alcsaládja, 
neme, gyakran azon belül a fajnév szintén Balogh Jánosról kapta tudo-
mányos nevét. Nem véletlen, hogy atkász-nagyhatalomnak számítunk 
tudósaink révén. Jó fejtést!

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. 
A 28-as számunkban elkezdődő 15 hetes rejtvényciklusunk végé-
re a négyzetek betűi egy 200 éve született orvos nevét adják meg. 
A név megfejtői között az Élet és Tudomány negyedéves előfize-
tését sorsoljuk ki. 

VÍZSZINTES: 1. A tudósról elnevezett atkacsalád. 10. Még inkább. 
11. Hódoló, udvarló. 12. Fémbolti portéka. 14. Kohó egynemű betűi. 
16. Éttermi vendég böngészi. 17. Friss (például újság). 18. Telekvég! 
20. A hóemberépítés évszaka. 21. ... dal; Vörösmarty Mihály költemé-
nye. 22. Hegedű tartója. 24. A -től ragpárja. 26. ... Stewart; londoni 
születésű rockénekes. 27. E még közelebbi. 28. Számos. 30. Sajt fele! 
31. Tarándszarvas. 32. Széles csíkokkal tarkított. 34. Edzés kezdete! 
35. Erős, vízálló bőr. 37. Báritalkeverő. 39. Akadályozó. 41. Az MTM-
ben őrzött Balogh János-gyűjtemény nagy része az atkák és 
pókok mellett.

Kedves Olva-
sóink!

A 2007 és 2016 
között  

megjelent 
lapszámaink  

kedvezménye-
sen, 

200 forintos 
áron 

FÜGGŐLEGES: 1. Recipe, röv. 2. Becézett Olivér. 3. Bálint Ágnes 
mesebeli tengerimalaca. 4. Fád, kedvetlen. 5. Nirvánának is mondják. 
6. Fundamentum. 7. A szarvasmarha tudományos nevének első tagja. 
8. Avasodni kezd! 9. Zárak javítója. 13. Realitás. 15. Alaposan megszid. 
17. Jókai ...; a Fekete gyémántok írója. 19. Vígjáték. 23. Kenyeret vajaz. 
25. Középkori torna jelzője. 29. Hajnalban. 32. Utód, leszármazott. 33. 
Építési törmelék. 35. Palya ...; kortárs énekesnőnk. 36. Az aljához. 38. 
Római 40-es. 40. Cókmókban kettő is van!

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: Fungi hungariae, Moesziomyces.
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Az Erkel Ferenc Területi 
Múzeum Magyarország 
harmadik legrégebben 
alapított vidéki múzeu-
ma, Mogyoróssy János, a 

múlt értékeinek megőrzése iránt elkötelezett gyulai ne-
mesember, gazdatiszt 1868-ban hozta létre. A szeptember 
8-án, a múzeum alapításának 150 éves évfordulója alkal-
mából, a Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpontban 
nyílt időszaki kiállítás a gyűjtemény jeles darabjai mellett 
eddig be nem mutatott műtárgyakat tár a közönség elé.

A tárlat célja a múzeum sokszor viszontagságos törté-
netének, munkatársai áldozatos munkájának, a több tíz-
ezer műtárgy kiemelkedő elemeinek és általuk a térség 
történelmének méltó bemutatása.

Gyula város revitalizált, barokk eredetű kastélya kü-
lönleges, egyúttal kiváló helyszínt jelent az Erkel Ferenc 
Múzeum gyűjteményének azt megillető bemutatására. 

A múzeum történeti, régészeti és néprajzi szakágának 
műtárgyait modern, XXI. századi interaktív eszközökkel, 
installációkkal, látványos vizuális hatásokkal hangsúlyoz-
va mutatják be. A történeti gyűjtemény gazdag fotótárá-
ból származó válogatott felvételek érdekes részletei például 
egy mobil applikáció segítségével tűnnek elő, amellett, 
hogy a látogató kedvére lapozgathat az interaktív képer-
nyőn megjelenő darabok között is. A Kincsek őrzője – 
150 éves a gyulai Erkel Ferenc Múzeum című tárlat 
egy éven át, 2019. szeptember 8-ig tekinthető meg.

Vajon mi a közös a Habs-
burg birodalom császárnője 
és a szegény váci TBC-s Tí-
márné sorsában? Milyen 
volt a születés Semmelweis 

Ignác munkássága előtt? Egykor élt nők csontjai, múmiái, 
arcrekonstrukciói, személyes történetei vallanak a szülésről, 
mikor az még életveszélyes volt mind az anya, mind a gyer-
mek számára. A Magyar Természettudományi Múzeum-
ban látható Anyának lenni – Kor- és kórtörténetek cí-
mű kiállítással a múzeum Semmelweis Ignác emléke előtt 
tiszteleg születésének 200. évfordulója alkalmából.

Napjainkban már természetesnek vesszük, hogy a jóléti 
társadalmakban a nők és férfiak egyaránt egészségesen él-
nek, és a gyermekvállalás sem jelent túl nagy kockázatot. 
Megtervezhetjük a születendő gyermekek számát, a szülés 
módját, helyét, sőt még időpontját is. A fejlett orvosi kép-
alkotó eljárásoknak és diagnosztikának köszönhetően 
nyomon követhető a magzat fejlődése, előre megismerhető 
a magzatok száma, neme és sok esetben kiszűrhetők a rej-
tett betegségek vagy a fejlődési rendellenességek.

Mindez az elmúlt évezredekben, de még a XIX. század-
ban sem volt járható út. A gyermekvállalás mellett ráadásul 
számos egyéb nehézséggel is szembe kellett nézniük a nők-
nek. A kiállítás november 30-ig várja az érdeklődőket.

Távirati stílusban cím-
mel nyílt tárlat a Posta-
múzemban Budapesten. 
A 2019. április 30-ig 
látható kiállítás a 90 éves 

magyar dísztáviratokat mutatja be. 60 művész 130 alko-
tása látható Postai nyomtatványokon.

Az 1928-ban bevezetett és még ma is meglévő külde-
ménytípust nemcsak postai vonatkozásában, hanem mű-
vészettörténeti, sőt társadalmi összefüggéseiben is be-
mutatja a tárlat. A fogalmat nem ismerő ifjúság fölfe-
dezheti benne az általa használt sms-sel való párhuza-
mot, a dísztávirattal személyes kapcsolatba került 
generációk számára nosztalgiázásra ad lehetőséget a 
mintegy 130 féle alkotás közötti virtuális lapozgatás. 

A kiállítás egyik fő célja rávilágítani, hogy egykor e 
grafikák, festményreprodukciók, karikatúrák, selyemre 
nyomott rézkarcok, fotók változatossága, nagy- és még 
nagyobb nevű művészek (Benczúr Gyula, Munkácsy 
Mihály, Hollósy Simon, Gönczi-Gebhardt Tibor, Reich 
Károly) alkotásai hogyan alakították a lakosság ízlését, 
szépérzékét, művészeti vagy politikai világnézetét. 

Barokk mesterek velencei 
vedutái – azaz látképei – 
érkeztek Magyarország-
ra az Intesa Sanpaolo 
gyűjteményéből. Canaletto, 
Francesco Guardi, Hendrik 

Frans van Lint és Michele Marieschi egy-egy különleges 
olajképét most először láthatja a magyar nagyközönség.

A Velencei látképek című kiállítás a tizennyolcadik 
századi velencei barokk Magyarországon eddig még 
nem látott mesterműveit hozza el az érdeklődők számá-
ra. Az olajképeken megjelenő épületeken és panorámá-
kon keresztül betekintést 
kapunk Velence egykori 
életébe, és megfigyelhet-
jük a neves festők stiláris 
különbségeit, ugyanazon 
téma más-más művészi 
megközelítésű feldolgozá-
sát. Míg Canaletto (Gio-
vanni Antonio Canal), 
Guardi és Marieschi Ve-
lencében élt és alkotott, 
addig a negyedik veduta 
szerzője, az antwerpeni 
Hendrik Frans van Lint 
nagy valószínűséggel soha nem is járt a lagúnák város-
ában. A legvalószínűbb, hogy személyes élmények he-
lyett csak pályatársai Velencében készült munkáira tá-
maszkodott művei alkotásakor.  A tárlat október 14-ig 
tekinthető meg a Magyar Nemzeti Galériában. 

Áldozatos munka

Semmelweis 200

Küldeménye érkezett

Négy festő, egy város
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A hátlapon
Nikola Tesla emlékezete

Nikola Tesla, a szerb-amerikai tudós 
neve az idősebb korosztálynak a 60-
as évek legnépszerűbb lemezjátszóját 
jelentette, a mai fiatalok az elektro-
mos meghajtású autócsodákról isme-
rik. A névadó igazi munkássága ke-
vésbé tudatosult a közvéleményben.

A XX. század  – egyesek szerint – 
legnagyobb tudósa fedezte fel a 
többfázisú áramot, a forgó mágne-
ses terű aszinkron motort, s  az ő 
nevéhez fűződik  a nagyfrekvenciák 
esetén kölcsönös indukció révén két 
áramkör  csatolása is.

Mi magyarok is hozzájárultunk 
karrierjéhez, h iszen a tudós 
1881-ben egy évig Puskás Tivadar-
ral dolgozott a budapesti telefon-
központ megvalósításán. Önélet-
rajzi írása szerint a fővárosi Város-
ligetben rajzolta botjával a porba a 
váltóáramú motor működését, ami 
azóta is a legelterjedtebb villamos 
forgógép a világon. 

Ezután Tesla európai országokban 
és Amerikában kamatoztatta tudá-
sát, nevéhez 146 szabadalom fűző-
dött. Munkatársai sokszor kihasz-
nálták, Edison anyagilag károsítot-
ta meg, asszisztense, Marconi a rá-
dió feltalálását tulajdonította jogta-
lanul magáénak. 

Az utókor igazságot szolgáltatott a 
75 évvel ezelőtt elhunyt tudósnak: 
a mágneses indukció mértékegysé-
gét róla nevezték el, számtalan 
emlékmű, így a Niagara-vízesés 
mellett álló szobor is emléket állít 
nagyságának.

Hátlapkép és szöveg: 
Csermák Zoltán
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Új módszer az epilepszia 
kezelésében
Az epilepszia egy neurológiai rend-
ellenesség, ami epilepsziás roha-
mokkal jár. A gyógyszerekre nem 
reagáló epilepszia esetén műtéti 
beavatkozással távolítják el a roha-
mok kialakulását okozó agyterüle-
tet, ami általában szintén megszűn-
teti a rohamok kialakulását, azon-
ban továbbra is folynak kutatások 
kevesebb járulékos veszteséggel járó 
beavatkozások fejlesztésére.

Kínai	óriáshüllő
Az egykori Pangea szuperkon-
tinens feldarabolódása óriási 
hatással volt az élővilág fejlődé-
sére. Egy nemrégiben a Nature 
Communications szaklapban pub-
likált lelet gyökeresen megváltoz-
tatta elképzeléseinket az ősi óriás-
hüllőknek az elterjedéséről.

A humán kitettség legrészle-
tesebb mérése
A Stanford Egyetem Orvostudo-
mányi Karának munkatársai újra-
terveztek egy levegőelemző készü-
léket, és ennek segítségével részlete-
sen vizsgálták az embert körülvevő 
apró biológiai és kémiai részecskék-
ből álló „felhőt”.



Nikola Tesla emlékműve a Niagara-vízesésnél
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