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Idén fordult elő először, hogy egy nagyváros vízcsapjai el-
apadtak. Csennai India hatodik legnagyobb városa – 
és idén nyáron teljesen kiszáradtak azok a víztározók, 
amelyekből a hétmilliós város vízhálózata „táplálkozott”.

Mi (még) természetesnek vesszük, hogy ha megnyitjuk 
a csapot, folyik a víz. Azt is, hogy az a víz, ami a csapból 
folyik, iható és egészséges – nem betegszünk meg tőle, 
és nem kell felforralni fogyasztás előtt. De a klímakuta-
tók, a vízügyi, gazdasági szakemberek és a politikusok 
is arra figyelmeztetnek, hogy ez már a közeljövőben 
sem lesz olyan magától értetődő. Éppen ezért nagyon 
fontosak az olyan rendezvények, amelyek együttgon-
dolkodásra, együttműködésre ösztönzik ezen terület – 
és a szélesebb társadalom – képviselőit, és eszközöket kí-
nálnak a vízzel kapcsolatos jelenlegi és jövőbeli problé-
mák megoldására. Örvendetes, hogy épp fővárosunk-
ban került sor októberben egy ilyen találkozóra.

A Budapesti Víz Világtalálkozót (Budapest Water Sum-
mit, BWS) először 2013-ban rendezték meg, aztán 2016-
ban, és most októberben harmadszor is fővárosunkba 
gyűltek a szakértők, hogy megvitassák és áttekintsék a 
vízzel, vízellátással kapcsolatos problémákat és megoldá-
si lehetőségeket. A 2019-es Budapesti Víz Világtalálko-
zóra több mint kétezer szakértő és döntéshozó érkezett, 

többségük Délkelet-Ázsiából és Afrikából, azokból a tér-
ségekből, ahol már most is szembesülnek a vízzel kapcso-
latos problémákkal. Az Áder János köztársasági elnök fő-
védnöksége mellett megrendezett háromnapos esemény 
jövőképe szerint: „Új világrend van születőben: a klíma-
változás világrendje.” Ennek pedig egyik legfontosabb 
eleme bolygónk vízháztartásának sérülékenysége.

A vízzel kapcsolatban nemcsak az lehet a probléma, 
hogy túl kevés áll belőle rendelkezésre, hanem az is, ha 
szennyezett, és az is, ha hirtelen túl sok lesz belőle: ez „a ke-
vés víz, a sok víz és a szennyezett víz” hármas problé-
maköre. Ezzel kapcsolatban például Johannes Cullman, 
a Meteorológiai Világszervezet (WMO) éghajlat- és 
vízügyi részlegének igazgatója elmagyarázta, miért érik 
még mindig váratlanul az embereket az áradások és az 
aszályok. Sok országban hiányoznak az előrejelző rend-
szerek, és az információáramlás sem hatékony.

A társadalmi összefogás, a pénzügyi és politikai eszkö-
zök bemutatása mellett fontos szerepet kapott az inno-
váció is: a konferencia részeként rendeztek vízipari 
szakkiállítást, expót is Digitális és Természetközeli Fenn-
tartható Megoldások címen. Ahogy azonban Sam 
Cheptoris, ugandai vízügyi és környezetvédelmi mi-
niszter is hangsúlyozta: „A technológia önmagában nem 
elegendő”. Az egész társadalom össze kell fogjon és 
együtt kell cselekedjen, hogy kezelni tudja a jövőnket 
fenyegető veszélyeket: köztük a víz problémáját is…

P. B.

Szerintem…
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segítségére, de afféle kapudrogként 
a legfiatalabbak körében vált divattá 
és teszi őket dohányosokká.

A halálos megbetegedések okai 
azonban továbbra is a homályban ma-
radnak. A Mayo Klinika Nature-nek 
nyilatkozó pulmonológusa, Brandon 
Larsen kissé reménytelenül azt mond-
ta, hogy olyan gyorsan változnak a kö-
rülmények, hogy az, amit ma gondol 
az okokról, könnyen lehet, hogy egy 
héttel később már érvényüket veszti.

Larsen és munkatársai néhány nap-
pal ezelőtt közöltek egy tanulmányt 
az e-cigaretta használóinak jár-
ványszerű megbetegedéséről a New 
England Journal of Medicine szakfo-
lyóiratban. A tanulmány nem kínál 
megoldást a rejtélyre, de legalább 
néhány elterjedt tévhitet megpróbál 
eloszlatni. Ez a vizsgálat elemez-
te eddig a legtöbb, megbetegedett 
e-cigarettázótól vett tüdőszövetmin-
tát. Az úgynevezett lipides tüdőgyul-
ladás nyomait keresték. Ezt a gyulla-
dást a tüdő sejtjeiben található zsírsze-
rű lerakódások jellemzik, és olajszerű 
anyagok belélegzése váltja ki.

Csakhogy nem találtak számotte-
vő mennyiségű lipidcseppet a sejtek-
ben. Az eredmények inkább általá-
nos gyulladásra, tüdőkárosodásra és 
toxikus anyagokkal való érintkezésre 
utaltak. A lipidlerakódásokat per-
sze nem véletlenül keresték. A Baylor 
Egyetem kutatói ugyanis kimutatták, 
hogy ilyen cseppek akkumulálód-
nak azon egerek tüdejében található 
makrofágokban (az immunrendszer 
sejtjeiben), amelyeket e-cigarettagőz-
nek tettek ki. A kutatók az eredmé-
nyekből azt valószínűsítették, hogy az 
e-cigaretta azokat a sejteket károsítja, 
amelyek  a tüdő légútjainak belső fe-
lületét védő anyagokat termelik, így 
okoznak megbetegedést.

Természetes módon a társadalom 
azonnali válaszokat vár a kutatók-
tól, hiszen a tévében azt látják, hogy 
egészségügyi katasztrófahelyzetekben 

Mivel öl az e-cigaretta?

A legutóbbi időkig az elekt-
romos cigarettát (e-cigarettát) 
kimondva-kimondatlanul még 
a pulmonológusok egy része is 
jobb alternatívának tartotta a 
hagyományos, papírba csavart 
cigarettánál. Ebben volt is ráció, 
hiszen nem tartalmaz papírt 
(amelyből az égés során ugyan-
csak rákkeltő anyagok szaba-

dulnak fel), és a komplex összetételű 
növényi készítmény helyett elviek-
ben jól ellenőrizhető összetevőket 
tartalmazó töltőanyagot párologtat.

Persze sokan megfogalmazták 
aggodalmaikat az eszközzel szem-
ben. Legfőképpen azt, hogy az álta-
la elpárologtatott és a használó által 
belélegzett, nikotint tartalmazó 
vagy nikotinmentes töltőanyagok 
gyógyszerészeti készítményeknek 
minősülnek. Ennek ellenére telje-
sen ellenőrizhetetlenül lehet(ett) őket 
megvásárolni a trafikokban, miköz-
ben túladagolva akár halált is okoz-
hatnak. Ezért sok országban be is til-
tották az e-cigaretta árusítását, amit 
a forgalmazók viszont a hagyomá-
nyos dohányipar aknamunkájának 
tulajdonítottak.

Aztán Amerikában elkezdtek halni 
az e-cigarettázók.

A legutolsó hozzáférhető adatok 
szerint már több mint 1300 ame-
rikai e-cigarettahasználót döntött 
le a lábáról egy (vagy többféle) rej-
télyes tüdőbetegség. Közülük leg-
alább 26-an meg is haltak, mégpe-
dig sokkal gyorsabban és drámaibb 
módon, mint az a rendes cigarettától 
„szokás”. Egyelőre nem egyértelmű, 
hogy pontosan mi okozza az e-ciga-
rettázók rejtélyes halálozását. Közü-
lük sokan kannabiszszármazékokat 
pöfékeltek az eszközzel (egyesek a 
kannabisz pszichoaktív hatóanyagát, 
a THC-t, mások a kannabiszolajban 
is megtalálható CBD-t). Viszont so-
kan nem füvezésre használták az 
e-cigarettát, mégis megbetegedtek. 
Így a kannabisz bűnösségét a legtöbb 
szakértő kizárja. De akkor mi mér-
gezi az e-cigarettázókat? Nem tudni, 
de a bűnös utáni hajsza fókusza egyre 
inkább az ízesítőanyagokra terelődik.

Az ízesített töltőanyagokat okol-
ják sokan azért, hogy a-cigarettázás 
– a korábbi, alaptalanul optimista 
várakozásokra rácáfolva – nemhogy 
a leszokásban lenne az emberek 

a tudósok egy-két nap alatt előállnak 
a megoldással. Számos amerikai ku-
tatócsoport kezdett a kérdéssel foglal-
kozni. A legkülönfélébb összetevők 
bűnössége merült fel (sokan például 
az E-vitamin-acetátot gyanúsítják), 
mások azt tervezik megvizsgálni, 
hogy a megbetegedett e-cigarettázók 
tüdősejtjeiben mely gének kapcsolód-
tak be és ki a gőz hatására. Ugyan-
akkor az egeres vizsgálat vezető szer-
zője, Farrah Kheradmand igyekszik 
lehűteni a kedélyeket. Nekik több 
mint két évbe telt, míg a kísérlet 
eredményre vezetett.

Már az sem egyszerű, hogy számba 
vegyék a sok százféle e-cigarettater-
mékben fellelhető hatóanyagokat. 
Nemcsak az a probléma, hogy ezek 
piaca legalább annyira szabályozatlan 
Amerikában, mint Európában, ha-
nem az is, hogy a felhasználók egy 
csoportja otthon is kever magának 
pöfékelni való folyadékot (például a 
boltban kapható oldatokat THC-vel 
bolondítja meg). Vannak olyanok is, 
akik – ki tudja, mi okból – folyé-
kony Viagrát kevernek az oldatba. 
Emellett magát az eszközt is módo-
sítják, így változik például a hőfok, 
amelyen párologtatnak. Ez keresztre-
akciókat válthat ki az összetevők között.

Vagyis a kutatók még azt sem 
igazán tudják, hogy mik a „gya-
núsítottjaik”. A legálisan kapható 
oldatok mellett ott van persze a fe-
ketepiac, az ott forgalmazott készít-
ményekről pedig aztán tényleg senki 
sem tud semmit. Mindezek miatt 
David Christiani, a Harvard Egyetem 
közegészségügyi karán dolgozó 
pulmonológus nem biztos abban, 
hogy a kutatók valaha is nyomára 
bukkannak a rejtélyes megbetege-
dések kiváltójának. Ugyanakkor, ha 
csak részlegesen is szűkíteni tudják 
az okolható hatóanyagok és eszkö-
zök körét, már azzal is számos életet 
menthetnek meg.

Kovács MárK
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Hermann Ludwig von Helmholtz 
és Robert Wilhelm Bunsen. Eötvös 
Loránd Kirchhoffnak mind kísérle-
ti, mind elméleti előadásait hallgat-
ta, Helmholtznál a hangtan és fény-
tan fiziológiai vonatkozásaival fog-
lalkozott, Bunsen laboratóriumában 
kémiai analízisek területén képezte 
magát. Königsbergben is tanult egy 
félévig, de az elvont ismeretek nem 
kötötték le. 1870-ben summa cum 
laude eredménnyel doktorált. 

Hazatérése után az egyetem la-
boratóriumában folytatta a doktori 
fokozat megszerzésére végzett kuta-
tásait. 1871 márciusában eredményeit 
benyújtva, magántanári képesítés 
iránt a budapesti bölcsészeti karhoz 
folyamodott. A Petzval Ottó, Jedlik 
Ányos és Than Károly professzorok-
ból álló bizottság javaslatára megkap-
ta a magántanári kinevezést. 1872-
től nyilvános rendes tanár, 1874-től 
kísérleti fizikát is előadhatott. 1875-
ben laboratóriumot biztosítottak szá-
mára az egyetemen, 1878-ban, Jedlik 
Ányos nyugalomba vonulása után a 
kísérleti fizikai tanszék vezetőjének 
nevezték ki, és megbízást kapott a 
Fizikai Intézet vezetésére. 1873-ban 
megválasztották a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia levelező, 1883-ban 
pedig rendes tagjává. 1889 és 1905 
között az Akadémia elnöke volt. 

Bekapcsolódott a Természettudo-
mányi Társulat munkájába, 1891-ben 
társaival megalapította a Mathematikai 
és Physikai Társulatot és elindította a 
Mathematikai és Physikai Lapok című 
folyóiratot. 1894. június 10. és 1895. 
január 15. között vallás- és közoktatási 
miniszter volt. Nevéhez fűződik, hogy 
a párizsi École Normale Supérieure 
mintájára 1895-ben megalapította a 
Báró Eötvös József Collegiumot, 
melyben a szegény sorsú, tehetséges 
fiatalok ingyenes elhelyezést kap-
tak. A magyar Kárpátegyesület és 
a Magyar Turista Egyesület elnöki 
teendőit is ellátta. 1905-ben lemon-
dott akadémiai elnöki tisztségéről, 
de tudományos tevékenységét az 
egyetemen mindvégig folytat-
ta. Élete végén súlyos betegség 
gyötörte, de amíg bírta, folytat-
ta tudományos munkásságát. 1919. 
április 8-án hunyt el.

Az 1870-es évektől két évtizeden át 
a kapillaritás jelenségével foglalko-
zott. Ennek során felületi feszültség 
mérésére új módszert dolgozott ki, 
ez az Eötvös-féle reflexiós módszer. 

Eötvös 100

Idén emlékezik meg a tudo-
mánytörténet Eötvös Loránd 
halálának 100. évfordulójáról. 
Testvérlapunk, a Természet Vi-
lága 2019 novemberében tema-
tikus számmal idézi fel a  nem-

zetközi hírű fizikus pályáját.
Eötvös Loránd Ágoston 1848-ban 

született Budán, a Svábhegyen, báró 
Eötvös József író, politikus, vallás- és 
közoktatásügyi miniszter gyerme-
keként. Középiskolai tanulmányait 
1857-től a pesti piaristáknál, valamint 
magántanulóként végezte. 1865-ben 
érettségizett, apja ösztönzésére be-
iratkozott a jogi fakultásra. Párhuza-
mosan Petzval Ottónál matematikát 
is tanult, majd Krenner Józseftől ás-
vány- és kőzettani ismereteket hallga-
tott, Than Károly laboratóriumában 
a kémiai oktatásba is bekapcsolódott. 

A természettudományok iránti ér-
deklődése mindinkább előtérbe ke-
rült, belátta, hogy a kétirányú kép-
zés nem előnyös. A második év után 
(amikor apja újból elvállalta az 1848-
as első felelős magyar kormányban 
már betöltött vallás- és közoktatás-
ügyi miniszteri tárcát) végső döntést 
hozott, beiratkozott a Heidelbergi 
Egyetemre. Akkoriban többek között 
egyszerre oktatott a híres egyetemen 
három, később világhírűvé vált termé-
szettudós, Gustav Robert Kirchhoff, 

Elméleti úton felismerte, hogy a fo-
lyadékok különböző hőmérsékleten 
mért felületi feszültsége és moleku-
latömege között összefüggés van, az 
az Eötvös-féle törvényként ismert.

Az 1880-as években a gravitációs 
tér térbeli változásaival foglalkozott, 
ennek mérésére megszerkesztette vi-
lághírűvé vált torziós ingáját (ami a 
Cavendish-féle torziós inga sokkal 
pontosabb mérést biztosító változa-
ta). A horizontális variométer a tu-
lajdonképpeni Eötvös-inga, amely 
1890-ben készült el. Működésének 
lényege, hogy ha a két tömegre ható 
vonzóerő nem teljesen egyenlő (egy-
mástól nagyságban vagy irányban 
különböző), akkor a rúdja a vízszin-
tes síkban elfordul, és a platinasúlyt 
felfüggesztő fonal megcsavarodik. 
A megcsavarodott fonal rugal-
massága a rudat eredeti helyzetébe 
igyekszik visszafordítani, így a rúd 
ott fog megállni, ahol az egymással 
szemben működő kitérítő- és a ru-
galmas visszatérítő erő forgatónyo-
matéka egymással egyenlő. Eötvös 
rájött, hogy torziós ingája alkalmas a 
nehézségi gyorsulás helyi változásai-
nak a mérésére is, amit a földfelszín 
alatti rétegek sűrűségváltozása okoz. 
A változások pontos mérése tehát 
alkalmas a föld belsejében elhelyez-
kedő ásványi anyagok felkutatására. 
Az első kőolajkeresést a Morvame-
zőn, Egbell környékén 1915-ben vé-
gezték Eötvös műszerével, ami sikerrel 
járt. Az 1950-es években geofizikai 
célokra használták ingájának töké-
letesített változatát. Eötvös Loránd 
nevéhez számos további műszer ki-
fejlesztése is fűződik (graviméter, 
mágneses transzlatométer stb.). 

Kutasi csaba
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Báró vásárosnaményi 
Eötvös Loránd Ágoston

Az Eötvös-féle torziós inga
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A fejlődő Univerzum 
felfedezői

Az idei fizikai Nobel-díjon egy 
kozmológus, valamint két csil-
lagász osztozott az Univerzum 
fejlődésének vizsgálatában, va-
lamint a bolygókutatásban elért 
úttörő felfedezésükért.

1995-ben Michel Mayor csilla-
gász és tanítványa, Didier Queloz a 
Genfi Egyetemen jelentették be egy, a 
Naphoz hasonló csillag körül keringő 
távoli bolygó felfedezését, megnyitva az 
utat a csillagászat egy izgalmas ku-
tatási területének. Az exobolygót 
annak csi l lagára, az 51 Pegasi-ra 
gyakorolt kis mértékű gravitációs 
vonzása révén sikerült detektálni. 
Azóta már több mint 4000 hasonló 
égitestet azonosítottak.

Mayor és Queloz felfedezése meg-
lepetésként érte a csillagászközös-
séget és útjára indította a modern 
exobolygó-kutatás tudományát. Az 
51 Pegasi b névre keresztelt bolygó 
egy gázóriás, melynek típusát te-
kintve egy naprendszer külső régi-
ójában kellene keringenie. Ennek 
ellenére az égitest a vártnál tízszer 
közelebb kering anyacsillagához, 
mint a Merkúr a Napunkhoz, jelez-
ve, hogy más bolygórendszerek nem 
feltétlenül olyanok, mint a miénk.

„Néhány kutatócsoport hasonló vizs-
gálatokat folytatott abban az idő-
ben, de az első észlelés a kiterjedtebb 
megfigyelőhálózatot használó Mayor 
és Queloz érdeme – mondta Francesco 
Pepe, exobolygókat kutató csillagász, 
a Genfi Egyetem csillagászati tanszé-
kének vezetője. – Amikor a franciaor-
szági Felső-Provence-i Obszervatórium-
ban elindították kutatási programjukat, 

nem a miénkhez hasonló bolygórend-
szerek felfedezésére összpontosítottak. 
Részben ez tette lehetővé számukra, 
hogy csillagukhoz közel keringő, Jupiter-
méretű bolygókat találjanak.”

Amint a svájci kutatócsoport elkezd-
te feltérképezni az eget exobolygók 
után kutatva, a Kaliforniai Egyete-
men máris vetélytársuk akadt egy 
másik csapat révén – akik ugyan ha-
sonló technikát alkalmaztak, mint 
a svájciak –, de második jelentkező-
ként már csak megerősíteni tudták a 
felfedezést.

A két szakember, akik idejük 
nagy részét az egyesült királyságbeli 
Cambridge-i Egyetemen, valamint a 
Genfi Egyetemen töltötték, arról a 
tehetségükről ismertek, hogy rend-
kívül pontos mérőeszközöket építe-
nek. Olyan spektrográfokat fejlesz-
tettek ki, melyek képesek észlelni a 
fény frekvenciájában jelentkező apró 
eltolódásokat,  ami a bolygó csillag-
ra gyakorolt gravitációs hatásának 
eredménye: a radiálissebesség-mód-
szer segítségével amellett, hogy az 
exobolygó észlelhető, megbecsülhe-
tő annak tömege is. Mára már ez 
csak egy a számtalan technika kö-
zül, amellyel a csillagászok hasonló 
égitestek után nyomoznak.

James Peebles, a New Jersey-i Prince-
ton Egyetem kutatója olyan elméleti 
keretrendszert fejlesztett ki, amely a 
Nobel-bizottság szerint az Univer-
zum-történet modern megértésének 
alapját képezi az ősrobbanástól kezd-
ve egészen napjainkig. Ő segített 
lefektetni a kozmikus mikrohullá-
mú háttérsugárzás (CMB – Cosmic 
Microvawe Background), valamint a 
„Nagy Bumm” között fennálló kap-
csolat elméleti alapjait, és felállítani a 
Világegyetem fejlődésének jelenleg is-
mert és elfogadott modelljét. Eszerint 
a sötét anyagként elhíresült titokzatos 
matéria központi szerepet játszik a 

kozmosz nagyméretű szerkezeti ele-
meinek – mint például galaxisok és 
galaxishalmazok – felépítésében.

„Ha James Peebles felfedezései nem 
lennének, akkor az elmúlt 20 év nagy 
pontosságú mérési eredményei szinte 
semmit sem jelentenének számunkra” – 
szögezte le Mats Larson, a Stockholmi 
Egyetem molekuláris fizikusa, az idei 
fizikai Nobel-bizottság elnöke.

„Ez egy nagyon régóta kiérdemelt elis-
merés” – mondta a díj kapcsán François 
Bouchet, a párizsi Asztrofizikai Intézet 
fizikusa. „Peebles a kozmológia szinte 
valamennyi ágában nyomot hagyott, kü-
lönösen a kozmikus háttérsugárzás jelen-
ségének 1970-es években tett előrejelzésé-
vel.” Bouchet az Európai Űrügynökség 
Planck-küldetésének vezető kutatója, 
mely ebben az évtizedben az égbolt 
eddigi legpontosabb kozmikus háttér-
sugárzás-térképezését végezte el. 

Peebles segített kidolgozni a Világ-
egyetem fejlődésének modelljét, melyet 
úgy hívnak, hogy a „hideg sötét anyag 
elmélete”. Ez leírja, miként alakult ki 
a jelenleg ismert struktúra, miután 
az Univerzum a forró és sűrű kezdeti 
időszaka után lehűlt és kitágult. Ez az 
anyag a későbbi ötletek nyomán megfo-
galmazódó, sötét energia néven ismert 
rejtélyes erővel kiegészülve a modern 
kozmológia alapvető keretévé vált.

Habár a sötét anyag pontos termé-
szetét még nem sikerült megérteni, a 
Világegyetem számos, nagy pontossá-
gú mérése erősítette már meg az elmé-
letet. Ezek közé tartozik a háttérsugár-
zás tanulmányozása és az égbolt nagy 
területeit felölelő galaxistérképezése. 
Az elmélet szerint a sötét anyagnak 
nagy tömegű és viszonylag lassan moz-
gó szubatomi részecskékből kell állnia. 
A jelenlegi megfigyelések nagyrészt 
már ki is zárták azokat a modelleket, 
melyekben a könnyebb és gyorsan moz-
gó részecskék uralják a sötét anyagot.

(nobelprize.org)
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Az 51 Pegasi elhelyezkedése a Pegazus  
csillagképben (FORRÁS: NOBELPRIZE.ORG)

A fizikai Nobel-díj idei kitüntetettjei: James Peebles, Michel Mayor 
és Didier Queloz (balról jobbra) (FORRÁS: NOBELPRIZE.ORG)
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Balázs Dénes életművének 
legjelentősebb része a 
karszt- és barlangkutatás-

hoz, a természeti földrajzhoz kötő-
dik, de a magas színvonalú tudomá-
nyos földrajzi ismeretterjesztésben is 
maradandó értékeket hozott létre. 

Szép magyar stílusban megírt, élveze-
tes útirajzain nemzedékek nőttek fel. 
Az Élet és Tudomány és a Természet 
Világa hasábjain  gyakran publikált, 
ezért méltó arra, hogy halálának 25. év-
fordulója alkalmából megemlékezzünk  
személyéről és munkásságáról.

A barlangkutatást                    
szolgálta

Debrecenben született, 1924. szeptember 
17-én. Mezőhegyesen, Tótkomlóson, 
Makón és Debrecenben a piaristáknál 
tanult, mivel édesapja katonaként a had-
sereg ménesbirtokainak különböző hely-
színein teljesített szolgálatot. Szülei 
egyetlen gyermekként, nagy szeretettel  
nevelték a természet iránt élénken ér-
deklődő fiúcskát, aki barátjával, 
Medveczky Gézával több mint ötezer 
kilométeres kerékpárutat tett meg 
1942-ben és 1943-ban a Felvidéken és 
Erdélyben. Felkereste a rokonokat, s 
utazásai során a Kárpátok hegyei között 
szerzett élményei egyedülálló hatást 
gyakoroltak rá. Megmászta a Radnai-
havasok 2305 méteres hegycsúcsát, a 
Nagy-Pietroszt, mely az akkori Ma-
gyarország legmagasabb pontja volt. 

Életem –  utazásaim című emlékira-
taiban így idézte fel élményeit: „Első 
ízben csapott meg a magas hegyek kü-
lönös varázsa és örökre beoltotta a lel-
kem mélyébe a hegyek szeretetét.” 

BALÁZS DÉNES HALÁLÁNAK NEGYEDSZÁZADOS ÉVFORDULÓJA

A FÁRADHATATLAN 
FÖLDRAJZTUDÓS

A második világháború  végén, 
1945-ben szovjet fogságba került s a 
Kaszpi-tenger mellékére, a szumgaiti 
lágerbe szállították, ahonnan három 
és fél év múlva térhetett haza „fizi-
kailag és lelkileg agyonnyomorítva”. 
Az azerbajdzsáni fogolytáborban el-
sajátította az ács-, asztalos- és kőmű-
vesmunka fortélyait, s megtanulta az 
orosz nyelvet.  A háborút követően 
Érdligeten telepedett le édesanyjával, 
s a Kőbányai Dohánygyárban, majd 
az Élelmiszeripari Minisztériumban 
pénzügyi tisztviselőként dolgozott. 

A Kinizsi Sportkör természetjárói 
és barlangkutatói új távlatokat adtak 
életének. Személyesen megismerte 
Jakucs Lászlót, aki munkatársaival 
1952-ben felfedezte az ország máso-
dik legnagyobb cseppkőbarlangját, a 
jósvafői Béke-barlangot. Ez az isme-
retség, majd a barátság döntő hatással 
volt rá. Ezekben az esztendőkben a 

tudományos vizsgálatokon alapuló 
kutatómunka váltotta fel a véletlen-
szerű felfedezéseket. A víznyelők és 
a források megfigyelésével, nyomjel-
zéses vízfestéssel, elméleti úton mu-
tatták ki, hogy milyen belső méretű 
barlangok feltárása lehetséges. Balázs 
Dénes és munkatársai hosszú és ki-
tartó kutatómunka eredményeként 
tárták fel az égerszögi Szabadság-
barlangot, majd az Alsó-hegy zsom-
bolyait. A Mészégető-zsomboly fel-
tárása és térképezése fontos állomása 
volt ennek a tevékenységnek. 

Az 1955-ben megalakult Magyar 
Hidrológiai Társaságon belül a 
Karszthidrológiai és Barlangkutatási 
Bizottság titkárává választották. 

A Kessler Hubert elnökletével vég-
zett munka fontos publikációs fóru-
ma volt a Karszt- és Barlangkutatási 
Tájékoztató, melyet Balázs Dénes 
szerkesztett.

Negyedszázada annak, hogy utolsó, nagy útjára indult a XX. század legtöbbet utazó, legtöbb helyre 
eljutó terepkutató magyar geográfusa, Balázs Dénes. A méltósággal viselt hosszú szenvedés után, 
1994. október 19-én, Érden elhunyt tudós kiemelkedő szakmai életműve, páratlan akaratereje és 
önzetlen emberi magatartása egyaránt kivételes példa a földrajz tudománytörténetében.  Az érdi 
Magyar Földrajzi Múzeum megalapításával – öt esztendős fáradhatatlan küzdelem árán – a geográfu-

sok több évtizedes álmát váltotta valóra.

1.
rész

Balázs Dénes a Húsvét-szigeten
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Útitársával, Horváth Mihállyal 1964-
65 között Indonézia szigetvilágában, 
igen kalandos körülmények között 
végzett karsztkutatásokat. Élményeit 
Hajóstoppal az Indonéz-szigetvilágban cí-
mű könyvében örökítette meg.

Balázs Dénes 1967-68-ban megvalósí-
totta a Magyar–Lengyel Afrika Expe-
díciót, melynek rajta kívül tagja volt 
Csekő Árpád fizikus, Martinovich Sán-
dor térképész és Dobieslaw Walknowski 
lengyel néprajzkutató. Az expedíció ki-
emelkedő teljesítménye, hogy eljutottak 
a Tibeszti-hegységbe és a Soborom 
vulkáni katlanba. 

Az első nagy afrikai utazás élménye-
it Kölcsönautóval a Szaharában és Cikk-
cakkban az Egyenlítőn című könyvei-
ben írta le.  A Szaharát észak–déli 

irányban átszelő, Star 66-os lengyel 
teherautóval lebonyolított vállalkozás 
legérdekesebb eseményei fűződnek a 
Soborom vulkáni katlanához, utóvul-
káni képződményeihez, a különböző 
iszapfortyogókhoz. A tevével megva-
lósított, embert próbáló utat az árnyék 
nélküli bazaltmezők kopár sziklavilá-
gában, pokoli forróságban, szomjú-
ságtól gyötörve tették meg. Az ex-
pedíció eredményei nemzetközi vi-
szonylatban is figyelmet keltettek. 
A Bardai oázis német kutatóállomása 
látogatásukat követően törzsi viszály-
kodások és harcok martaléka lett...

Balázs Dénes 1969-70-ben Amerikát 
utazta be, s élményét Hátizsákkal Alasz-
kától a Tűzföldig, valamint Galapagos cí-
mű köteteiben tette közzé. 

Ma már nem titok, hogy az 1956 ja-
nuárjában megindított első barlang-
tani szakmai folyóirat engedély 
nélkül készült az Élelmiszeripari 
Minisztérium házi nyomdájában. 
A kéziratokat stencillapra gépelte 
Balázs Dénes, s az alagsorban elhe-
lyezett stencilező gépen 80–100 pél-
dányban húzták le. Később a Karszt- 
és Barlangkutató Társulat periodikája, 
a Karszt- és Barlang szerkesztőjeként 
három évtizeden át dolgozott, s  
részt vett több nemzetközi tudomá-
nyos konferencia szervezésében. 

Napi munkája mellett – miniszteri 
engedéllyel – elvégezte az ELTE-n a 
földrajz szakot, majd 1964-ben 
„summa cum laude” minősítéssel 
a karsztkorrózió és a geomorfoló-
gia tárgykörében egyetemi doktori 
tudományos fokozatot szerzett.

Öt kontinens bűvöletében
Első nagy utazására 1958–59-ben, 
Kínában került sor. A Dél-kínai-
karsztvidéken végzett kutatásokat, 
önerőből, állami támogatás nélkül. 
Maár Imre barátjával 1962-ben a 
Közel-Keleten, Libanonban, Szíriá-
ban és Egyiptomban tett tanul-
mányutat, majd 1964-65-ben Indo-
nézia következett. Utazásainak fő 
célja a trópusi és mérsékeltövi, vala-
mint sarkvidéki karsztvidékek és 
barlangok tanulmányozása volt, de 
figyelme kiterjedt a természeti föld-
rajz egyéb területeire, a vulkánokra, 
a jégvilágra, a gleccserekre és a siva-
tagok homokformáira egyaránt. 

Fiatal waika család, Venezuela
Balázs Dénes egy pigmeus főnökkel a 

szellemház bejárata előtt Pápua Új-Guineában
Waika férfi feleségével és gyerekével

Balázs Dénes és egy félnomád busman csoport szálláshelye a Kalahári-sivatagban
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legalaposabban dokumentált kötetét. 
A helyszínen kutatta fel Benyovszky 
Móric emlékeit. Bozóttaxival Mada-
gaszkáron című útirajza lenyűgöző ol-
vasmány. 

Bejárta Közép- és Dél-Ameri-
kát, Délkelet-Ázsia szinte vala-
mennyi táját és Óceánia szigetvi-
lágát. Európán kívül összesen 
3276 expedíciós napot örökített 
meg útinaplóiban. Soha nem di-
csekedett, nem hivalkodott, nem 
panaszkodott és nem követelődzött. 

Kelet-Ázsiát, Japánt, a Fülöp-szige-
teket, Pápua Új-Guineát és Auszt-
ráliát 1972-73-ban járta be. Első-
ként írt értekezést a Fudzsi-szan és 
a Galapagos-szigetek lávabarlang-
jairól. Ennek a nagy utazásnak gyü-
mölcseként született meg a Tájfun Ma-
nila felett, az Ausztrália, Óceánia, Antark-
tisz monográfia és a gazdagon illuszt-
rált Pápua Új-Guinea című kötet.

Madagaszkárt 1979-ben, Szovik Ta-
mással járta be. A szigetről írta a világ-
járók útirajzsorozat legértékesebb, 

Többször kapott maláriafertőzést és 
számos trópusi betegséget, többek 
között sárgalázat.

Utazásának statisztikái is imponá-
lóak. Összesen 22 549 km-t gyalo-
golt, 507 781 km-t szárazföldi jár-
művel, 93 561 km-t vízi járművel és 
359 160 km-t légi járművel tett meg. 
Az európai utak nélkül összesen 
983 051 km-t utazott nagyon sze-
rény körülmények között, sokat 
nélkülözve, egyéni erőforrásokra 
és külhonban élő magyarok alkal-
mi segítőkészségére támaszkodva. 
Az emigráció  körében mindenütt 
szívesen fogadták. Szeretetre méltó 
egyéniségével sok barátot szerzett. 

A Föld 130 országába jutott el há-
tizsákosan, többnyire magányos 
vándorként. Ő volt a legtöbbet 
utazó s a legtöbb terepmunkát 
végző magyar geográfus, aki az 
Egyenlítőtől a sarkkörig a legvál-
tozatosabb földrajzi környezetben 
folytatott kutatómunkát, a saját 
maga által előteremtett erőforrá-
sokból. Felesége, legfőbb segítő-
társa és ügyintézője, a vegyész-
mérnöki képzettségű, németül és 
angolul jól tudó Sprincz Vilma gé-
pelte kéziratait, amikor férje éppen 
Magyarországon tartózkodott. 
Ilyenkor napi 15-16 órát dolgoz-
tak, a legszigorúbb időbeosztás-
ban, a legszerényebb étkezéssel.     

Szintézisalkotó művei, a Sivatagok 
világa (1982) és az Őserdők világa 
(1990) a magas színvonalú természet-
tudományi ismeretterjesztés remek-
művei. A Panoráma Kiadónál megje-
lent útikönyvei, Ausztrália, Új-
Zéland, Óceánia (1981), a Közép-Ame-
rika és a Nyugat-indiai-szigetek (1986) 
és az Argentína, Uruguay (1988) az úti-
kalauz irodalom gyöngyszemei. 

Életművét összegző munkája, az 
Életem – utazásaim. Emlékiratok a 
földrajzi ismeretterjesztés szolgálatá-
ban címmel szerzői kiadásban, a ha-
lála után jelenhetett meg. Súlyos 
betegségtől gyötörve a kórházi 
ágyon infúziós csövekkel a karjá-
ban írta meg a kéziratot, bár tud-
ta, hogy a nyomdai megjelenést 
már nem érheti meg. Öntapadós 
matricákra készítette el a szerzői 
dedikálást, melyek halála után ke-
rülhettek a könyv első oldalára sa-
játkezű aláírásával. Így üzent a túl-
világról olvasóinak...

Vulkánkutató tevés expedíció a Soborom-kráterhez (Tibeszti-hegység) 
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Természettudományi gyűjtő
Intenzív természettudományi gyűj-
tőmunkát  végzett a botanika terü-
letén. A moha- s egyéb flóragyűjte-
ményét Pócs Tamás botanikus aka-
démikus dolgozta fel. A barlangi fa-
unagyűjtéseit Dudich Endre, Loksa 
Imre, Kretzoi Miklós és Topál 
György zoológusok határozták meg. 

Trópusi és szubtrópusi talajfauna-
gyűjtéseit Balogh János egyetemi tanár 
és Mahunka Sándor zoológus profesz-
szor dolgozták fel. A Dél-Amerika 
esőerdeiben 1981-ben végzett gyűjtései 
eredményeként a Mahunka Sándor 
által meghatározott 19 fajból 12 új faj-
nak bizonyult. A Madagaszkáron 
végzett gyűjtések eredményeként több 
új faj eredeti holotípusa került a 
Magyar Természettudományi Múze-
um Állattárába.  Nosy Be szigetén és 
a Ranum-afara esőerdőben gyűjtött 
atkák közül több ismeretlen volt még 
a tudomány számára.

Titokzatos törzsek kutatója
Nemcsak a mészkővidékek és bar-
langok titkait kutatta, hanem az 
emberek sorsa, életviszonyai is na-
gyon érdekelték. 

Első kínai útján olyan elzárt népcso-
portok közé is eljutott, ahová akko-
riban külföldieket nem engedtek. 
A lolók között szerzett élményeiről, 
kínai utazása tapasztalatairól politi-
kai okok miatt részletes beszámolót 
nem írhatott, de emlékirataiban 
megemlékezett róluk. 

Indonéziában számos törzsi területet 
felkeresett, s hónapokat élt törzsi kör-
nyezetben. Celebeszen a toradzsák, 
Nyugat-Szumátrán a minangkabauk 
világát ismerte meg, de hosszú 
időt töltött a Toba-tó mellékén a 
batakok között. 

Afrikai utazásai során a Tibeszti-
hegységben a tubuk életkörülménye-
it kutatta, s heteken át figyelte meg 
Gabonban az őserdei fang törzs szo-
kásait, rejtelmes szertartásait.  

Dél-Afrikában a Kalahári-sivatag-
ban félnomád busman népcsoportok 
között élt. Alaszkában az atapaszk indi-
ánok hétköznapjaiba nyert bepillantást, 
s halfogó kerekükről kitűnő leírást ké-
szített. Eljutott olyan eszkimó települé-
sekre, melyeket csak repülővel lehetett 
megközelíteni. A grönlandi eszkimók 
mindennapjait is megismerhette. 

Pápua Új-Guineába a Kutubu-tó 
mellékének törzsei között töltött 
hosszabb időt. Részt vett huri harco-
sok békés nyilazási versenyén 
Korobában, s találkozott a fasu és a 
foi törzs tagjaival. A hurik és a dunák, 
valamint egyéb kis népcsoportokról 
első magyarként adott tudományos 
igényű leírásokat. A Sepik folyó 
mellékén az ősi pápua népi kultúrá-
kat tanulmányozta. A helyszíneken 
kutatta fel a tragikus sorsú reformá-
tus diakonissza, a pápuák között, 
Manusz és Pitilu szigetén élt Molnár 
Mária emlékét. Magyar misszionári-
usok – köztük Szabó Imre – segítsé-
gével ismerte meg ezt a vi lágot. 
A pápuák között töltött hónapok 
után Ausztrália megrendítő sorsú ősla-
kosaival  találkozott. Új-Britanniában 

totemházakról, használati tár-
gyakról készített rajz- és fotódo-
kumentációt.

Dél-Amerikában felkereste a vene-
zuelai dzsungelek mélyén élő 
waikákat, akikről számos szenzáció-
hajhász híradás jelent meg a világsaj-
tóban. A francia televízióban kanni-
bálként mutatták be a janomamokat, 
azaz a waikákat. Balázs Dénes az Élet 
és Tudomány hasábjain írta le az 
igazságot s leplezte le az emberevé-
sükről szóló hazugságokat. Ő volt az 
első és egyetlen magyar, aki Venezu-
ela őserdőinek szívében, természetes 
vízi utakon csónakkal, egy orvos tár-
saságában jutott el ehhez a rejtelmes 
népcsoporthoz. Amazónia című 
könyvében saját fotókkal illusztrált 
hiteles híradást tett közzé páratlan él-
ményeiről. A waikáknak az Orinoco 
mellékén található településeit járva 
első hazánkfiaként tapasztalhatta e 
népcsoport sanyarú életkörülményeit. 

Megfordult a piaroa törzs tagjai kö-
zött, akikről barátja, Boglár Lajos 
néprajzkutató publikálta Wahari cí-
mű, örökbecsű munkáját.Peruban az 
Amazonas forrásánál, az Apurimac 
mellékén kecsua indiánok között élt. 
Észak-Borneón járt a dajakok között, 
megismerve ősi kultúrájukat. 

Mindig nagy empátiával és megér-
téssel fordult az őslakók felé, soha 
nem feledve, hogy apai részről ká-
szoni származású székely család sar-
ja. Humánus egyénisége, olthatatlan 
kíváncsisága tükröződik a törzsi vi-
lágról írt soraiban.   

KubasseK János
a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója   

A waikák napjaik javát függőágyukban töltik  (BALÁZS DÉNES FELVÉTELE)

Balázs Dénes és japán kollégája az 
Ono-fuketsu-barlangban
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A z érlelési idő lerövidítésekor 
a szakembereknek figye-
lemmel kell lenniük korunk 

fogyasztói elvárásaira: a termék ada-
lékanyagoktól mentes legyen, a lehe-
tő legkíméletesebb technológiai fo-
lyamatokon essen át, ezenfelül meg-
fizethető áron kerüljön értékesítésre. 
Utóbbi kritériumokat figyelembe 
véve több nemzetközi kutatócso-
port választása is a hidrosztatikus 
nyomáskezelésre, idegen szóval a 
High Hydrostatic Pressure- (HHP-) 
kezelésre esett. E technológia során 
folyadékkal töltött kezelőtérbe he-
lyezik a terméket, majd egy komp-
resszor segítségével a berendezés 

SAJTÉRLELÉS

TRAPPISTÁK 
NYOMÁS ALATT

létrehozza a beprogramozott nyo-
mást, mely általában 3–6000 bar kö-
zötti, az élelmiszer jellegének megfe-
lelően. Utóbbi számérték nem elírás, 
sőt laboratóriumi eszközökkel akár 10 
000 bar (!) nyomás is előállítható, az-
az nagyobb folyadéknyomás éri a ter-
méket, mintha a Mariana-árok leg-
mélyebb pontjára helyeztük volna. 

Időnyerés
Kereskedelmi forgalomban a kilenc-
venes évek elején, Japánban jelent 
meg az első, HHP-vel kezelt élelmi-
szer. A technológiával a húsok, hús-
készítmények, tejtermékek és zöld-
ségek mikrobiológiai biztonsága, 

érzékszervi tulajdonságai egyaránt 
javulnak, továbbá ily módon meg-
hosszabbítható a fogyaszthatósági 
idejük. Esetünkben azonban a sajt 
érése folyamán végbemenő bonyo-
lult biokémiai lebontó folyamatok 
nagy nyomás hatására történő gyor-
sítása volt a cél.

Számos kutatás foglalkozik világ-
szerte széles körben kedvelt sajtok – 
mint a cheddar vagy a parmezán – 
érésének gyorsításával, az én választá-
som azonban a hazánkban legnagyobb 
népszerűségnek örvendő trappista sajt-
ra esett. A népszerűségen és a szemé-
lyes kedveltségen túl racionális oka is 
van a választásnak, hiszen a HHP egy 

Évtizedek óta foglalkoztatja az élelmiszeripar kutatóit a sajtok érlelési idejének lerövidítése, hiszen 
ez a folyamat tetemes terheket ró a gyártó vállalatokra. A sajt típusától függően a néhány hetes, de 
akár hónapokon át tartó érleléssel járó energia-, humánerőforrás- és készletköltségek csökkentése 

innovatív technológiával jókora piaci versenyelőnyt jelenthet. 
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hét érlelést követően. Az így kezelt saj-
tokat hasonlítottam össze az azonos 
ideig érlelt, továbbá a hagyományos 
módon, 6 hétig érlelt kontrollmin-
tákkal. A kutatási terv összeállítása-
kor olyan vizsgálatok kiválasztására 
törekedtem, melyekkel nyomon kö-
vethető a sajt érése, illetve a fogyasztó 
termékválasztó döntésében fontos pa-
raméterek egyaránt objektíven meg-
határozhatók.

A vizsgálatok elvégzéséhez szüksé-
ges sajtokat egy hazai kistermelőtől 
szereztem be. Ez azért volt fontos, 
hogy a később összehasonlított min-
ták azonos gyártásból származzanak 
és garantáltan mentesek legyenek 
egyéb, érést gyorsító adalékanyagok-
tól. A sajtkorongokat a nyomáskezelő 
berendezés űrtartalmához igazítva 
30–40 dekagrammos cikkelyekre 
vágtam és a vákuumcsomagolást kö-
vetően egységesen 14 Celsius-fokon 
tároltam.

Újra megpuhul
A mért pH-értékeket tanulmányozva 
megállapítható, hogy a nyomáskeze-
lésnek pH-növelő hatása volt az azo-
nos ideig érlelt HHP-kezelt és kont-
rollmintákat összehasonlítva, melynek 

hátterében a kalcium-foszfát víz fázis-
ba történő kioldódása állt. Korábbi ér-
zékszervi vizsgálatok tapasztalatai 
alapján a fogyasztók két minta között 
átlagosan legalább 0,2 pH-értékű elté-
rés esetén tudnak különbséget tenni. 
Ez alapján a hat hétig, hagyományo-
san érlelt kontrollsajthoz képest a há-
romhetes érlelést követően nagy nyo-
máson kezelt minta érzékelhetően 
nem különbözik egymástól. Feltehető-
leg az érés korábbi szakaszaiban nagy 
nyomáson kezelt minták esetében ta-
pasztalható eltérés sem tántorítja el a 
fogyasztót a termék vásárlásától.

A minták állományának, textúrájá-
nak összevetését egy speciális, emberi 
rágást modellező berendezéssel vé-
geztem. Ahogyan az az ábrán is lát-
ható, a kapott eredmények közül a 
belső kötések összetartó ereje: a kohé-
zió esetében jelentős különbség mu-
tatkozott a hagyományos érlelésű és a 
nyomáskezelt minták között, a 
HHP-technológia alkalmazásának 
időpontjától függetlenül. Ez az eltérés 
azonban nem feltétlenül probléma, 
hiszen túl azon, hogy a fogyasztó a 
keményebb állomány alapján értéke-
sebb termékre gondol, az esetleges 
további műveletek (szeletelés, reszelés) 

szakaszos technológia. Ez azt jelenti, 
hogy a nagyüzemi gyártásba történő 
beillesztése több berendezés párhuza-
mos alkalmazásával valósítható meg, 
így érhetünk el kvázi „félfolyamatos” 
üzemeltetést. Az eszközök beszerzése 
jelentős anyagi ráfordítással jár, ezért 
csak olyan termékek esetében lehet 
megtérülő beruházás, amelyeket kel-
lően nagy mennyiségben gyártanak. 
A trappista sajt megfelel az utóbbi kité-
telnek, a Tej Terméktanács statisztikái 
alapján havonta körülbelül 1500 ton-
nát készítünk belőle Magyarországon, 
s ezenfelül több olyan kapacitású gyár-
egység működik, melyek önállóan ké-
pesek a vezető kiskereskedelmi élelmi-
szerláncok igényeinek kielégítésére.

A Szent István Egyetem Élelmiszertu-
dományi Karán, a Hűtő- és Állatitermék 
Technológiai Tanszéken folytatott kutatá-
som célja a nyomáskezelés optimális idő-
pontjának megtalálása volt. Munkám 
során – melyet a tanszékvezető Friedrich 
László, valamint konzulensként Pásztor-
né Huszár Klára és Csehi Barbara segítet-
tek – a mintákat egységesen, a korábbi 
vizsgálatok alapján a félkemény sajtok 
esetében leghatékonyabb 4000 bar 
nyomáson, 10 percig kezeltem a só-
zást követően azonnal, illetve 1, 2 és 3 

Nyomáskezelt és kontrollsajtok felületének összehasonlítása 
az érés különböző időpontjaiban a ΔE* értékeik alapján

Nyomáskezelt és kontroll sajtminták pH-értékei (balra) és kohéziója az érlelés különböző időpontjaiban (jobbra)
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hogy a HHP-kezelés hatására a 
trappisták felületének színe kevésbé 
tér el a hathetes „etalonétól”.

Minták futtatása
A sajt érése során végbemenő biokémi-
ai folyamatok közül az állomány- és 
ízkarakterek kialakulása szempontjá-
ból kulcsfontosságúnak tekinthető a fe-
hérjebontás vagy más néven proteolízis. 
A sajtminták fehérje-összetételének 
meghatározására gélelektroforézist vé-
geztem. Maga az elektroforézis a labora-
tóriumok sok évtizede alkalmazott ana-
litikai eljárása, melyet a svéd tudós, 
Tiselius vezetett be. A vizsgálati módszer 
azon alapul, hogy az elektromos töltéssel 
rendelkező anyagok árammal létreho-
zott elektromos mező hatására elmoz-
dulnak. Molekulatömegük szerint az 
egyes fehérjék elmozdulásának mértéke 
eltérő, ennek köszönhetően egy ismert 
molekulatömegű fehérjékből álló stan-
dard oldat segítségével a vizsgált minták 
fehérjéi beazonosíthatók. 

A vizsgálathoz egy meghatározott re-
ceptúra alapján oldatot készítettem a 
sajtmintákból, melyek fehérjéi az elekt-
romos áram hatására molekulatöme-
gük szerint szétváltak. Egy ismert mo-
lekulatömegű fehérjékből álló oldatot is 
együtt futtattam a sajtmintákkal. Erre 
azért volt szükség, hogy a standard ol-
dat fehérjesávjai (az ábrán bal oldalt, az 
első  oszlop) alapján az elemző szoftver 
meg tudja határozni a sajtminták fehér-
jéinek molekulatömegét. Ezek után 
nem volt más dolgom, mint a készülék 
által megadott molekulatömegekhez 
tartozó fehérjéket azonosítottam a 
szakirodalmi források alapján.

elvégzését is megkönnyíti a tömörebb 
textúra. Ugyanakkor fontos megje-
gyezni, hogy kutatások alapján a 
nyomáskezelés hatására bekövetkező 
állományváltozás reverzibilis, az idő 
előrehaladtával a minta visszapuhul. 
Így a vásárlók a kereskedelmi értéke-
sítéssel járó elosztási folyamatok végé-
re már a hagyományos érlelésű ter-
mék állományával megegyező sajtot 
vehetnek le a boltok polcairól.

A trappista sajt esetében az ízélmény 
mellett fontos, hogy a színében se 
térjen el a termék a megszokottól. 
Korunk fejlett mérőeszközeinek kö-
szönhetően ma már számszerűsített 
értékek alapján tudjuk megmondani, 
hogy két minta színe milyen mérték-
ben tér el egymástól. Az egyetemi la-
boratórium színmérő készüléke vilá-
gosságot, vörös-zöld színezetet, illet-
ve sárga-kék színezetet mér, e ténye-
zőkből meghatározott képlet alapján 
lehet kiszámítani a színkülönbséget, 
szakszóval a ΔE*-értéket. Ábránkon 
jól tanulmányozható a nagy nyomá-
son kezelt és a kontrollsajtok felületei 
közötti színkülönbség az érés külön-
böző időpontjaiban. Fontos kiemel-
ni, hogy a hat hétig érlelt trappista 
színe a ΔE*-skála szerint csupán ész-
revehető különbséget mutat a felüle-
tén a sózást követő napon és a máso-
dik héten nagy nyomáson kezelt 
mintákéival összevetve, illetve elté-
rése az első héten nagy nyomáson ke-
zelt sajttól alig észrevehető. Ellenben 
az érlelés korábbi szakaszaiban (a 
0.,az 1., a 2. és a 3. héten) vizsgált 
kontrollsajtok és a hathetes minta 
különbsége nagy, így kijelenthető, 

A kontrollminták elválasztási képét 
(K1-K5) vizsgálva, a várakozások-
nak megfelelően az idő 
előrehaladtával a sávok elmosódnak, 
illetve újak jelennek meg a fehérje-
bomlás következtében. A nagy nyo-
máson kezelt minták esetében biza-
kodásra ad okot, hogy a kontrollsaj-
tokéval megegyező bomlástermékek 
jelentek meg az elválasztási képükön 
(HHP1-HHP4), tehát ugyanazok a 
folyamatok mennek végbe a HHP 
hatására, mint a hagyományos érle-
lés során. A fehérjék mennyiségére 
az egyes sávok színének intenzitásá-
ból következtethetünk, ez alapján az 
érés második (HHP3), illetve har-
madik (HHP4) hetében nagy nyo-
máson kezelt sajtok fehérjéi mennyi-
ségükben is hasonlók a hagyomá-
nyos, hathetes érlelésen átesett kont-
rollmintáéihoz (K5). A kezelés érésre 
gyakorolt hatása a nyomás követ-
keztében felgyorsuló enzimatikus 
folyamatokkal magyarázható.

A kapott eredmények alapján a 
HHP alkalmazásával a trappista sajt 
érése legalább három héttel csök-
kenthető, de az érés korábbi szaka-
szaiban történő nyomáskezelés is jobb 
minőségű sajtot eredményez, mint a 
költségek csökkentése érdekében je-
lenleg rövidebb érlelési idővel piacra 
dobott hagyományos termékek. Az 
esetleges piaci bevezetést megelőző-
en a bizalom kiépítése érdekében 
fontos a vásárlókkal megismertetni a 
technológiát tájékoztató kiadványok, 
illetve médiakampányok segítségé-
vel. Ezenfelül a termékek elfoga-
dottságát és kedveltségét a fogyasz-
tók bevonásával végzett érzékszervi 
bírálatokkal szükséges felmérni.

Gál János
élelmiszermérnök

Sandra Blakely előadása
(FORRÁS:  EMORY EGYETEM))

A kontroll és nyomáskezelt sajtminták fehérjéinek elválasztási képe

A szerző a 2019. évi OTDT TDK Prezen-
tációs Díj-versenyen adta elő kutatási 

eredményeit – A szerk.
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Hajasi Riszuke szegény pa-
rasztcsaládban született Honsú 
szigetén, Csósú tartomány-

ban. Új nevét azt követően kapta, 
hogy egy szamuráj család örökbe fo-
gadta. Ito Hirobumi ifjú korában 
csatlakozott a nacionalista Szonnó 
Dzsói (Tiszteld a császárt, űzd el a bar-
bárt!) nevű mozgalomhoz, melynek 
lelkes híve lett. 1863-ban azonban 
négy diáktársával együtt elhatároz-
ták, hogy világot látnak. Abban az 
időben japán állampolgár csak halál-
büntetés terhe mellett hagyhatta el 
a hazáját, ezért angol tengerész-
nek öltözve szálltak fel egy óceán-
járó hajóra. Európát körbeutazva 
ismerkedtek meg a modern nyuga-
ti eszmékkel, amely gyökeresen 
megváltoztatta Ito világnézetét, és 
meggyőzte arról, hogy hazájában 
véget kell vetni a konzervatív 
shógunrendszernek. 

Miután a fiatalok egy év tapaszta-
latszerzés után visszatértek Japánba, 
valaki elárulhatta őket, mert egyik 
éjjel ismeretlenek felrobbantották 
azt a shimonoseki-i házat, ahol 
megszálltak. A romok alól előkászá-
lódó sérülteket kardélre hányták, 
Itónak viszont sikerült elmenekül-
nie, és egy teaház föld alatti szeme-
tesgödrében elrejtőznie. Támadói 
azonban ide is követték. Csak egy 
Umeko nevű gésa lélekjelenlétén 
múlt, hogy végül nem kellett osz-
toznia társai sorsában. A bátor lány 
ugyanis kijelentette, hogy régóta 
nem látta a férfit, sőt még panasz-
kodott is rá, hogy az utóbbi időben 
teljesen elhanyagolja őt. A fegyve-
resek végül csalódottan távoztak. 
A hálás Ito nem sokkal később meg-
kérte Umeko kezét, aki igent mon-
dott, és haláláig hű társa maradt. 

A halál árnyékából megmenekült 
politikus rövidesen annak a reform-
mozgalomnak az élére állt, amely 
1868-ban megdöntötte a shógunátust, 
és visszahelyezte a császárt a hatalom-
ba. Ezzel megkezdődött Japán mo-
dernizálása. Az uralkodó hálából fel-
vette őt a Titkos Tanács tagjai közé, 
és miniszteri tárcát is biztosított a szá-
mára. 1878-ban, Ókubo Tosimicsi 
belügyminiszter meggyilkolása után 
annak posztját is elnyerte. 

Az adó- és a közoktatási rendszer 
megreformálásán túl Ito legjelentő-
sebb tevékenysége kétségkívül Japán 
első alkotmányának nyugati min-
tára történő megszövegezése és an-
nak 1885-ös parlamenti elfogadta-
tása volt. Még ebben az esztendő-
ben őt nevezték ki hazája első mi-
niszterelnökének, amely tisztséget 
1901-ben történt visszavonulásáig, 

összesen négy alkalommal töltötte 
be. Pozícióját igyekezett arra hasz-
nálni, hogy Japán befolyását növelje, 
ugyanakkor jó viszonyt alakítson ki 
szomszédaival és a nagyhatalmak-
kal. A belső ellenzékkel vívott párt-
csatározások azonban kikezdték az 
egészségét. 

Nem sokkal lemondása után, 1901 
nyarának egyik éjszakáján összeeskü-
vők törtek rá Itóra tokiói villájában. 
Az orgyilkosok kötélhágcsón mász-
tak fel a második emeleti erkélyre, de 
közben akkora zajt csaptak, hogy a 
háziak felébredtek. Ismét Umeko 
mentette meg a helyzetet azzal, 
hogy férjét saját ruhájába öltöztette, 
maga pedig a cselédlány ruhájába 
bújt. Így sértetlenül ki tudtak jutni a 
házból. A bejáratnál őrködő összees-
küvőknek az asszony azt mondta, 
hogy a politikus feleségét kíséri a fér-
jéhez, a Sei-yu-Kai klubházba. A csel 
bevált, és a merénylők dolgavégezet-
lenül kullogtak el a helyszínről. 

A nagyhatalmak játszótere 
Itót mélységesen elkeserítette, hogy a 
konzervatívok sosem bocsátották 
meg neki, hogy hazáját a modernizá-
ció útjára terelte, ezért utolsó éveiben 
már csak közvetítő szerepet vállalt a 
felmerülő nemzetközi konfliktusok-
ban. Az egyik legkényesebb távol-
keleti ügy Korea kérdése volt, hiszen a 
nagyhatalmak igényt tartottak arra, 
hogy fontos politikai befolyással ren-
delkezzenek a térségben. A XIX. szá-
zad alkonyán a jelentős geopolitikai 
előnyökkel bíró Koreai-félsziget még 
kínai fennhatóság alatt állt egy báb-
uralkodóval az élen, melyet sem Japán, 
sem Oroszország nem nézett jó 
szemmel. A Koreában 1864 óta 
uralkodó Kodzsongot nem igazán 

I T O  H I R O B U M I  H E R C E G  M E G G Y I L K O L Á S A

A JAPÁN BISMARC
Japán XIX. századi nyitása a külvilág felé, valamint az államigazgatás megreformálása – az 1867-
es Meidzsi-restauráció és az alkotmány megszövegezése – nem egyetlen ember érdeme ugyan, 
Ito Hirobumi azonban kétségtelen élharcosa volt a mozgalomnak. Amikor 1909-ben meggyilkolták, 

hazája egyik legjelentősebb politikai egyéniségét gyászolta személyében. 

Ito Hirobumi, az áldozat
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keresésére indultak. Végül a folyo-
són találtak rá egy márványoszlop 
mögé rejtőzve, és miután előrángat-
ták onnan, könyörtelenül lemészá-
rolták. Holttestét megcsonkították, 
egy közeli fenyőerdőben elégették, 
hamvait pedig szétszórták. A gyil-
kosság ügyében indított nyomozás 
során kiderítették, hogy a merény-
letre Miura Goro tábornok, a japán 
konzul adott parancsot, és szervezte 
meg annak lebonyolítását. 

Kodzsong királyt és a trónörököst, 
Szundzsong herceget valószínűleg 
értesítették a készülődő összeeskü-
vésről, mert időben elmenekültek az 
orosz követségre, ahonnan egy évig elő 
sem merészkedtek. Végül 1897. októ-
ber 12-én Korea a nagyhatalmak 
háttértárgyalásai következtében el-
nyerte függetlenségét, Kodzsongot 
pedig császárrá koronázták. Senki-
nek sem lehetett azonban illúziója 
arról, hogy ez a visszavonulás 
mindegyik fél részéről csupán idő-
húzás, és valaki előbb-utóbb lépni 
fog. Az első jel erre a „kávé-összees-
küvés” volt 1898 szeptemberében, 
melyet mindenki a japánoknak tu-
lajdonított. Az uralkodó teljesen fel-
épült ugyan a mérgezésből, fia azon-
ban nemzőképtelenné vált, ami ve-
szélybe sodorta a dinasztia jövőjét. 

Ennél is súlyosabb következmény-
nyel járt az 1904-ben Japán és Orosz-
ország között kitört háború, amely 
utóbbi súlyos vereségével végződött, 
Korea pedig japán protektorátussá 
vált. 1905. december 21-én Ito 
Hirobumit nevezték ki Korea kor-
mányzójává, aki igyekezett kon-
szolidálni a helyzetet. Az országot 
13 tartományra osztotta fel, vala-
mint európai módra szervezte meg 
a közigazgatást és a rendőrséget. 
Országutakat építtetett, külföldi 
vasútépítőket hozatott, kórházakat 
alapított, iskolákat létesített. 

Pozitív intézkedései ellenére ellen-
felei tábora mégis egyre csak nőtt. 
Egyfelől a japán nacionalisták – fő-
ként a tisztikar – részéről, akik Ko-
rea annektálását szorgalmazták, 
másfelől a koreai hazafiak részéről, 
akik teljes függetlenséget követel-
tek. Céljuk elérése érdekében heves 
gerillatevékenységet folytattak, és 
orgyilkos támadásokat szerveztek a 
megszállók és a kollaboránsok ellen. 
A kormányzó végül kénytelen volt 

érdekelték az államügyek, ezért azok 
intézését átengedte erélyes feleségé-
nek, Min királynénak. Ő pedig úgy 
próbált meg lavírozni a nagyhatal-
mak között, hogy kijátszotta őket 
egymás ellen. 

Amikor 1894-ben Japán egy villámhá-
borúban legyőzte Kínát, és így Korea 
elnyerte a függetlenségét, a királyné 
azonnal felfogta, hogy hamarosan új 
„mentorokra” számíthat, akik ezen-
túl Peking helyett Tokióból dirigál-
nak majd. Az egyre erősödő japán be-
folyást ezért orosz kapcsolataival 
igyekezett ellensúlyozni. Ezt meg-
akadályozandó, a japánok a hercegi 
rangra emelt Ito Hirobumit küldték 
Szöulba, aki audenciára jelentkezett a 
királynénál, és megpróbált egy Japán-
ra nézve előnyös szerződést kierősza-
kolni tőle. Min azonban a leghatáro-
zottabban megtagadta ennek aláírá-
sát, így a japán államférfi megszé-
gyenülten távozott a Gyeongbok 
királyi palotából. A királyné ezt kö-
vetően bizalmasai előtt kijelentette, 
hogy határozottan fél attól, hogy a 
japánok az életére törnek. 

Néhány nappal később, 1895. októ-
ber 8-án hajnali 5 órakor fegyveresek 
törtek be a palotába, akik miután 
lefegyverezték az őröket, a királyné 

japán katonaságot rendelni Szöulba a 
rend fenntartása érdekében. Ez sem 
mentette meg azonban a bukástól, és 
1909. június 14-én beadta lemondá-
sát a császárnak. 

Lövések a peronon
A koreai nacionalisták közül a legel-
szántabb minden bizonnyal egy 
An Csung-gun nevű tanár lehetett, 
aki élete árán is ragaszkodott hazája szu-
verenitásának kivívásához. Gyermek-
ként kínai irodalmat és nyugati tudo-
mányokat tanult, de jobban érdekelték 
a harcművészetek és lőni is kiválóan 
megtanult. Tizenhat évesen megke-
resztelkedett, főiskolai tanulmányai be-
fejezése után pedig arra tette fel az 
életét, hogy tanítványaiban felélesz-
sze a nemzeti öntudatot. Magánisko-
lákat alapított, és részt vett a nemzeti 
adósság-visszafizetési mozgalomban is. 

Miután Korea japán protektorátus-
sá vált, An Csung-gun önkéntes 
száműzetésbe indult az oroszországi 
Vlagyivosztokba, hogy ott csatla-
kozzon a japán gyarmati uralkodók 
elleni fegyveres ellenálláshoz. Tu-
catnyi migráns vezetővel együtt tet-
tek esküt arra, hogy nem hagyják 
abba a harcot, amíg fel nem szaba-
dítják hazájukat az idegen elnyomás 
alól. Megerősítésül mindannyian le-
vágták gyűrűsujjuk utolsó percét. 
Ezt követően a határon újra és újra 
átkelve vezettek kisebb rajtaütéseket 
a japán megszálló erők ellen. 

Ito Hirobumi időközben belátta, 
hogy csak Korea teljes annektálása te-
remtheti meg a béke feltételeit a félszi-
geten. Ezért a császár utasítására vonat-
tal Észak-Kínába kívánt utazni, hogy 
tárgyalásokat folytasson Vlagyimir 
Kokovcev orosz pénzügyminiszterrel 
ennek feltételeiről, és hogy biztosítsa őt 

Egy Hirobumi által írt levél

A merénylet előtti pillanatok
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arról, hogy Japán nem akarja elfoglalni 
Mandzsúriát. Emellett az országaik 
között kiépítendő transzszibériai 
vasútvonalról is tárgyalni akartak. 
Amikor An Csung-gung egy vla-
gyivosztoki újságból értesült Ito her-
ceg tervezett látogatásáról, azt 
gondolta, hogy ennél jobb lehe-
tősége sosem adódik többé, hogy 
leszámoljon fő ellenségével, a „kore-
ai nép elnyomójával”. 

Másnap összehívta barátait, hogy 
megvitassák a cselekvési tervet. Ab-
ban mindannyian egyetértettek, hogy 
a volt kormányzónak meg kell halnia, 
de azt is sejtették, hogy nem lesz köny-
nyű a közelébe férkőzniük. Ezért úgy 
döntöttek, hogy azon a négy állomá-
son, amelyeken Ito különvonata meg-
áll, valamelyikük várni fog rá, és aki-
nek alkalma adódik rá, az húzza meg 
a ravaszt. An Csung-gun a végállo-
mást, Harbint választotta, ahová ok-
tóber 22-én este érkezett meg. Más-
nap módszeresen bejárta a városka ut-
cáit, hogy mindenre felkészülhessen, 
majd írt egy levelet, amelyben elma-
gyarázta tettének indítékait. 

Négy nappal később, 1909. ok-
tóber 26-án a hirtelen jött felhő-
szakadás után még fel sem száradt a 
mandzsúriai Harbin pályaudvarának 

peronja, amikor reggel 9 óra körül 
begördült Ito vonata az állomásra. 
A híres államférfi fogadására kiren-
delt, japán zászlócskákat lengető la-
kosokat orosz katonák sorfala vá-
lasztotta el a magasrangú vendégtől. 
Kokovcev pénzügyminiszter fel-
szállt a feldíszített szalonkocsiba, 
ahol rövid megbeszélést folytatott a 
herceggel. Aztán mindketten elma-
síroztak a díszőrség előtt. 

Ezt a pillanatot használta ki az eu-
rópai szabású, fekete öltönyt viselő és 
rövid bajuszt növesztett An Csung-
gun, aki észrevétlenül előhúzta kabát-
zsebéből FN Browning M1900-as tí-
pusú pisztolyát. Aztán kilépett a tö-
megből, és a katonák mögül célba 
vette Itót. Három lövést adott le felé, 
majd – mielőtt még lefegyverezhet-
ték volna – sikerült kiüríteni az 
egész tárat. Közben oroszul kiáltot-
ta: „Éljen Korea!” Aztán megadóan 
tűrte, hogy a katonák megkötözzék 
és elvezessék. 

A peronon négy sebesült feküdt 
vérbe fagyva: három tisztségviselő 
és a volt kormányzó, akit a hasán és 
a mellkasán értek a lövések. Utób-
bit azonnal visszavitték a szalon-
kocsijába, ahol még mintegy fél 
óráig küzdöttek az életéért. Mind-
végig magánál volt, s amikor meg-
mondták neki, hogy politikai me-
rénylet áldozata lett, csendesen azt 
suttogta, hogy támadója minden 
valószínűség szerint őrült lehetett. 
Ő ugyanis meg volt győződve ar-
ról, hogy mindig szem előtt tartotta 
Korea fejlődését. 

Gyilkosát az orosz hatóságok két 
napig fogva tartották, aztán átadták 
a japánoknak. A kihallgatás folya-
mán nem tagadta, hogy előre megfon-
tolt szándékból cselekedett. Így kívánt 
ugyanis bosszút állni a hazáját ért at-
rocitásokért. A bíróságon kijelen-
tette, hogy a koreai ellenállási had-
sereg hadnagyaként szeretné, ha há-
borús fogolyként kezelnék, és kérte, 
hogy ennek megfelelően ítélkezze-
nek felette. 

Akasztás hajnalban
An Csung-gun vallomásában össze-
sen 15 „bűncselekményt” sorolt fel, 
melyeket szerinte Ito elkövetett, és 
amelyekért megérdemelte a sorsát. 
Többek között a koreai kormány 
megbuktatását, az ország természeti 

és gazdasági javainak kizsákmányo-
lását, a japán bankjegy bevezetését, 
a fegyveres erők feloszlatását, az 
oktatási rendszer eljapánosítását, a 
koreaiak külföldi tanulmányainak 
megtiltását, a koreai tankönyvek 
elkobzását, Ázsia békéjének megtö-
rését, Min királyné meggyilkolását, 
Kodzsong császár trónfosztását, 
előnytelen szerződések kikényszerí-
tését, bajtársainak lemészárlását, 
valamint a trónörökös megmérge-
zését rótta fel neki. 

Az összeesküvők ügyében 1910. 
február 14-én hirdettek ítéletet. An 
Csung-gun társai néhány év bör-
tönbüntetéssel megúszták, őt azon-
ban halálra ítélték. A férfi nem fel-
lebbezett a határozat ellen, de bú-
csúlevelében reményének adott 
hangot, mely szerint Korea hama-
rosan elnyeri függetlenségét, és 
Ázsia népei összefognak majd az el-
nyomó nagyhatalmakkal szemben. 
An Csung-gun, akit március 26-án 
hajnalban vezettek ki a Port 
Arthur-i börtön udvarában felállí-
tott bitófa alá, ragaszkodott hozzá, 
hogy katolikus pap adja fel neki az 
utolsó kenetet. 

A volt kormányzó elleni merénylet 
jó ürügyet szolgáltatott Japánnak 
ahhoz, hogy a következő évben an-
nektálja Koreát, amely csak az 
1945-ös japán kapituláció után nyer-
te el ismét a függetlenségét, politikai 
és területi megosztottsága azonban a 
mai napig fennáll. 

Hegedüs Péter 
 történelemtanár

Széchenyi István Egyetem

Hirobumiról szóló szócikk 
egy amerikai lexikonban

An Csung-gun, a merénylő
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TÁRGYAK – TÖRTÉNETTEL

Kalandos expedíciókat nem csak távoli földrészekre lehet szer-
vezni, Európán belül is vannak olyan vidékek, melyeket még 
az évezred elején is kihívás volt felkeresni és kutatni. Albánia 

turisztikailag egyre ismertebbé vált az elmúlt években, azonban ma sem 
számít szokványos úti célnak. Egészen más volt a helyzet még 15 évvel 
ezelőtt, 2004-ben, mikor megkezdtük ottani növénytani kutatásainkat.

A magyar botanikusok az albán flóra kutatásába már az első világ-
háború alatt bekapcsolódtak, amikor a Monarchia csapatai elfoglalták 
az ország északi részét. Az ötvenes években a politikai helyzet ismét 
segítette, hogy az országba magyar kutatók látogassanak, akik szak-
mai és baráti kapcsolatot alakítottak ki az albán botanikusok új gene-
rációjával. A XX. században számos magyar kutató gyűjtött növénye-
ket Albániában, ennek köszönhető, hogy már az ezredforduló előtt is 
a Magyar Természettudományi Múzeum (MTM) őrizte az egyik leg-
gazdagabb herbáriumi anyagot az országból.

Ilyen előzmények után 2004-ben vettük fel az albániai botanikai kuta-
tások 1960-as évek elején elejtett fonalát. Az első utakat még közösen 
szerveztük a Magyar Természettudományi Múzeum zoológusaival. 
Közülük néhányan már az 1990-es években jártak az országban, így 
segítettek leküzdeni a kezdeti nehézségeket, amelyek egy teljesen is-
meretlen nyelvű és kultúrájú országban vártak ránk. A zoológiai és bo-
tanikai utak korán elkülönültek egymástól, mivel a két tudományterület 
kutatási módszereit, gyűjtési szokásait nehéz volt harmonizálni a közös 
terepi munka során, de a tapasztalatainkat továbbra is kicseréltük egy-
mással. Az albán magashegyek flóráját kutatva szívesen hoztunk állat-
tani anyagot is az olyan nehezen, csak fáradságos gyaloglással meg-
közelíthető helyekről, ahová a zoológusok nem jutottak el. Ezekből a 
gyűjtésekből számos tudományra új csigát és ízeltlábú fajt írtak le a kol-
légák. Egy botanikai gyűjtőút során került elő a görög karsztvipera 
(Vipera graeca) is, melyet korábban csak Görögországból ismertek. 
Ennek a ritka hüllőnek a vizsgálatában azóta is élen járnak a magyar kutatók.

Már az első utak alakalmával is számos Albániára nézve új növényfaj 
került elő. A kezdeti eredményeken felbuzdulva pedig elkezdtük mód-
szeresen bejárni az országot, évente 3–5 alkalommal mentünk Albáni-
ába. Az utak általában háromfősek voltak, a szervező, Barina Zoltán 
mellett hazai és albán botanikusok is szívesen csatlakoztak – az évek 
során több mint 30 fő vett részt a munkában. Az elmúlt 15 évben több 
mint 500 olyan nap volt, melyen az albán flórát aktívan kutattuk, így ösz-
szesen másfél évnyi időt töltöttünk az országban. Bejártuk a változatos 
geológiájú és klímájú magashegyeket, de vizsgáltuk a dombvidéki régió 
és az alföldi területek flóráját is, kutattuk a tengerparti dűnék, sólepárlók 
és a tengerbe szakadó sziklafalak növényvilágát. Így kerültek elő olyan 
ritka, különleges növények, mint a vajvirágfélékhez tartozó Phelypaea 
boissieri élősködő növényfaj vagy a szártalan csüdfű (Astragalus 
exscapus), amely Albániában csak az Ostrovica-hegységben fordul elő.

HOGY KERÜLTEK ALBÁNIA 
NÖVÉNYEI BUDAPESTRE?

� Az ál-Janka törpezanót (Chamaecytisus pseudojankae) herbáriumi 
példánya a Magyar Természettudományi Múzeum Növénytárának 

gyűjteményéből (FOTÓ: PIFKÓ DÁNIEL)

� A homokterületeinken szórványos szártalan csüdfű (Astragalus 
exscapus) Albániában csak az Ostrovica-hegységben fordul elő 

(FOTÓ: BARINA ZOLTÁN)
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Munkánk során a számunkra ismeretlen érdekesebb növényeket be-
gyűjtöttük és többnyire még kint a terepen lepréseltük a magunkkal 
vitt láncos préssel. A Magyar Természettudományi Múzeum mint-
egy 16 ezer olyan herbáriumi lapot őriz, melyeket a 2004-től kezdődő 
útjaink során gyűjtöttünk. Ez az anyag nemcsak a kutatási eredménye-
inket dokumentálja, hanem kiindulási alapja olyan rendszertani kutatá-
soknak, melyek a balkáni vagy akár a Kárpát-medencei flóra megisme-
réséhez is közelebb visznek. A gyűjtött anyag feldolgozásába Európa 
számos országából bekapcsolódtak olyan botanikusok, akik egy-egy 
nehezen határozható növénycsoport szakértői.

Az évek alatt összegyűjtött ismereteinket folyamatosan publikáltuk 
is. A gyűjtött anyagból leírtunk két, tudományra új törpezanótfajt is: 
az ál-Janka törpezanótot (Chamaecytisus pseudojankae) és a 
korabi törpezanótot (Chamaecytisus korabensis), ezek típuspéldá-
nyait a Magyar Természettudományi Múzeum őrzi. Évente több cik-
künk is megjelent, melyek a flórakutatás új eredményeiről számoltak be. 

Nemcsak a növényföldrajzi szempontból jelentős fajokat kerestük, 
hanem az inváziós növényekre is figyelmet fordítottunk, melyek a jövő-
ben komoly problémát jelenthetnek az országban.

Többéves előkészítés után jelenhetett meg 2017-
ben Albánia edényes növényeinek elterjedését fel-
dolgozó munkánk (Distribution atlas of vascular 
plants in Albania), mely az egyes növényfajok elter-
jedési térképei mellett részletesen tárgyalja a kuta-
tástörténeti előzményeket is, 2018-ban pedig az or-
szág kritikai flóralistáját is publikáltuk.

A XX. századi magyar botanikusoknak és a 
2004-től folyó növénytani gyűjtőutaknak köszön-
hetően ma a Magyar Természettudományi Mú-
zeumban őrizzük a leggazdagabb herbáriumi 
anyagot az albán növényvilágból. Ha külföldi 
kollégák érdeklődnek Albánia f lórája iránt, 
gyakran keresnek fel kéréseikkel vagy látogat-
ják meg a múzeumunkat.

Pifkó Dániel botanikus
Magyar Természettudományi Múzeum, Növénytár

Barina Zoltán botanikus
Magyar Természettudományi Múzeum, Növénytár

Az Albán-Alpokban számos alpesi növényfaj fordul elő
(FOTÓ: BARINA ZOLTÁN)

A vajvirágfélékhez tartozó Phelypaea boissieri egy élősködő növényfaj 
(FOTÓ: BARINA ZOLTÁN)

A Korab lábánál nagy kiterjedésű evaporit-kibukkanások találhatók
(FOTÓ: BARINA ZOLTÁN)
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November folyamán a Nap az állatöv csillagké-
pei közül a Mérleg csillagképből a Skorpió 
csillagképbe, majd a Kígyótartó csillag-
képbe lép.  Nézzük, milyennek látjuk az 

eget  november 15-én 21 órakor!

Déli irányból nyugat felé haladva, a látóhatárhoz közel sorra 
a Szobrász, Vízöntő, Sas, Hattyú, Lant, Herkules, Sárkány, 

valamint a Nagy Medve csillagait láthatjuk pislákolni. A Nagy Nyári 
Háromszög csillagai már eltűnőben a nyugati látóhatár felett; a 
Deneb a Hattyúban, az Altair a Sasban és  a Vega a Lant csillag-
képben. Északi irányban a Kis Medve, valamint a Sárkány csillagkép 
csillagait kereshetjük. A Kis Medve régi görög csillagkép, mely Idát, a 
Zeuszt felnevelő nimfát jeleníti meg. A Nagy Göncölhöz való hasonlósága 
miatt a Kis Medve hét fényes csillagát Kis Göncölnek vagy Göncöl Másának is 
nevezték, de bizonyos népek Kis Merőkanálként ismerték. Ebben a csillagképben 
találjuk az északi égi pólust és a szabad szemmel látható csillagok közül az ahhoz 
legközelebb eső Sarkcsillagot. Arab elnevezése Alrukaba (Térd). Az Északi Pólushoz 
2100-ban lesz a legközelebb. Sárgásfehér színű óriás, mintegy 431 fényév távolságra 
van a Földtől, tömege a Napénak a hatszorosa. A szabad szemmel magányos csil-
lagnak tűnő Sarkcsillag valójában hármas rendszer, halványabb kísérőinek megpil-
lantásához azonban már távcsövekre van szükség. A Nagy Göncöl hét csillagával 
szemben a Kis Göncöl hét csillaga meglehetősen halovány. A Sárkány hosszú teste a 
Kis Medve csillagai köré csavarodik. Legkönnyebben a Sárkány fejét ismerhetjük fel. A 
csillagkép azt a sárkány formázza, amelyet Héraklész győzött le egy mérgezett nyíllal. 
Igen kiterjedt csillagkép, de ennek ellenére fényes csillagok híján nehéz felismerni. 
Déli irányból ezúttal kelet felé fürkészve, alacsonyan helyezkednek el a Cet, a Halak, 
az Eridánusz, az Orion, az Ikrek, a Szekeres és a Hiúz csillagképek. Felettük a 
Halak, a Bika, valamint a jellegzetes alakú Pegazus és Androméda csillagképek 

Az égbolt képe  
2019. november 15-én  

21 órakor

TUDTA-E?
Az első, Naphoz hasonló csillagok körül talált exobolygók meglehetősen szokatlan-
nak tűntek: nagy tömegű gázóriások, rövid keringési idővel, vagyis nagyon közel a 
csillagukhoz, esetleg erősen elnyúlt, ellipszis alakú pályákon.  A felfedezés meglep-
te a csillagászokat, mert az addigi elméleteik szerint a bolygókat létrehozó porko-
rongokból a Naprendszerhez hasonló rendszereknek kellene létrejönniük, vagyis 
a csillag közelében kis kőzetbolygóknak, távolabb pedig gázóriásoknak kellene 
keringeniük. Valószínűtlen, hogy a csillaghoz nagyon közel gázóriások jöhessenek 
létre, hiszen a csillag hője és sugárnyomása minden gázt kisöpör a környezetéből. 
Elképzelhető, hogy a bolygókeletkezés szabályos útját követve születtek, de később 
valamilyen ismeretlen hatásra közelebb vándoroltak a csillagukhoz. A kisebb boly-
gók valószínűleg kirepülnek a pályáikról, éppúgy, ahogy az óriások befelé vándo-
rolnak. Az új bolygók felfedezésére használt módszereink eredendően torzítanak, 
hiszen a nagy tömegű és a csillagukhoz közelebb keringő bolygók jelentősebb, és 
ezért könnyebben kimutatható hatást gyakorolnak csillaguk mozgására. 

találhatóak. Egészen kicsike és jelentéktelen csillagkép a Kos és az Androméda 
között a Háromszög csillagkép. Kiterjedését tekintve csak a 78-ik a ma használatos 
88 csillagkép sorában. Jó idő esetén szabad szemmel 8-9 csillag is megtalálható 
ebben a piciny csillagképben, alapvetően azonban három fényesebb rajzolja ki azt a 
keskeny, egyenlőszárú háromszöget, amelyről a nevét is kapta. 
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A bolygók közül a Merkúr a hónap elején megfigyelésre kedvezőtlen helyzetben, 11-én 
alsó együttállásban van a Nappal, ekkor át is vonul előtte. Gyorsan megjelenik a keleti 
égen, 15-én háromnegyed órával kel a Nap előtt. Láthatósága gyorsan javul, 28-án lesz 
legnagyobb nyugati kitérésben. A Vénusz napnyugta után látható a délnyugati ég alján, 
ragyogó fehér fényű égitestként. Láthatósága továbbra is kedvezőtlen, és csak lassan 
javul. A hónap elején még 50 perccel, a végén már bő másfél órával nyugszik a Nap után. 
Fényessége -3,8 magnitúdó. A Mars előretartó mozgást végez a Szűz csillagképben. 
Hajnalban kel, a keleti látóhatár közelében kereshető napkelte előtt. Fényessége 1,8 mag-

nitúdó. A Jupiter előretartó mozgást végez a Kígyótartó, majd 16-tól a Nyilas csillagkép-
ben. A hónap folyamán napnyugta után kereshető a délnyugati látóhatár közelében, 

de a hónap végére egyre nehezebb a megfigyelése a közeledő Nap alkonyi fénye 
miatt. Fényessége -1,9 magnitúdó. A Szaturnusz előretartó mozgást végez a Nyilas 
csillagképben. A délnyugati ég alján kereshető napnyugta után, az esti órákban 
nyugszik. Fényessége 0,6 magnitúdó. Az Uránusz az éjszaka nagy részében 
kereshető a Kos csillagképben, hajnalban nyugszik. A Neptunusz az éjszaka 
első felében figyelhető meg a Vízöntő csillagképben, éjfél körül nyugszik.

ê
Az őszi égbolt jellegzetes csillagképe a Halak. A mitikus két halat bemu-

tató állatövi csillagképben a tavaszi napéjegyenlőség idején tartózkodik 
a Nap, vagyis ezen az égterületen keresztezi egymást az égi Egyenlítő és 

az ekliptika. A precesszió következtében a tavaszpont a Vízöntő csillagkép 
irányába mozog, és 6000 év múlva lép át ebbe a csillagképbe. 
A görögök Aphroditét és Erószt látták az itt található csillagokban. A mítosz 

szerint anyát és gyermekét megtámadta Tüphón, a szörnyeteg. Aphrodité és 
gyermeke a vízen keresztül menekültek, és mindketten hallá váltak. Hogy el ne sod-

ródjanak egymástól, egy szalagot kötöttek egymás lábára. Ezt a szalagot a szeretet 
kötelékeként is aposztrofálni szokták, és a csillagkép ábrázolásában is megjelenik.

A Halak csillagkép legkönnyebben felismerhető csillagformációja a Pegazus négy-
szöge alatt található hét csillag alkotta gyűrű, mely a halak egyikét szimbolizálja. A csil-
lagkép legfényesebb csillaga, az η Piscium közelében találjuk a gyönyörű megjelenésű 
M74 spirálgalaxist. Mivel a galaxisra felülről látunk, ezért nagyobb nyílású távcsővel, 
hosszú expozíciós idejű fotókkal próbálkozhatunk a spirálkarok megjelenítésével is. 

 L. H.

Aphrodité és Erósz menekülnek Tüphon óriás elől 
Jacob Jordaens flamand festő XVII. századi festményén

Az M74 spirálgalaxis

A Halak csillagkép művészi ábrázolása egy 1824-ben kiadott  
csillagatlaszban (Urania’s Mirror)

A Halak csillagkép illusztrációja Johannes Hevelius
 1690-es kiadású katalógusában
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

1

Matematikusok azt mondják, dimen-
zióváltással sok rejtett összefüggés 

feltárul. Az élet általánosságában is így van 
ez. Platón árnyékai nem csak leképezik, 
mélységeiben is építik a Világot gondolati 
és érzelmi szféráinkban. 
A napokban elment az egyik legnagyobb 

leképező, Sára Sándor. A Földobott kő 
már nem hullik vissza, saját maga teremtette 
erőtérben lebeg, s meteorzáporokkal ter-
mékenyít. Felmelegszik a lelkünk, ha egy-
egy képen felparázslik valami szindbádi.

H. J. 

Kérjük, megmutatni szánt képét jpg formá-
tumban küldje az eltud@eletestudomany.
hu címre, és a tárgyrovatba írja: ét-galéria. 
Jutalma a „kiállításban” megnyilvánuló 
elismerés. A hónap képe 5000 Ft díjat kap.

KEDVES OLVASÓNK! 

2

3
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6

54

1. Gadácsi Júlia (julcsa96@gmail.com) – Önmaga árnyékában

2. Hegyesi Béla (hegyesibela@citromail.hu) – Mozaik

3. Tardos Zoltán (Budapest, zoltan.tardos@tyrolit.hu) – Antenna 

4. Dr. Barthó Loránd (Pécs) – Hommage à Sára Sándor –  
Pécsváradi kapu 

5. Ferencz Gabriella (Pécs, galagonya.bokor@gmail.com) –  
Mindjárt 

6. Bodnár Tamás (Encs, thomasphoto@mailbox.hu) –  
Reményemlék – A pajzsika levelét egy nemrégiben beszerzett filmes 

objektívvel fényképeztem
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AGYI AKTUALITÁSOK

A hálózatot már felfedezése-
kor a befelé irányuló menta-
lizációhoz, vagyis az ábrán-

dozáshoz, gondolkodáshoz, tervez-
getéshez kötötték. Mára számos ku-
tatási eredmény látszik alátámasztani, 
hogy az alapértelmezett hálózat va-
lóban egy funkcionális egységet al-
kot és akkor lép működésbe, amikor 
a figyelmünk a külvilágról a gondo-
latainkra terelődik. A továbbiakban 
röviden átnézzük az alapértelmezett 
hálózattal kapcsolatos régi és új ered-
ményeket.

Felfedezésének története
Az alapértelmezett hálózat felfede-
zése ahhoz az eszközhöz köthető, 
amellyel a kutatók először tudtak 
betekintést nyerni az emberi agy 
működése közben zajló élettani fo-
lyamatokba, ez pedig a pozitron emisz-
sziós tomográfia (PET) volt. Az eljárás 
lényege, hogy egy radioaktív izo-
tóppal jelölt molekulát juttatnak a 
véráramba (általában a fluor 18-as 
izotópjával jelölt fluorodeoxiglükózt), 
ami aztán az agy különböző terüle-
teinek cukorfelhasználása függvé-
nyében oszlik el. A cukorfelhaszná-
lás fokozódása arra utal, hogy az 
adott területen növekszik az idegsej-
tek aktivitása, ebből pedig levonható 
az a következtetés, hogy ez a bizonyos 
terület valamiféle szerepet játszik 

ÁBRÁNDOK ÉS 
ALAPÉRTELMEZETT 

HÁLÓZAT

abban a tevékenységben, amit a kí-
sérleti résztvevő a felvétel elkészíté-
sét megelőző időszakban végzett.

A pozitron emissziós tomográfia 
megjelenése alaposan felforgatta a 
kognitív idegtudományt, a kutatók 
rengeteg különféle feladat elvégzésé-
re kérték a résztvevőket, hogy kide-
ríthessék: az agy melyik területei 
szükségesek például a számoláshoz 
vagy a korábban látott ingerek felis-
meréséhez. Persze ahhoz, hogy az 
agyműködés megváltozásával kap-
csolatban tegyenek megállapításokat, 
kellettek olyan felvételek is, amikhez 
viszonyítani lehet. A feladatok elvég-
zése előtt vagy a feladat szüneteiben 
készültek ilyen felvételek. Az alapér-
telmezett hálózatot Shulman és mun-
katársai fedezték fel 1997-ben, ami-
kor felfigyeltek rá, hogy az agykéreg 

bizonyos területei jóval magasabb ak-
tivitást mutatnak a kísérleti szemé-
lyek tétlensége közben, mint amikor 
különféle feladatokat végeznek.

Asszociációs kéreg
Az alapértelmezett hálózat részei az 
asszociációs kérgi területekhez tartoz-
nak. Az asszociációs kéreg az agyké-
reg azon része, amely nem kifejezet-
ten az érzékelésben vagy a mozgásban 
játszik szerepet. Ilyen területek talál-
hatók a homloklebenyben, a fali le-
benyben és a halántéklebenyben is. 

Az asszociációs kérgek a törzsfejlődés 
során a főemlősöknél és még nagyobb 
mértékben az embernél növekedtek 
meg területükben, ezenfelül még az 
egyedfejlődés során későn érő agyterü-
letek közé is tartoznak, így nem meg-
lepő, hogy már régóta a magasabb 

A kognitív idegtudomány talán egyik legizgalmasabb felfedezése az alapértelmezett hálózat (’default 
network’ vagy ’default mode network’) volt, az ezredforduló előtt néhány évvel. Az agyi vérátáramlás  
valós idejű mérésének lehetősége hatalmas löketet adott az agykutatásnak, és ehhez a hullámhoz 
köthető az alapértelmezett hálózat felfedezése is: a kutatók arra figyeltek fel, hogy a kísérleti felada-
tok szüneteiben mindig a résztvevők agyának ugyanazok a területei mutatnak fokozódó aktivitást, 

míg a feladatok során épp fordítva, csökkenő aktivitás mérhető.

Az agykéreg beszínezett területeinek aktivitása lecsökkent a kísérleti feladatok elvégzése közben 
(FORRÁS: BUCKNER ÉS DINICOLA, 2019. NATURE REVIEWS NEUROSCIENCE)
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arra is felhívta a figyelmet, hogy az 
emlékezeti és a képzeleti feladatok va-
lamennyire különböző területeken 
váltanak ki aktivációt. Nem meglepő 
módon az emlékezetet igénylő felada-
tok nagyobb kérgi területet aktiválnak 
a halántéklebenyben, míg mások né-
zőpontjának felvétele inkább a fali 
lebeny belső oldalát veszi igénybe. 
Az egyéni változatosság figyelembe-
vételével az is kiderült, hogy a közös-
nek vélt kérgi területek sem teljesen 
megegyezőek, hanem többnyire csak 
nagyon közel vannak egymáshoz, 
ezért újabban úgy vélik, az alapértel-
mezett hálózat valójában több, külön-
böző funkciókat ellátó hálózatból áll.

A képalkotó eljárások eredményeit 
újabban állatkísérletes eredményekkel 
is kiegészítették, ugyanis kiderült, 
hogy a fehérpamacsos selyemmajom 
apró, lisszencefalikus (sima felszínű, ba-
rázdálatlan) agyában is megtalálhatók 
az alapértelmezett hálózat tagjai, és 
ezek között az anatómiai kapcsolatok is 
jelen vannak. A selyemmajmokon vég-
zett elektrofiziológiai kísérletek azt su-
gallják, hogy ezeknél a lényeknél is ha-
sonlóképp működik az alapértelmezett 
hálózat, mint az embernél. Mivel a se-
lyemmajom és az ember utolsó közös 
őse mintegy 45 millió évvel ezelőtt élt, 
feltehető, hogy a hálózat legkésőbb ek-
kor már megjelent az evolúció során.

A hálózat működésének részleteit 
egyelőre kevéssé ismerjük, de azért 
van egy-két nyom, amin a jövőbeli 

vizsgálódások elindulhatnak. Azt tud-
juk, hogy az alapértelmezett hálózat 
antagonisztikus kapcsolatban van az 
úgynevezett dorzális figyelmi hálózat-
tal, amely a figyelem külvilágra irányítá-
sáért felel. Mind a figyelmi, mind az 
alapértelmezett hálózat különböző agy-
kérgi területeket foglalnak magukba, 
amiknek a működését a talamokortikális 
körök, vagyis a talamusz agykérgi pro-
jekciói (a talamuszban lévő idegsejtek 
agykéregbe futó nyúlványai) szabályoz-
zák. A talamusz különböző magjai-
ban elhelyezkedő idegsejtek működé-
sét ugyanakkor a talamusz retikuláris 
magja határozza meg, így végső soron 
elképzelhető, hogy ez a sejtcsoport sza-
bályozza a két hálózat működését. 
Rágcsálókon végzett vizsgálatok sze-
rint a talamusz retikuláris magjának 
idegsejtjei között találhatók olyanok, 
amelyek a pihenés, illetve a környezet 
felderítése közben aktívak, ráadásul 
ezek éppen a főemlősökben leírt alap-
értelmezett, illetve figyelmi hálózat 
tagjainak megfelelő kérgi részeket 
idegzik be. Ez arra utal, hogy retikuláris 
mag szabályozhatja a hálózatok aktivá-
lódását, sőt arra is, hogy akár rágcsálók-
nál is meglehetnek ezek az egységek. 

A további nyomok valamivel indi-
rektebbek: az előagyi Meynert-féle 
magra és az agytörzsi locus coeruleusra 
(~kék hely) is jellemző, hogy az adott 
élőlény tevékenységének függvényé-
ben változik tevékenységük, így elkép-
zelhető, hogy ezek is szerepet játszanak 
a hálózatok szabályozásában. Egyre 
gyűlnek tehát a kissé sután magyarosí-
tott alapértelmezett hálózattal kapcso-
latos ismereteink, de még rengeteg 
kérdés vár megválaszolásra.

ReichaRdt RicháRd

rendű mentális folyamatokhoz kötik 
őket. Az általánosan elfogadott elkép-
zelés tehát az lett, hogy az alapértelme-
zett hálózat akkor lép működésbe, 
amikor az ember figyelmét nem a kül-
világra, hanem a saját gondolataira for-
dítja. Ha például elmélázunk a metrón, 
azon gondolkozva, milyen feladataink 
vannak mára vagy mit mondtak ne-
künk tegnap, feltehetőleg az alapértel-
mezett hálózatunk aktiválódik.

Újabb eredmények
A 2000-es évek elején aztán megjelent 
a funkcionális mágneses rezonancia 
képalkotás (fMRI) is, ami jobb időbeli 
felbontással rendelkezik, mint a PET, 
ráadásul sugárzó anyag beadását sem 
igényli, hiszen az oxigént kötő és nem 
kötő hemoglobin mennyiségét fedi 
fel, amiből szintén következtetni le-
het az idegi aktivitás fokozódására. 
Az fMRI-vizsgálatok megerősítették 
az alapértelmezett hálózattal kapcsolatos 
PET-eredményeket, sőt azt is felfedték, 
hogy a hálózat tagjainak aktivitása 
együtt szorosan együtt mozog, vagyis 
tényleg egy hálózatként, egy működési 
egységként gondolhatunk rá.

Néhány kísérlet arra is rávilágított, 
hogy az alapértelmezett hálózat akti-
vitása abban az esetben is fokozódik, 
ha a kísérlet résztvevőit konkrétan ar-
ra kérték, próbáljanak felidézni egy 
emléket vagy képzeljék bele magukat 
egy ismerősük helyzetébe. A vizsgála-
tok eredményeinek összehasonlítása  

Az asszociációs kérgek az emberi agyban 
(FORRÁS: HUMANPHYSIOLOGY.TUARS.COM)

A fehérpamacsos selyemmajomnál (Callitrix jacchus) is kimutatták 
az alapértelmezett hálózat meglétét (FORRÁS: MISKOLCZOO.HU)
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1. fejtörő – Sárdi Tibor feladványa

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

ményes gondolkodást kívánunk!

3. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

2. fejtörő –   Benked Anett feladványa

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: Egy jó barát száz atyafi.

2. fejtörő –  Benked Anett feladványa

Megoldás: 

3. fejtörő – Sárdi Tibor feladványa 

Megoldás: 

Melyik szám illik a kérdőjel helyére?

A játékkockákat helyes sorrendbe 
téve egy ősszel kapcsolatos  

értelmes szót kapunk:

Rajzoljon a játéktábla valamennyi üres cellájába, a cellák teljes 
hosszában egy falat jelképező vízszintes vagy függőleges vonalat! 

A sötét cellákba írt számok az adott cellából kiinduló falak teljes 
hosszát mutatják.



Mennyire fáj a jótékonyság?

Az utóbbi időben egyre több helyen lehet találkozni egy 
új adományozási formával: a felkerekítéses támogatással. 
A módszer lényege, hogy amikor az ember vásárol valamit 
– például kiegyenlíti a számlát egy étteremben vagy az in-
terneten színházjegyet vásárol – és fizetésre kerül a sor, fel-
teszik neki a kérdést, hogy nem akarja-e egy kicsit felkere-
kíteni a fizetendő összeget, és a különbséget jótékony célra 
adományozni. Magyarországon a felkerekítés célja a legkö-
zelebbi 100-as, 500-as vagy 1000-es érték lehet, az USA-ban 
pedig a kérdés általában úgy szól, felkerekíthetik-e a fize-
tendő összeget úgy, hogy egész dollárra végződjön.

Vajon van valamilyen előnye ennek az adományozási 
formának a hagyományos módszerrel szemben, ami-
kor egy meghatározott összeget kérnek az emberek-
től? A kérdés nemcsak lélektani, hanem gyakorlati szem-
pontból is érdekes, hiszen mindenütt nagyon sok jótékony 
szervezet próbál adományokat gyűjteni a legkülönfélébb 
nemes célokra. Abban, hogy valaki adakozik-e vagy sem, 
óriási szerepet játszanak a pszichológiai hatások, ezért az 
adománykérés technikái egyre finomodnak.

Katie Kelting, az egyesült államokbeli Saint Louis University 
kutatója munkatársaival együtt kísérletsorozatot végzett a 
felkerekítéses adománygyűjtés hatékonyságának vizsgálatá-
ra. Az egyik kísérletben a résztvevőknek azt a helyzetet kel-
lett maguk elé képzelniük, hogy egy üzletben a vásárlás vé-
gén a kasszához mennek fizetni. A felvázolt történet szerint 
a résztvevők itt négyféle helyzet egyikében találták magu-
kat. Volt, akinek 23,01 dollárt, volt, akinek 23,49-et, és volt, 
akinek 23,97-et kellett fizetnie. A pénztáros mindegyikük-
től megkérdezte, felkerekítheti-e a végösszeget 24 dollárra, 
hogy a különbözetet elküldhessék az „ételt a szegényeknek” 
szervezet részére. A negyedik csoport tagjaival egyszerűen 
csak közölték a vásárlás összegét, és megkérdezték, ado-
mányoznának-e egy dollárt ugyanerre a jótékony célra. 
Nos, a felkerekítéses helyzetben sokkal többen egyeztek bele az 
adományozásba – akkor is, ha az adomány összege 99 cent 
volt –, mint amikor fix 1 dollárt kértek tőlük.

Azonban ez csak elméleti vásárlás volt, mely a résztvevők 
számára nem járt tényleges kiadással, ezért a kutatók a gyakor-
latban is próbára tették a módszer hatékonyságát. Összefog-
tak egy állatkerttel, ahol már hosszabb ideje az volt a gya-
korlat, hogy az étteremben fizetéskor megkérdezték a ven-
dégeket, adományoznának-e 1 dollárt vadvédelemre. 
A kísérlet kedvéért az étterem 19 napra átállt a felkerekítéses 
adománykérésre. Az ekkor lezajlott 9111 fizetés adatai 
alapján a gyakorlatban is bebizonyosodott, hogy az em-
berek gyakrabban egyeznek bele, hogy felkerekítéssel 

adományozzanak, mint hogy egy meghatározott összeget 
fizessenek ugyanarra a célra. Noha a felkerekítésnél az 
egyes adományok összege szükségszerűen nem érheti el az 
1 dollárt, hiszen a következő egész dollárra kerekítenek, az 
adományozás annyival gyakoribbá vált, hogy a befolyt tá-
mogatás összege számottevően megnőtt.

Kelting és munkatársai a jelenség magyarázatakor abból a 
tényből indultak ki, hogy ha az embernek meg kell válnia va-
lamennyi pénztől, akkor az „lelki fájdalommal” jár – és ebben 
a vásárlás, valamint az adományozás nem különbözik. A fel-
kerekítés azért hatásos, mert csökkenti ezt a fájdalmat. 
Az emberek ugyanis nem számolják ki fejben, hogy a felkere-
kítéssel pontosan hány centet fizetnek ki adományként – 
ez túl sok szellemi energiát emésztene fel. Ez azt jelenti, hogy 
nem tudatosul bennük, mennyi pénzről mondtak le. A konkrét 
összegű adományozásnál teljesen világos, hogy 1 dollárral szegé-
nyebbek lettek, a felkerekítésnél viszont csak arra gondolnak, 
hogy adtak némi aprót, és ilyen „rejtett” formában sokkal köny-
nyebb megválni a pénztől. A lelki fájdalom csökken, és csak a jó 
érzés marad, hogy valami nemeset cselekedtek.

Mannhardt andrás

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

Gépeltérítési kísérlet (SZŰCS ÉDUA RAJZA)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Az ősi inka szentély titka

Machu Picchut, mely kecsua nyel-
ven azt jelenti: ’Öreg csúcs’, az 

emberiség történetének egyik építé-
szeti csúcsteljesítményeként tartjuk 
számon, mely az Andok egy elzárt, 
keskeny gerincére, meredek folyó-
völgy fölé épült, tökéletesen belesi-
mulva környezetébe. A kutatók rég-
óta találgatják, vajon az inkák miért 
ilyen elérhetetlen helyre építették 
mesterművüket? Egy új vizsgálat sze-
rint a megoldás a föld alatt rejtőző 
geológiai törésvonalakban keresendő.

A brazíliai Rio Grande do Sul Szövetsé-
gi Egyetemen részleges geoarcheológiai 
elemzést készítettek, mely azt mutat-
ja, hogy az inkák tudatosan építették 
Machu Picchut – és még néhány más 
városukat – olyan helyre, ahol törésvo-
nalak találkoznak. „Machu Picchu elhe-
lyezkedése nem véletlen. Lehetetlen volna 
ugyanis hasonló objektumot felépíteni 
olyan magashegységben, ahol nem áll ren-
delkezésre ilyen mennyiségű, töredékes kő-
zetanyag” – mondta Rualdo Menegat, 
az egyetem kutatója.

Műholdas felvételek és terepi vizs-
gálatok alapján a szakember térké-
pet készített az egymást keresztező 
törések sűrű hálózatáról, melyek az 
UNESCO Világörökség részét ké-
pező műemlék alatt helyezkednek el. 

A térkép szerint a szentély városi ré-
szei és a környező mezőgazdasági te-
rületek, valamint az egyes épületek és 
lépcsők mind a nagyobb törésvonalak 
irányait követik. „A rajz egyértelmű-
en a helyszín alatt elhelyezkedő törésvo-
nalak mintázatát tükrözi” – mondta 
Menegat. Más ősi inka területek, mint 
Ollantaytambo, Pisac és Cusco szintén 
vetődések találkozásánál helyezkednek 
el és pontosan kifejezik a felszín alatt 
rejtőző geológiai csapásirányokat.

Az eredmények szerint a törésvo-
nal-hálózat éppannyira hozzátarto-
zik Machu Picchu építészeti sajátos-
ságához, mint az építmény legendás 

Holdbéli veteményes

Ha egyszer azzal a céllal hagyjuk el 
bolygónkat, hogy más égitesten 

is megtelepedjünk, a rendkívül ösz-
szetett technológiai feltételek mellett 
mást, létfontosságú kérdésre is meg-
oldás kell találnunk. Mégpedig arra, 
hogy mit is ebédeljünk ott?

Egy hold- vagy marstelep alapját 
a víz és az élelem mindennapi biz-
tosítása jelenti. A legkézenfekvőbb 
megoldás az élelmezési kérdések-
re a növénytermesztés. A holland 
Wageningen Egyetem kutatói azt 
vizsgálták, hogy a Hold vagy a Mars 
felszínén lévő talajban lehetséges-e 
egészséges növényeket nevelni.

Ehhez ugyan valódi talajminta 
nem állt rendelkezésükre, azonban a 
NASA kutatói korábban előállítottak 
a holdi és marsi talajt összetételükben 

Ősszel betakarították a termést, és ösz-
szegyűjtötték a kifejlődött növényi ré-
szeket (a biomasszát) vizsgálat céljából. 

A betakarítás eredményét tekint-
ve a retek, a kerti zsázsa, a rozs, a 
borsmustár, a paradicsom és a borsó 

Elemzése kimutatta, hogy a repedések 
nagyságrendjüket tekintve igen vál-
tozatosak, az apró törésektől kezdve, 
melyek egy-egy kőben láthatóak, egé-
szen a 175 kilométer hosszú törésvona-
lakig, melyek a terület néhány folyó-
völgyének tájolását is meghatározták.

Ezek a törések számos változatban 
előfordulnak, néhány megfelel a na-
gyobb törésvonalaknak, melyek a 
Közép-Andok kiemelkedéséért fe-
leltek az utóbbi nyolc millió évben. 
Mivel néhány geológiai vető észak-
kelet–délnyugati, mások északnyu-
gat–délkeleti csapásirányúak, ezért 
keresztezik egymást.

szimuláló utánzatokat. A kutatók e 
műföldekbe vetették el tíz kiválasz-
tott haszonnövény magvait (kerti 
zsázsa, borsmustár, paradicsom, 
retek, rozs, quinoa, spenót, metélő-
hagyma, borsó és póréhagyma) an-
nak vizsgálatára, hogy megfelel-e 
nekik az idegen környezet.

A kísérlet körülményei – nehézségi 
gyorsulás, légkör, besugárzás, hőmér-
séklet, páratartalom – földiek voltak, 
a növények egy teljesen átlagos üveg-
házban nevelkedtek. A talajokhoz 
szerves anyagokat, tápoldatot, vala-
mint egy kolóniában gyakorta fellel-
hető anyagot, emberi ürüléket adtak. 
A növényeket 40x60 centiméteres 
műanyag tálcában nevelték, három-
háromban marsi és holdi, valamint 
további háromban földi kontroltalaj-
jal. A kísérlet első része a 2015-ös 
év áprilisától szeptemberig tartott. 
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A kísérlet kilenc tálcája, hét nappal vetés után 
(FORRÁS: DE GRUYTER)
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kőművesmunkája. A habarcs nélküli 
falazat olyan kövekből áll, melyek 
annyira tökéletesen illeszkednek 
egymáshoz, hogy lehetetlen akárcsak 
egy kártyalapot is becsúsztatni közé-
jük. Az inkák, akik kőművesmes-
terek voltak, a bőségesen fellelhető 
építőanyagok előnyét használták ki. 
A keletkezett repedések előkészítet-
ték a sziklákat arra, hogy gyenge 
pontjaik mentén lehessen őket dara-
bolni, ami nagyban csökkentette a 
faragásukhoz szükséges energiát.

Más tényezők is segítették az inka 
mestereket, például a vízforrások. 
A repedések ugyanis csatornákat ké-
peztek az olvadásból és a csapadékból 
származó víznek, melyet egyenesen 
a területre irányítottak. A szentély 
ilyen magasra való építése azzal az 
előnnyel is járt, hogy a terület védel-
met élvezett a lavináktól és földcsu-
szamlásoktól, melyek állandó kocká-
zatot jelentenek a hegységekben.

A törésvonalak a gyakori esőzések 
idején is kisegítették az inkákat, ter-
mészetes vízelvezetőként működve. 
A szentély építéséhez szükséges erőfe-
szítés körülbelül kétharmadát az tette 
ki, hogy a felszín alatt vízelvezető csa-
tornákat kellett építeni. A már létező 
törések segítették ezt a folyamatot, így 
a figyelemreméltó megőrződést is.

(Geological Society of America)

expozíciót, mielőtt összekapcsolták 
a szennyezésnek való kitettséget az 
egyes területek halálozási arányával. 
Információkat szereztek továbbá az 
Egyesült Királyság Környezetvédelmi, 
Élelmezési és Vidékügyi Minisztériumá-
tól az átlagos szennyezésről Angliá-
ban és Walesben 2001 és 2012 között.

Az újszülött halálesetek kockáza-
ta 11, 12 és 15 százalékkal nőtt az 
említett szennyezőanyagok ese-
tében. A kutatók szerint a kén-di-
oxid azért veszélyes, mert ez a gáz 
az anya placentáján keresztül kerül a 
fejlődő magzatba. Ami a közúti közle-
kedésből származó port illeti, 1990 és 
2008 között a kutatók meghatá-
rozták a szál ló por mennyiségét, 

s azt találták, hogy annak belégzése 
jelentősen csökkentette a csecsemők 
tüdőkapacítását, rontva ezáltal a 
gyerekek tüdőfunkcióját. Főként 
igaz volt ez azok körében, akiknek 
az anyja alacsonyabb iskolai vég-
zettséggel rendelkezik, illetve a ter-
hesség alatt dohányzott.

Azonban az ma még nem világos, 
hogy a közlekedési szennyeződés 
pontosan hogyan befolyásolhatja a 
gyermekkori tüdőműködést, külö-
nösen a terhesség alatt. Az egyik 
mechanizmus az lehet, hogy a ré-
szecskék átjutnak a placentán, és 
oxidatív stressz (a szabad gyökök 
molekuláinak és az antioxidánsok 
közötti egyensúlyhiány) révén za-
varják a növekvő magzati tüdő fej-
lődését. Ennek tisztázásához további 
kutatások szükségesek.

Szegő MiklóS

szerepeltek a legjobban. A quinoa 
szépen fejlődött, de magot nem 
tudott hozni. A spenót nem érez-
te magát jól az idegen földekben, a 
növény kihajtott ugyan, de a szára és 
levele kis méretű maradt. A legtöbb 
biomassza a földi kontrolltálcában ke-
letkezett, ezt követte a marsi, majd 
a holdi veteményes. A retek, a zsá-
zsafű és a rozs által hozott mago-
kat a következő tavasszal elvették. 
A magok kicsíráztak, és a húszna-
pos tesztidőszak alatt egyetlen nö-
vény sem pusztult el.

A kutatók ezzel a kísérlettel meg-
mutatták, hogy a holdi és marsi 
talajhoz nagyon közel álló földben 
lehetséges a növénytermesztés, és 
a kikelt növények még termést és 
magot is képesek hozni megfelelő 
tápanyagbevitel mellett. Ez lehető-
vé teszi az önálló gazdálkodást, és 
nincs szükség minden vegetációs 
ciklusban új magok behozatalára 
az égitesten kívülről.

DáviD Tibor

Összefügg  a 
csecsemőhalál a 

légszennyezettséggel?

Egy közelmúltban ismertetett ku-
tatás szerint a levegőszennyezés a 

csecsemők megnövekedett halálozá-
si kockázatával jár. Ezt egy közel 
nyolc millió születésről szóló tanul-
mányban bizonyították be, amelyet 
az Európai Respirációs Társaság nem-
zetközi kongresszusára jelentettek 
meg. Bár a tény ismert, nem mindig 
világos, hogy konkrétan mely lég-
szennyező anyagok kapcsolód-
nak az újszülött és az egyévesnél 
fiatalabb csecsemők bármilyen ok-
ból bekövetkező halálához.

Sarah Kotecha, a Cardiff-i Egyetem 
kutatója elmondta, hogy három lég-
szennyező anyag: porrészecskék, nit-
rogén-dioxid és kén-dioxid – külön-
külön és együttesen – a legszennyezet-
tebb területeken született csecsemők 
halálozási kockázatát 20–50 százalék-
kal megnövelik, a legkevésbé szennye-
zett területeken született csecsemők-
höz képest. A nitrogén-dioxid és a por 
elsősorban a forgalomból képződik, a 
kén-dioxidot túlnyomórészt ipari 
tevékenységek termelik, mint amilyen 
a fosszilis tüzelőanyagok égetése vagy 
a fémek előállítása. 

Kotecha és csapata az Angliában és 
Walesben 2001 és 2012 között bekö-
vetkezett, 7 984 366 élve születés és 
halálozás adatait vizsgálták. Az egyes 
területektől minden évre vonatko-
zóan szennyezési adatokat szereztek, 
és kiszámították az éves szennyeződés- 
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Zebrának lenni jó –         
még ha marha is az illető

A természetben élő patások eseté-
ben megszoktuk, hogy a leg-

többjük külleme a „gazdaságos” szó-
val jellemezhető – vagyis általában 
mellőzi a feltűnő színeket, sokkal 
inkább a környezetbe való beolvadást 
szolgáló szőrzetük van. A zebrák 
klasszikus és közismert kivételt jelen-
tenek – fekete-fehér csíkos mintáza-
tuk sok kutatót elgondolkoztatott 
már – vajon mitől lehet adaptív egy 
ilyen szokatlan kültakaró. 

Számos elmélet vált ismertté – pél-
dául az, hogy a csíkozottság „kon-
túrtörő” mechanizmus, ami a raga-
dozók számára optikailag nehezíti 
meg egy-egy zebra elkülönítését a 
többitől, illetve érdekes módon még 
nyílt terepen is „elrejti” a zebra 
körvonalát a kíváncsi szemek elől. 
A másik, már magyar kutatók által 
is vizsgált tulajdonsága a fekete-fe-
hér csíkoknak a csípőlegyek, bögö-
lyök távol tartása az állattól. Úgy 
tűnik, hogy bár e vérszívók észlelik 
a csíkozott objektumokat, azokat 
megközelítve végül elbizonytala-
nodnak, és sokkal kisebb arány-
ban landolnak rajtuk, mintha azok 
egyszínűek volnának. Biológusok a 
titok nyitját a megfelelő szélességű 
(öt centinél keskenyebb) fehér sávok 

optikai hatásában vélik, ami megza-
varja a rovarok látáson alapuló dön-
téshozatalát. 

Japán kutatók most megvizsgálták, 
vajon a zebracsíkokkal tényleg csök-
kenthető-e a csípőlegyek száma – ám 
absztrakt makettek, illetve zebrák 
helyett szarvasmarhákat szerepeltet-
tek a kísérletben. Az ínyencek által 
kiváló húsminősége miatt világszerte 
díjazott japán fekete marhákat fes-
tették vízoldékony fehér sprével csí-
kosra, továbbá kontrollként festetlen, 
illetve fekete alapon fekete csíkosra 
festett állatokat is teszteltek (utóbbiak 
azt a célt szolgálták, hogy magának 
a festéknek az esetleges légyriasztó 
hatását kizárhassák). A kísérlet során 
egyrészt megszámolták, hogy hány 
vérszívó telepszik le a marhákon adott 

ÉT-ETOLÓGIA

időn belül, továbbá figyelték, mennyi 
légykergető viselkedést (farokcsapás, 
fülrázás, bőrrándulás, fejlóbálás) mu-
tatnak a marhák a teszt alatt.

Az eredmények beigazolták a 
zebracsíkok bögölyelterelő hatását. 
A fehércsíkos teheneken több mint 
felével csökkent a leszálló vérszí-
vók száma mindkét kontrollcso-
porthoz képest, és a tehenek ennek 
megfelelően kevesebb légykergető 
viselkedést is mutattak. A kutatás al-
kalmazhatósága igen jelentős, hiszen 
rovarirtószer-mentes alternatívát kí-
ván nagyértékű haszonállatok védel-
mére a csípőlegyekkel szemben, ame-
lyek különben zaklatásukkal komoly 
minőségromlást (és szenvedést) okoz-
hatnak a marháknak.

Pongrácz PéTer

Lézerrel a horkolás ellen

M inden harmadik ember horkol, 
és legalább ennyien vannak, 

akik kénytelenek ezt a kellemetlen 
zajt elviselni. Pedig a gyógyítására 
kifejlesztettek egy műtét nélküli, 
fájdalommentes beavatkozást, amely 
a horkolásban érintettek zöménél ki-
tűnő eredménnyel alkalmazható. 

A horkolásnak – pontosabban az 
erős, hármas fokozatú horkolás 
hátterében álló, rendszeres légzés-
kimaradásokkal jellemezhető alvás-
zavarnak (apnoénak) – akár komoly 
egészségügyi szövődményei is lehet-
nek. Az alvási apnoét vizsgáló orvosi 
tanulmányok alapján elmondható, 
hogy az érintettek csaknem felénél 
alakul ki végül magas vérnyomás.

Minél súlyosabbak az éjjeli légzéski-
maradások, annál nagyobb valószínű-
séggel jelennek meg idősebb korban 
különféle szívproblémák, így például 
szívinfarktus, szívkoszorúér-betegség, 
pangásos szívelégtelenség vagy szívrit-
muszavarok. Az alvási apnoéhoz társu-
ló gyakori és tartósan alacsony oxigén-
szint az agy vérellátását is ronthatja, ami 
pedig a stroke kockázatát fokozza.

A NightLase nevű eljárás a szájnyál-
kahártya szöveteinek kezelésére 
optimalizált lézersugarakat alkalmaz, 
amellyel fájdalom és egyéb kényelmet-
lenségek nélkül van lehetőség a horko-
lás okának megszüntetésére. A kezelés 
alapja a lézersugaraknak a torok és a 
lágy szájpad szöveteire gyakorolt hő-
hatása, amely új kollagénszövet terme-
lődését váltja ki, ezzel téve feszesebbé 

a garattájékot és biztosítva a levegő 
korábbiaknál szabadabb éjjeli áram-
lását. A szakemberek szerint a léze-
res kezelés kíméletesnek nevezhető, 
ugyanis az eljárás nem okoz káro-
sodást a szövetekben. Nincs szükség 
sem éjszakai segédeszközök viselésé-
re, sem pedig gyógyszerre, s a keze-
lés utógondozást sem igényel.

k. e. 



É l e t É s  tu d o m á n y   2019/4 4  14 05

ixam.hu info@ixam.hu +361 483 2543 ixamnyelvvizsga

KERESZTREJTVÉNY

Következő vizsgaidőpont:
 
2019. november 30.
Jelentkezési határidő: 2019. november 18.

PRÓBÁLJA KI 
LEGÚJABB
NYELVVIZSGÁNKAT! 

AZ ÚJ NEMZEDÉKNEK!

Az első hazai fejlesztésű  
számítógépes nyelvvizsga

Próbálja ki!

Kedves Olvasóink!

A 2007 és 2017 között megjelent 
lapszámaink kedvezményesen, 
200 forintos áron vásárolhatók 

meg a szerkesztőségben.
Jó szórakozást kívánunk lapunk  

olvasásához!

Az uránénál magasabb rendszámú elemek majd mindegyike emberi beavat-
kozás eredményeként jött létre – a plutónium és az e heti „rejtvényelemünk” 
kivételével a természetben egyik sem található meg. Az utóbbi közvetlenül 
az uránt követi a periódusos rendszerben, s ahhoz hasonlóan szintén egy 
bolygóról kapta nevét. Felfedezésének legalább három téves bejelentése 
volt az 1930-as években bohémium, ausonium, majd sequanium néven. 
Végül 1940-ben fedezték fel Kaliforniában, a Berkeley Egyetem laborató-
riumában – ez volt az első mesterségesen létrehozott transzurán elem. Jó 
fejtést kívánunk!

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyze-
tet. A 30. heti számunkban elkezdődő 16 hetes rejtvényciklusunk 
végére a négyzetek betűi – helyes sorrendbe rakva − egy 215 éve 
született magyar gyermekgyógyász nevét adják ki. A név megfejtői 
között az Élet és Tudomány negyedéves előfizetését sorsoljuk ki. 

VÍZSZINTES: 1. A lét vágyában, örömében megnyilvánuló magatartás. 
11. A padszomszéd dolgozatából puskázó. 12. 1701-ben alapított New 
Haven-i egyetem. 13. Születésnapi, esküvői sütemény. 14. Kozmetikai 
por. 15. Megtörtént dolog. 16. Sound intensity level (hangerősségszint), 
röv. 17. Szintén ne. 18. Ranglista csúcsa. 19. Elkészült húsétel leve. 
21. Az elem neve. 25. E folyó torkolatánál fekszik Porto. 26. ... Moines; 
az USA Iowa államának székhelye. 28. Kettőtök közül nem ő. 30. 
E zenekarunk egyik albuma a Bál az operában. 31. Mafla. 32. Formai. 
34. Körömmel dörzsöl. 35. Lusta, rest, népiesen. 36. Lombos növény 
szilárdítószövete. 37. Jól mézelő, sárga virágú dísznövény.

FÜGGŐLEGES: 1. Vivátoz. 2. A pincébe lopódzik. 3. Kettéhasad. 4. 

Az okoskodás a halála! 5. ... Miranda; olasz színésznő. 6. Gőzölögni 
kezd! 7. Tapsifüles kicsinye. 8. Zselici község. 9. Fénykép, ész és kritika 
jelzője is lehet! 10. Fegyveres had. 14. Zenei előírás: halkan. 16. Tőr 
ejtette seb jelzője. 19. Ákos ...; táncdalénekesnő, a Holéczy vokálnégyes 
tagja (1919–2005). 20. Okoskodó, tájszóval. 22. Gömböc utolsó igéje! 
23. Cukorgyári melléktermék. 24. Békés ...; Kossuth-díjas színésznő. 
27. Az önérzetet bántó. 29. Kivív. 31. A nyolc bolygó egyike. 33. Már 
értem! 34. ... victis!; jaj a legyőzötteknek! 36. Fénysáv szélei!

- Államilag elismert
- Számítógépes nyelvvizsga

- 7. munkanapon eredményt ad
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A Petőfi Irodalmi Múzeum 
megújította „Ki vagyok én? 
Nem mondom meg…” – 
Petőfi választásai  című ál-
landó  kiállítását.  A  2011-ben 

az Év Kiállítása díjával kitüntetett kétnyelvű tárlat célja 
a  Petőfi-életművel  való  ismerkedés mellett  a múzeum 
alapgyűjteményeinek bemutatása és a legújabb tudomá-
nyos eredmények népszerűsítése.
Az elmúlt nyolc évben több mint félmillió  látogatót 

fogadott a kiállítás, és több mint 3800 múzeumpeda-
gógiai  foglalkozást  tartottak  a  tereiben,  amelyekben 
idén az eredeti koncepciót meg-
tartva  új  multimédiás  pontokat 
alakítottak  ki.  A  tárlaton  Petőfi 
származásának, rokonságának ada-
taival  ismerkedhet  a  látogató,  ar-
cot, alakot kap a Pilvax nemze-
déke, a márciusi ifjak, sőt a Petőfi-
fordítástengert is bebarangolhat-
ja az érdeklődő.
A PIM kiállítása arra tesz kísér-

letet,  hogy  a  kultuszt  félretéve, 
ugyanakkor  annak  ismeretében 
mutassa  be  a  rövid,  de  zsúfolt 
életút nyitottságát, választási lehetőségeinek dilemmáit 
és az utóélet formálta, leegyszerűsített személyiség he-
lyett bonyolult emberi, költői  szerepeit vázolja fel. 
A kiállítás azt a folyamatot mutatja be, melynek során 
a Petrovics Sándor nevű gyermekből az  lett, akit egy 
szóval  jellemezhetünk: PETŐFI. A kiállítás új  pontja 
Szendrey  Júlia  emberi  alakjának  és  írói  életművének 
bemutatása – a tárlat utolsó terme október 16-án nyílt 
meg a nagyközönség előtt.

Bizarr vagy pazar?  címmel 
nyílt  kiállítás  a  kaposvári Fekete 
István Látogatóközpontban.
A  tárlat betekintést nyújt a ro-

varok lenyűgöző, színes világába, 
a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű 
Városi Múzeum gyűjteményébe, 
benne hazai és külföldi fajokkal. 
Így  lepkék,  bogarak,  egyenes  és 
hártyásszárnyúak, valamint a há-

zunk  táján  is  megismert  fajok  láthatóak.  A  rovarokat 
nemcsak a rovardobozokba gyűjtve mutatják be, hanem 
egyes  élőhelyekre  is utalva  a  természetes környezetük-
ben is ábrázolják őket.
Az ismeretanyagot interaktív játékok teszik szórakozta-

tóvá, amit a tablókon tanulmányozhatnak a látogatók. 
A  nagyításokból  megismerhető  részleteket  mindenki 
megfigyelheti a mikroszkóp alatt is. Hogy bizarr vagy pa-
zar? - végül mindenki eldöntheti maga november 15-ig.

Hangulatidéző  enteriőrökben 
csővázas  bútorok,  formater-
vezett műtárgyak és színes kár-
pitok mutatják be az 1920-as és 
1940-es  évek  közötti  híres 

magyar tervezők munkáit Design a mindennapokban 
címmel az egri Kepes Intézetben.
Idén  ünnepeljük  világszerte  a  Bauhaus  létrejöttének 

100. évfordulóját. Az irányzatnak köszönhetően gyöke-
resen megváltozott az addigi polgári ízlésű lakáskultúra. 
A XX. század első felének bútor- és használati tárgyter-
vező  művészete  nagy  jelen-
tőséggel bír, mivel egy telje-
sen új  szemléleten keresztül, 
új  anyagok  és  technikák  al-
kalmazásával változtatta meg 
a berendezési tárgyak minő-
ségét  és  rajtuk  keresztül  a 
mindennapi életet is.
A tradicionális formakultúra és a népművészet által ih-

letett művek mellett a nyugat-európai művészet hatására 
új irányzatok jelentek meg a bútorművészetben. Funkcio-
nalista,  konstruktivista,  fémet,  ötvözeteket  felhasználó, 
letisztult formavilágú, tömeggyártással készült alkotások.
„A kiállítás összeállításakor elsődleges célunk az volt, 

hogy egy olyan lakás-, dísz- és használati tárgykultúrát 
mutassunk be, melyek ma is képesek megszólítani min-
ket”  –  mondta  el  Pataki Zsuzsanna,  a  Kepes  Intézet 
szakmai vezetője. A tárlat berendezése is követi az élet-
szerű példákat, mivel olyan enteriőröket hoztak  létre a 
kizárólag  magángyűjteményekből  kölcsönzött  műtár-
gyakból,  melyek  megidézik  az  egykori  otthonok  at-
moszféráját. A tárlat november 30-ig tekinthető meg.

Németországi  magángyűjte-
ményből és erdélyi közgyűjte-
ményekből  válogatott  nagy-
szabású kiállítás nyílik Erdély 

festészete a két világháború között címmel a ma-
rosvásárhelyi Kultúrpalotában.

A 2020. április 19-ig látható tárlat a nagybányai festő-
iskola hatását, az erdélyi képzőművészeti iskolák és mű-
vésztelepek kialakulására gyakorolt befolyását mutatja be 
a  látogatóknak. A körülbe-
lül 150 alkotást felvonultató 
tárlat  a  magyar,  román  és 
szász  festők  közös  vonásait 
igyekszik kiemelni.
Az alkotások java részét a 

Németországban  élő  ifj. 
Böhm József  gyűjteménye 
képezi. Olyan jelentős festők munkái lesznek láthatóak, 
mint  például  Ziffer  Sándor,  Nagy  Oszkár,  Szolnay 
Sándor vagy Hans Mattis-Teusch.

Újragondolva

Közös vonások
Rovarok világa

Berendezve
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az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával jelenik meg.

A hátlapon
Az urnesi dongatemplom
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A titkukat őrző maják
Egy amerikai alapítvány lézeres távér-
zékelővel benézett a guetamalai őser-
dő  lombkoronája  alá,  és  60  ezernél 
több szabályos, ember alkotta alakza-
tot talált. Arra következtetnek, hogy 
a maja birodalom alföldi területein a 
korábban  gondolt  1-2  millió  helyett 
akár 20 millió ember is élhetett – fele 
annyi, mint a korabeli Európában.
 
Az úrkúti mangánérc őshalai 
Magyarország  fosszilis  halainak  kuta-
tástörténete  nagyon  szerteágazó, még 
úgy  is,  hogy  igen kurtának mondha-
tó.  Ez  különösen  igaz  a  földtörténeti 
középidő,  a  mezozoikum  üledékeire, 
mely  hazánkban  számtalan  lelőhelyen 
kutatható.  Éppen  ezért,  amikor  ebből 
az egykori vízi világból mégis felbuk-
kan  egy  egységében  fosszilizálódott 
hal, az megérdemli a kiemelt figyelmet.

A perirhinális kéreg 
A  címbéli  agyterületet  elhelyezke-
dése  és  kapcsolatrendszere  miatt 
már  régóta  az  emlékezeti  folyama-
tok  fontos  színhelyének  tartják,  de 
eddig egy gyanúsan egyszerű modell 
magyarázta  jelentőségét.  Eszerint  a 
vizuális területek felől érkező infor-
máció  alapján  a  perirhinális  kéreg-
ben létrejöhet az ismerősségi szignál, 
ennek következtében  ismerjük fel a 
már korábban látott dolgokat.

A hagyományos  skandináv  faépíté-
szet korai  remeke  az urnesi  donga-
templom, Norvégia legrégebbi ma is 
működő temploma, amely 1979-ben 
került  fel  az  UNESCO  kulturális 
világörökségi listájára.
Urnes a 203 kilométer hosszú Sogne-

fjord  egyik  oldalága,  a  Lustra-fjord 
partján  található.  A  tengeröböl  fölé 
magasodó  dombon,  lélegzetelállító 
környezetben terül el a falu középkori, 
kőfallal  körülvett  temetője,  benne  a 
méltóságteljes  fatemplommal,  mely-
nek építését 1130 körül kezdték meg.
A  faszerkezet  építéséhez  használt 

fákat  1129  és  1131  körül  vághatták 
ki,  viszont  a  bejárati  csarnok,  a  sa-
rokoszlopok  és  a  díszes  külső  falak 
az 1050 körüli évekből származnak, 
ami arra utal, hogy egy korábban itt 
álló templom legszebb, faragott dí-
szítésekben  gazdag  részeit mentet-
ték át a most is álló épületbe.
A templomban a viking építészet jel-

legzetességei és a kelta művészet motí-
vumai ötvöződnek. Az épület térrende-
zése, a félkör alakú boltívek, a faragott 
oszlopfők és szobrok a román kőtemp-
lomokat  idézik,  a  faszerkezet,  a  zsin-
delytető és a hajóra emlékeztető forma 
pedig a viking építészet sajátja. A külső 
és belső  faragott ornamentika mitikus 
lényeket: sárkányokat, egymásba fonó-
dó, kígyószerű formákat ábrázol. A kó-
rust keleti irányba kibővítették, amikor 
1600  táján  átalakították  a  templomot, 
majd 1700 körül megépült az óratorony 
is a korábbi különálló harangtorony he-
lyett, s ekkor készültek a falfestmények, 
a szószék, az oltár és a zárt padok.
Az épületet 1906-1910 között restau-

rálták,  2010-ben  megerősítették  az 
alapjait, melyek  során maradéktalanul 
és hitelesen megőrizték eredeti közép-
kori formáját. Ma nem működik plébá-
niatemplomként,  de  keresztelőket,  es-
küvőket  és  gyászszertartásokat  rend-
szeresen tartanak benne, hiszen a teme-
tőt néhány helyi család ma is használja.

Kép és szöveg: Gábor Éva
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