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Egy különleges ember születésnapjára
Vizi E. Szilveszter 80 éves

Vizi professzornak sokféle ember-
rel kellett együtt dolgoznia az el-
múlt évtizedek során, akik közül 

többen tisztelQi és barátai lettek. Vajon 
mit gondol Vizi professzorról Freund 
Tamás akadémikus, a KOKI-ban örökébe 
lépQ, igazgatói székét átvevQ, világhír_ 
agykutató? 

„Vizi E. Szilveszter, Jókai Anna csodá-
latos megfogalmazásában, a pásztorlelk_ 
bölcs. Igazi reneszánsz tudós, amilyen-
nel manapság ritkán találkozhatunk, 
pedig Leonardo da Vinci korában tudo-
mány és m_vészet egymás nélkül nem 
is létezhetett. Azóta valami elromlott, s 
csak néhány bölcs maradt pásztorlelk_, 
és egyre kevesebb pásztorlelk_ m_vé-
szünk mondható bölcsnek. A m_vésze-
tekre érzékeny antennák, az általuk fo-
lyamatosan gazdagított belsQ világ, és az 
ebbQl fakadó képzelQerQ, az intuíciós ké-
pesség magyarázza Vizi Szilveszternek 
az egész világ elQtt bizonyított páratlan 
termékenységét mint felfedezQ tudós és 
iskolaalapító agykutató. Öt nagydoktor, 
16 kandidátus és 18 �hD�disszertáció 
témavezetésével, számos iatal tehetség 
hazacsábításával a KOKI�t a világ él-
vonalába emelte. Az Intézet 2000-ben 
elnyerte az EU Centre of  Excellence 
címét, az Idegtudományi Világszövetség 
átvilágító bizottsága pedig azt írta, hogy 
az Intézet nem csak megnövelte a ma-
gyar idegtudományok nemzetközi presz-
tízsét, Magyarországot még a világ ideg-ízsét, Magyarországot még a világ ideg-zsét, Magyarországot még a világ ideg-
tudományának központi színpadára is 
helyezte. 

Felfedezéseinek jelentQségérQl hosz-
szasan lehetne írni, amire nyilván nem ez 
a megfelelQ alkalom, de a legfontosabb 
felfedezését, ami egy új típusú gondolko-
dást indított el az idegtudomány m_velQi 
körében, s amely számos alkalommal ve-
zetett Nobel-díjra való felterjesztéséhez, 
meg kell említeni. Ez pedig az idegsejtek 
közötti kommunikáció egy korábban nem 
ismert formájának, a nem-szinaptikus 
ingerületátvitelnek a leírása. Ez annyira 
forradalmian új koncepció volt, hogy 
korábbi témavezetQm, Szentágothai János, 
az agykutatás világszerte elismert doyenje 
is csak elnézQen mosolygott, amikor Vizi 
professzor elQállt az elméletével. Aztán 
mégis Vizi professzornak lett igaza, és 

ma már a gyógyszeripari kutatások több-
sége is elméletébQl kiindulva kutatja az 
extraszinaptikus receptorokon ható új ve-
gyületeket, potenciális gyógyszereket. Az 
új gyógyszercélpontok kijelölésénél, ha-
tásmechanizmusaik, mellékhatásaik meg-
fejtésénél, értékelésénél ez a felfedezés 
mérföldkQnek számít ma is. 

Vizi professzor 80 éves, legalábbis a szü-
letési anyakönyvi kivonata szerint. Ezen 
kívül semmi egyéb körülmény nem utal 
a korára, hiszen mi, munkatársai, szin-
te minden nap láthatjuk Qt a KOKI�ban, 
megtapasztaljuk szellemi és izikai frisses-
ségét, teniszben alig lehet egy�egy gémet 
elnyerni tQle. A legiatalabbakat is megszé-
gyenítQ energiával, életerQvel vállal ma is 
komoly kihívásokat, egész embert kívánó 
feladatok tucatját végzi párhuzamosan, 
magas színvonalon. Méghozzá csokor-
nyakkendQben, könnyed eleganciával, a 
mindenkori jó szándék magabiztosságával. 
Mély humánumából fakadó, konstruktív, 
gondoskodó hozzáállását munkatársaihoz, 
környezetéhez, azok problémáihoz, soha 
nem tudta felülírni a nyers logika vagy a 
racionalitás. Végtelen emberszeretet és 
béketeremtQ erQ lakozik Benne, amit ki-
sebb és nagyobb közösségek, sQt a nemzeti 
közösség szintjén is kamatoztatni tudott 

Freund Tamás

Vizi E. Szilveszter Széchenyi-nagydíjas farmakológus, orvos, egyetemi tanár, a Magyar Tu-
dományos Akadémia rendes tagja és két cikluson át elnöke, az MTA Kísérleti Orvostudomá-
nyi Kutatóintézet (KOKI) volt igazgatója, a Tudományos IsmeretterjesztQ Társulat örökös 
tiszteletbeli elnöke, a gyógyszerterápia és idegtudományok nemzetközileg elismert kutatója, 
majd 500 tudományos cikk és több könyv szerzQje, társszerzQje. Nemzetközi elismertségének 
jele, hogy számos külföldi egyetem díszdoktora, több rangos külföldi akadémia, illetve tudo-
mányos társaság tagja, mint a londoni  Academia Europaea, vagy a salzburgi Európai Tudo-
mányos és M_vészeti Akadémia, vagy számos egyetem díszdoktora.  

Vizi E. Szilvesztert, a tudóst, a közéleti embert hazánkban széles körben ismerik, hiszen a 
kutatás mellett kiemelt feladatának tekinti a tudományos ismeretterjesztést is, aminek ékes pél-
dája az általa indított Mindentudás Egyeteme programsorozat, melynek emlékezetes elQadá-
saiból egy egész ország tanulhatott több éven át. Sokak könyvespolcán vannak ott az elQadá-
sokból szerkesztett könyvek, hogy tanúsítsák, a jó elQadók és a szerencsés témaválasztás ma is 
százezrek számára tudja érdekessé tenni a tudományok sokféle területének újabb eredményeit. 
E programsorozat minden bizonnyal ahhoz is hozzájárult, hogy legiatalabb nézQi közül sokan 
megszeressék a tudományokat, és a kutatói pálya mellett döntsenek.
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egész életében. Hálás vagyok Vizi profesz-
szornak, hogy egy ilyen önzetlen, együtt-
m_ködQ szellemiség_, kreatív légkör_, 
szakmailag a világ élvonalába tartozó In-
tézet vezetését hagyta rám örökül. Óriási 
feladat és felelQsség ezt a kincset megQriz-
ni, tovább fejleszteni, majd továbbadni. 
Remélem, még hosszú évekig számíthatok 
ebben is a segítségére, bölcs tanácsaira.”

Lajtha Ábel professzor nemzetközileg is-
mert neurokémikus, agykutató, aki nyug-
állományba vonulásáig a Nathan S. Kline 
Institute (Orangeburg, NY, USA) igazga-
tója volt. Vizi professzornak nemcsak kol-
légája, akivel több, nemzetközi igyelmet 
keltQ, sokat idézett cikket közöltek, ha-
nem régi barátja is. Kérdésemre válasza- régi barátja is. Kérdésemre válasza-barátja is. Kérdésemre válasza-
ként valóságos kis tanulmány kerekedett 
ki tolla alól, ami elárulja Vizi professzor 
iránt érzett nagyrabecsülését, és ami en-
nél több, szeretetét is. „Vizi E. Szilveszter 

egy magyar kincs. Nem hiszem el, hogy 
Szilveszter – nekem mindig Lexi lesz – 
80 éves. Ez nem lehet. Ki�ki annyi idQs, 
ahogy él. Ezek alapján Lexi 40 és 50 év 
körül jár.  Annak alapján, hogy mit ért el, 
mit alkotott, mit hozott létre, több mint 80 
éves. Annak alapján, hogy milyen tervei 
vannak a jövQre, inkább 30 éves, talán még 
iatalabb is. JelentQségét, fontosságát nem 
könny_ röviden leírni. Nagyon aktív, sok-
oldalú, teremtQ emberrQl beszélek, akitQl 
még sokat várhatunk, aki nem pihen elért 
eredményein.  Büszkén mondom, hogy ba-
rátai és tisztelQi közé tartozom, akik nem-
csak eredményeit, de jellemét és barátságát 
is nagyra értékelik.

�ályám kezdetén azt írtam, hogy az agy-
ban a mechanizmusok soha nem olyan egy-
szer_ek, mint amilyennek látszanak, ugyan-
akkor soha nem is olyan komplexek, mint 
amilyennek látszanak. Lexi az agykutatók 
vezetQ pionírjaihoz tartozik, akiknek új uta�j uta-
kat, új technikákat kellett kipróbálniuk egy 
új területen, ami sokakat megakadályozott 

vagy megfélemlített abban, hogy az agyku-
tatást válasszák. De nem Lexit.  Az agyku-
tatáshoz pontosan olyan ember kellett, mint 
P. Szerencsések vagyunk, hogy ezt az utat 
választotta.

Az emberi funkciók m_ködésében az 
idegrendszer szerepe a legfontosabb. Az, 
ahogyan egy karmester külön�külön is tud 
igyelni a heged_re és a fuvolára, elsQsor-
ban nem a fülétQl, hanem az agyi funkciók-
tól függ. Emlékezet, agresszivitás, depresz-
szió, szenilitás, boldogság, szomorúság, 
tanulás, mind idegrendszeri tevékenység. 
Nagyon sikeres pályafutása során Lexi 
az idegsejtek kapcsolataira, az idegsejtek 
közötti kommunikációra koncentrált. Ki-
mutatta, hogy az ingerületátvitel nemcsak 
szinaptikus, hanem nem�szinaptikus me-
chanizmus is lehet. Ez nagy jelentQség_ 
felfedezés volt az agykutatás történetében, 
melynek eléréséhez egyedülállóan eredeti 
gondolatai, kiválóan kivitelezett új tech-
nikai, módszertani megközelítései sokban 
hozzájárultak. Széleskör_ tudása teszi le�ása teszi le-teszi le-
hetQvé, hogy munkáját interdiszciplináris 
módon mint neurokémikus, iziológus, 
anatómus, farmakológus tudja megtervez-
ni. Ezért képes olyan komplex problémá-
kon dolgozni, melyeket mások nem tudnak 
megközelíteni. Eredményei mind elméleti 
agykutatási, mind gyakorlati orvosi szem-ási, mind gyakorlati orvosi szem-, mind gyakorlati orvosi szem-
pontból fontosak. Ezek miatt lett Lexi 
nemzetközileg elismert, tisztelt és sikeres 
alkotó, s kutatótársai közül azzal is kiemel-
kedik, hogy nemcsak szereti a kutatómun-
kát, hanem másoknak is szívesen és sike-
resen segít.  Remek tanácsadó. A KOKI a 
vezetése alatt lett nemzetközi hír_ intézet. 
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke-
ként tevékenysége hozzájárult ahhoz, hogy 
mára a magyar tudomány központi szere-
pet tölt be a világ idegtudományában.

Feltétlenül meg kell említenem a ben-
ne megnyilvánuló magyar szellemiséget 
is. Egyetlen példa csak a sok közül a Ma-
gyarország Barátai Alapítvány (Friends of 
Hungary Foundation), amit Lexi szervezett, 
hogy külföldi magyar tudósok bevonásával 
segítsék az otthoni és határon kívüli ma-
gyarok munkáját, a magyar tudomány és 
az ország nemzetközi elismerését. Hazahí-
vott több, külföldön már elismerést szerzett 
tudóst, s nemcsak igyelmeztetett az agy-
elszívás veszélyeire, hanem tett is ellene, 
tevQlegesen járult hozzá a iatalabb kutatói 
nemzedékek számára új és versenyképes 
munkalehetQségek megteremtéséhez.  

A tehetséges és alkotó emberek mint  
mágnes vonzzák magukhoz a  tehetsége-
ket. Felesége, Ádám Veronika akadémikus, 
nemzetközi tudományos társaságok vezetQ-
je, Lexi méltó élettársa, kettejük  erkölcsi 
hatása nemcsak gyerekeikre, hanem már 
unokáikra is hatással van. Kívánom, hogy 
ezt a fontos szerepüket a következQ évtize-
dekben is folytathassák.

Nagyon szerencsésnek tartom magam, 
hogy Lexi barátaihoz és munkatársaihoz 
tartozom. Lexi nemcsak nagyszer_ tudós, 
hanem nagyszer_ barát is, aki mindig segít, 
mindig megbízható. Sok éven keresztül 
dolgoztunk együtt, és csak a legjobbakat 
mondhatom a közös munkáról és barát-
ságáról. Nincs kételyem arról, hogy Lexi 
a következQ (remélem több) évtizedben 
folytatni fogja tudományos, nemzetközi, 
orvosi, tanítói, magyarokat segítQ munká-
ját és folytatódik barátságunk.” 

Henry Sershen (Nathan S. Kline Institute, 
Orangeburg, NY), Lajtha professzor egyik 
kedves tanítványa és legközelebbi mun-
katársa, szintén nemzetközileg elismert 

kutató, aki teljes szívvel egyetért Lajtha 
professzor elismerQ véleményével. Fiatal 
és lelkes munkatársként az elsQ alkalom-
tól kezdQdQen tevékeny részvevQje volt az 
orangeburgi és pesti kutatóintézet közötti, 
a kilencvenes évek elején induló együtt-
m_ködésnek, nélkülözhetetlen nemcsak 
a laboratóriumban, hanem a BudapestrQl 
Orangeburgba érkezQ iatal magyar kutatók 
ottani életének megszervezésében is. 

„Hihetetlen, hogy milyen gyorsan mú-
lik az idQ. Szinte tegnap volt, amikor Vizi 
professzor, Lexi, 70. születésnapja alkal-
mából kaptam megtisztelQ felkérést egy 
elQadás tartására. Annak pedig már majd 
30 éve, hogy közös projekteken kezdtünk 
dolgozni. 1990 körül Lajtha professzor, 
a Nathan S. Kline Institute igazgatója, és 
Vizi professzor, a KOKI akkori igazgatója 
által létrehozott csereprogram keretében 
több hónapra érkeztek iatal magyar ku-
tatók intézetünkbe, akiknek én segítettem 
az ilyenkor szokásos feladatok megoldá-
sában, a lakhatási kérdéstQl kezdve labo-
ratóriumi helyük és kutatási lehetQségeik 
biztosításáig. A munkába járáshoz valaki 
egy öreg kocsit adott, s máig emlékszem, 
hányszor kellett felhívnom vendégeink i-
gyelmét arra, hogy ha a mutató a m_szer-
falon az E bet_re mutat, az egyáltalán nem 
azt jelenti, elég benzin van benne, hanem 

Lajtha Ábel

Henry Sershen
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azt, hogy üres (empty).  És hány hétvé�üres (empty).  És hány hétvé�(empty).  És hány hétvé-
gén kellett kisegítenem valakit, mert le-
robbant azzal az öreg kocsival valahol! 
Végül Lexi vett egy kiváló állapotban 
levQ Toyotát, ami véget vetett az áldatlan 
állapotoknak. Szerencsétlen módon azon-
ban valaki épp rosszkor parkolt vele egy 
fa alá, ami az érkezQ nagy viharban egye-
nesen rádQlt, teljes hosszában benyomva 
az autó tetejét. Képzelhetni, milyen ér-
zés volt ezzel a kocsival menni Lexi elé 
a reptérre, és bevinni az intézetbe. Volt 
még néhány emlékezetes történet, ami 
próbára tehette türelmét, de semmi nem 
vehette el kedvét, hogy az együttm_ködés 
révén nagy lehetQséget teremtsen iatal 
munkatársainak, tanítványainak, amivel 
éltek is. Ez a csereprogram úgy 10 évig 
tartott, és sikerét a munka eredményeit 
bemutató és Lexi nem�szinaptikus jelátvi-
tel elméletét igazoló, több mint egy tucat 
közös publikáció is alátámasztja. Megis-
merkedtünk a folyamatok kinetikájával, 
közöltünk cikkeket a receptorfunkció 
altípus speciitásáról, elsQsorban a niko-
tinos acetilkolin receptor altípusok ese-
tében az autoreceptorok visszacsatolási 
mechanizmusáról, megjelentek közlemé-
nyek a szinaptikus résnél levQ különbözQ 
receptorokról és a közöttük kialakuló 
kölcsönhatásokról, arról, hogyan tüzel�, arról, hogyan tüzel-
hetnek egy idQben, és mi szükséges ah-
hoz, hogy ez az együttes tüzelés az adott 
agyterületen aktivitást váltson ki. Mind-
ezen bonyolult agyi folyamotok megér-
tésében Vizi professzor kulcsszerepet 
játszott. Az általa sokrét_en tanulmá-
nyozott térfogati vagy diffúziós jelátvitel 
ma már kiterjed a különbözQ sejtek ál-
tal kibocsátott ún. extracelluláris (sejtek 
közötti térben levQ) vezikulákra is. Az 
idegrendszrerben ezek a kis hólyagocs-
kák fontos szerepet töltenek be az ideg- 
és gliasejtek közti kommunikációban, 
a szinaptikus plaszticitásban, és hoz�szinaptikus plaszticitásban, és hoz-
zájárulnak az idegi funkciók fenntar-
tásához is. Az általuk szállított sokféle 
molekulának – mRNS�nek, fehérjéknek, 
lipideknek – is szerepük van a sejtek kö-
zötti kapcsolatok fenntartásában.

A csereprogram ugyan már véget ért, de 
Lexi azóta is minden évben meglátogat 
bennünket. Most is megvitatjuk a tudo-
mány minket leginkább érdeklQ kérdéseit, 
és P a tQle megszokott lelkesedéssel mu�P a tQle megszokott lelkesedéssel mu� a tQle megszokott lelkesedéssel mu-
tatja be legújabb eredményeit. Régi tanít-
ványai közül ma már többen saját labo-
ratóriumot vezetQ elismert professzorok, 
akik mind tisztában vannak azzal, hogy 
eredményeik elérésében mekkora szere-
pe volt kiváló mesterüknek, tanáruknak, 
Lexinek.

Én is nagyon hálás vagyok azért, hogy 
bevezetett a nem-szinaptikus jelátvitel iz-
galmas kutatási témájába, de egy ennél is 
fontosabb okom van a hálára: az, hogy az 

általa létrehozott csereprogram révén is-
mertem meg feleségemet, Balla Andreát, 
s most vele és kislányunkkal, Krisztinával 
együtt kívánok neki boldog születésnapot 
és még sok termékeny évet.” 

Világhír_ kémikusunk, a Nobel�díjas Oláh 
György, szintén az Egyesült Államokból, 
igaz, a Nyugati�partról, Los AngelesbQl 
küldi jókívánságait Vizi professzornak. 
Régóta ismeri „Lexit”, többször is ellátoga-
tott meghívására az Akadémiára, és tagja a 
Vizi professzor kezdeményezte Magyaror-
szág Barátai Alapítványnak is. Rövid szüle-
tésnapi köszöntQje sokat elárul arról, milyen 
nagyra becsüli Qt és eredményeit.

„Nagyon boldog születésnapot kívá-
nok Vizi „Lexi” professzornak. Kutatási 
területének világelsQ kutatójaként már 
rég megérdemelte volna a Nobel-díjat. 
Mint az MTA elnöke nagyon sokat tett 
a magyar tudományért és annak nemzet-
közi elismertetéséért. MindenekelQtt jó 
egészséget kívánok neki, hogy az elkö-
vetkezendQ években is kiemelkedQ sze-
repet játszhasson a tudományban.”

A Széchenyi�díjas Bogsch Erik 
évtizedek óta a Richter Gedeon Nyrt. ve-
zérigazgatója, és minden bizonnyal egyi-és minden bizonnyal egyi-s minden bizonnyal egyi-
ke azoknak, akik a legjobban ismerhetik 
Vizi professzornak a hazai gyógyszerku-
tatásban játszott szerepét. A KOKI-nak 
kiváló kapcsolata van a Richterrel, mely 
számos, a gyár pályázatain nyertes pro-
jektet támogatott már és támogat ma is.

„Vizi akadémikus úr régi jó barátom és 
kiváló ember, aki mindig példát mutat szá-
munkra. Emberileg és szakmailag is csak 
szuperlatívuszokban lehet beszélni róla. 
Kiemelném, amellett, hogy a tudományos 
életben mind hazai, mind nemzetközi szin-
ten maximálisan megbecsült és elismert 
tudós, ma is a rá jellemzQ örök iatalos 
lendülettel és mindig megújuló vitalitással 

vesz részt a legújabb kutatásokban. Tudá-
sával iatal generációk fejlQdését segítette, 
átadva pozitív gondolkodását, s tanította 
meg Qket arra, hogyan lehet a tudományt 
mindenkor alázattal szolgálni. Mindenki 
elQtt ismert, hogy a közéletben is jelentQs 
szerepet vállal, mellyel hazánkat, Magyar-
országot szolgálja.”

Martonyi János volt külügyminiszter, 
egyetemi professzor, csak a kilencvenes 
évek elején ismerkedett meg Vizi profesz-
szorral, s ha máshol talán nem is, de a Duna 
Tévé több éven át futó, nagy érdeklQdéssel 
követett Törzsasztal cím_ közéleti 
m_sorában sokak láthatták�hallgathatták 
Qket együtt.  Az eltelt évek alatt nemcsak 
teniszpartnerek, hanem barátok is lettek, 
s az együtt végzett munkák is hozzásegí�ák is hozzásegí� is hozzásegí-
tettek ahhoz, hogy valóban megismerjék 
egymást. 

„Lexi nagyon szeretetre méltó, rokon�Lexi nagyon szeretetre méltó, rokon-
szenves, karizmatikus ember. Úgy lett sikeres, 
hogy erre érdemes is. De nem az a lényeg, 

Oláh György

Martonyi János

Bogsch Erik
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hogy rokonszenves, vagy, hogy sikeres, 
hanem talán az, hogy elkötelezett közös-
ségi ember. Elkötelezett a családjával, a 
közösségével szemben, és elkötelezett a 
legfontosabb közösséggel, a hazájával, a 
nemzetével szemben is. Átéltem vele jó 
néhány élményt, ami ezt világossá tette. 
Harcolt a magyar oktatásért, kutatási-fe-
jlesztési forrásokért, megszervezte a Min-
dentudás Egyetemét, kiállt Bukarestben a 
magyarság területi autonómiája mellett is, 
hogy csak néhány igen fontos dolgot említ-
sek régebbrQl, s néhány éve megszervezte 
a Magyarország Barátai Alapítványt. Min-
dezt a hazája érdekében.

Lexi hívQ ember, aki hisz a saját 
méltóságában, de ugyanakkor tiszteli 
mindenki más méltóságát is. Szabad 
ember, aki megmondja véleményét minden 
helyzetben, minden körülmény között, aki 
harcol az igazáért. Azt tartom, hogy a világ� Azt tartom, hogy a világ-
ban egyensúly és harmónia van, és akkor is, 
ha ez az egyensúly idQnként megbomlik, 
biztos, hogy vannak olyan emberek, akik 
ezt a harmóniát és egyensúlyt sugározni 
képesek. Lexi ilyen ember. Mondhatnánk, 
különleges ember, de inkább azt mondom, 
egy igazi ember, olyan, amilyenek mi sze-
retnénk lenni. És talán, mert mindezt el-
mondhatja magáról, boldog ember is. Még 
sok felelQsséggel járó feladatot, sikert, ered-
ményt kívánok, további éveket boldogság-
ban és harmóniában.”

Vizi professzornak nagyon sokféle em-
bert, sokféle pozícióban volt lehetQsége 
megismerni. Hadd legyen most az utol-
só szó Bogárdi Szabó István reformá-
tus püspöké, akivel szintén a Duna Tévé 
Törzsasztal cím_ m_sorában láthatta 
együtt a közönség. Vizi professzor szü- Vizi professzor szü-
letésnapjára írt ünnepi köszöntQje méltó 
összegzése lehet az eddigi jókívánságok-
nak, melyekhez mindnyájan szívbQl csat-
lakozhatunk. 

„Mindig roppantul érdekelt, hogy mikép-
pen lesz tudós a tudós. Mikor tanul és mit? 
Hogyan kutat, és honnan az invenciója? 
Honnan metszi ki a világ szövetébQl éppen 
azt, amit a TeremtQ szeretete nekünk aján-
dékozott, és meg is kell ismernünk, mert ab-
ban Isten csodálatos munkájára ébredünk. 
És honnan a sejtelem a világ és az élet ere-
dendQ alapjáról és végsQ céljáról? És hon-
nan a mérték ahhoz, hogy a mindentudás 
univerzumában mit tegyünk meg, és mit ne 
abból, amit megtehetünk? Egy szóval tehát 
a zsoltárossal együtt kérdezem: kicsoda az 
ember? Az ember, akit a boldogító ismeret 
nagy ajándékával áldott meg Isten.

Vizi E. Szilveszter nagy tudós, a legna-
gyobbak egyike. Olyan, aki egyszerre adja 
ki könnyen ezt a nagy titkot, amit az olyan 
laikus, mint én, tudni szeretne, és ugyan-
akkor megfejthetetlen is, mert tudni, sejte-
ni, összefoglalni, ráismerni és alkalmazni 
kellene tudni, úgy, mint P. De személye 
jóvoltából éppenséggel mégsem remény-
telen ez az igyekezetünk. Mert személyi-
ségében nincsen semmi elvarázsolt, mint 
amit a tudós�klisék  papírigurái rajzolnak 
elénk. Nem látom benne sem a lombikrázó 
alkimistát, sem a hókuszpókuszoló varázs-
lót csoda-pálcájával, sem az eszközei közé 
zárkózott lobogó hajú kísérletezgetQt, sem a 
szórakozott professzort, aki akkor sem riad 

fel, ha fejére pottyan a Hold, sem a képlet�
rajzoló  paradigma�hasogatót. Inkább úriem-
ber, aki szépen Qrzi hivatását a slamposodó 
világ talmi kellékei között is. Figyelmes és 
baráti, szellemtQl átitatott, és a leginkább 
gondolkodó (nem fejtörQ), tudományt és 
ilozóiát m_velQ, történelmet és verset ol-
vasó, sorsokat igyelQ honitárs, férj, édes-
apa és nagyapa – és nem mellesleg barát. 
A m_vészetek nem kikapcsolják, hanem 
világszemléletünk rejtett ösvényeire is elvi-
szik. És beszélget, a szó legjobb értelmében: 
a mások élete, a másik sorsa és a dolgaink 
igyelmességében, elkötelezettségében kö-
zössé lesznek. Hiszen erre tette a tétet: gyó-
gyítani, ami betegségbe esett, építeni, ami 
megromlott, boldogítani, aminek édes volna 
az íze, ha nem keseredett volna meg. Benne a 
XX–XXI. század nagy magyar tudósainak és 
világformálóinak jellegzetességét ismerjük 
fel: a körülmények nem hátráltatják, hanem 
inspirálják, a szabadsága nem tétlenkedés, 
hanem a felelQsség, a tudása nem önérték, 
hanem ajándék. Mindig érdekelt, miképpen 
lesz tudós a tudós. Vizi E. Szilveszter fejtette 
meg számomra ezt a titkot, sQt többet is, mert 
amit tud, amit megalkotott, amit továbbadott 
és megtanított, az mind a TeremtQ dicsQségét 
ragyogja vissza. Isten éltesse sokáig!”

KITTEL ÁGNES

Bogárdi Szabó István

Hetvenedik születésnapján a Természet Világa 
különszámmal köszöntötte szerkesztQbizottságának elnökét 

(2006. december 20. TIT Bemutató Csillagvizsgáló)
(Trupka Zoltán felvételei)
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Útmutató bölcsesség
Részletek Vizi E. Szilveszter írásaiból, elQadásaiból, beszélgetéseibQl

Az Akadémia mint intézmény érdekelt a nemzeti és európai ér-
tékek megQrzésében, és elsQsorban az értékteremtésben. De 

érdekelt nemzeti érdekeink megvédésében is. Ma még az ország 
életében sokhelyütt munkál, ami elválaszt: a politikában, a gazda-
ságban, a kultúrában. Többnyire ennek hatásait szenvedjük el. Az 
Akadémia mint értékQrzQ és értékteremtQ nemzeti intézmény azt 
igyekszik megkeresni és felmutatni, ami összeköt. Ez csakis egy-
más megértésén, tiszteletén, az erkölcs és a hagyomány alapján 
történhet. Az Akadémia tehát a tudás hídját igyekszik megterem-
teni értékrendek, kulturális, társadalmi ellentétek között a nemzeti 
közösség újraformálása érdekében.

(Az MTA 173. közgy_lése, 2005. május 3. 
Magyar Tudomány, 2005. 6. sz.)   

Sikeremnek tartom, hogy meg tudtuk Qrizni a kutatás szabadságát, 
az Akadémia autonómiáját. Szorgalmaztam, hogy legyünk nyitot-

tabbak a társadalmunk irányában, lépjünk közelebb az emberekhez. 
A Mindentudás Egyeteme elQadásainak a Kárpát�medencében, sQt a 
világ más részein élQ magyarok között elért nagy sikere fontos visz-
szaigazolása volt annak, hogy jó úton járunk. A 200. elQadáshoz kö-
zeledQ missziónk célja, hogy a magyar tudóstársadalom legjobbjainak 
szerepvállalásával mindenki számára közérthetQvé tegye a tudomány 
legújabb eredményeit. Ennek két fontos következménye van. Egyrészt 
szakmailag érettebb, nemzetközi színvonalú gondolkodásmódra tanít, 
másrészt erkölcsre. Mert a kutatás, az igazság keresésének bemutatása 
erkölcsi tanulsággal is szolgálhat. Mindezt multimédiás vállalkozásban 
tesszük, ami az ismeretterjesztés legmodernebb formája, felerQsíti an-
nak hatását. 

Egyértelm_ nemzetközi sikerünknek tartom továbbá az általunk 
kezdeményezett Tudomány Világfórumát, melyet az UNESCO-val 
együtt elQször Budapesten rendeztünk meg 2003�ban. Ennek nem-
zetközi sikere után jogosultak lettünk arra, hogy most már folyama-
tosan mi rendezhessük meg a világ tudósainak ezt a találkozóját. 
Budapest ilyenkor napokig a világ tudóstársadalma érdeklQdésének 
középpontjába kerül. 

A rendszerváltozásnak sok vesztese volt. ElsQk között a kultúra. Kul-
túránk támogatása korábban állami feladat volt. A kilencvenes évektQl 
azonban nagyon sok területe gazdátlan lett. Az állam eldobta mecénási 
szerepkörét, a frissen meggazdagodott tulajdonosréteg szokásai között, 
de gondolkozásmódjában sem volt fellelhetQ a kötelességérzés társa-
dalmunk iránt. Ennek következtében kultúránk nagyon értékes részei 
kezdenek elsorvadni. A rendszerváltozás után hatalmas veszteségeket 
szenvedett az ismeretterjesztés is, melynek pedig óriási hagyományai 
vannak hazánkban. Elég csak az 1841�ben alapított Királyi Magyar 
Természettudományi Társulatra és annak jogutódjára, a Tudományos 
IsmeretterjesztQ Társulatra gondolnunk. Vagy Társulatunk folyóiratá-
ra, a 137 éves Természettudományi Közlönyre, mai nevén Természet 
Világára, mely az angol Nature folyóirattal egyidQs, Európa legrégibb 
természettudományos ismeretterjesztQ folyóirata. Az a Tudományos 
IsmeretterjesztQ Társulat, amelynek csaknem félszáz székhelye van 
hazánkban, évente több tízezer tudást közvetítQ elQadást szervez, több 
tízezernyi embert készít fel a nyelvvizsgára, segíti a számítástechnikai 
képzést, három országos terjesztés_ folyóiratot ad ki, a már említett 
Természet Világán kívül az Élet és Tudományt és a Valóságot. Hozzá-
teszem, a Természet Világát és az Élet és Tudományt Magyar Örökség- 
díjjal tüntették ki. S akkor ennek a Társulatnak, mely mindezt képes 

felmutatni, évente mindössze 70 
milliónyi állami támogatást ad-
nak. Egyértelm_ ennek az üzene-
te: az állam úgy gondolja, hogy 
nincs szükség rá. Ez óriási hiba, 
nekünk pedig nagy probléma. 

Mindezek ellenére három 
lapunk, ha hihetetlenül ne-
héz körülmények között is, 
de magas színvonalon végzi 
a feladatát, egyedülálló misz-
sziót teljesít a hazai médiában. Mert néhány lelkes, elkötelezett 
ember életcéljának tekinti, hogy ezeket a lapokat éltesse, túléltes-
se. Kányádi Sándor gyönyör_ négysorosa is errQl a tudást átadó 
hivatásról szól: 

Aki megért  
s megértet  
egy népet  
megéltet 

 A folyóiratainkat, tudományos ismeretterjesztQ intézményeinket él-
tetQ emberek igazi Qrlámpások. A tudás fényével igyekeznek bevi-
lágítani kis országunkat. Az ismeretterjesztésnek ezek a megszállott 
munkásai teremtenek alapot a magyar kultúra fenntartásához. 

 A piac törvényeinek azt kell kitenni, ami a piac alkotóeleme. 
Az oktatás, a kultúra nem alkotóeleme a piacnak. A piac igényli a 
kim_velt emberfQt, a felkészült szakmunkást, a jól képzett értel-
miségit. Ezt az államnak kell biztosítania. Az állam feladata, hogy 
polgárait képessé tegye a tudásanyagban ötévente megújuló világ-
ban való tájékozódásra, új technológiák, új elgondolások elsajátí-
tására. Az államnak kötelezettsége van polgáraival szemben, eb-
bQl nem léphet ki egyik pillanatról a másikra. E kötelezettséghez 
tartozik az ismeretek terjesztése, a kultúra. A világnak nincs olyan 
nemzeti színháza, nincs olyan operaháza, amely gazdaságilag ki-
izetQdQ lenne. Klebelsberg Kunó  Trianon sokkja után felismer-
te, hogy ennek az országnak, ennek a csonka nemzetnek egyetlen 
esélye maradt: ha tanul! Több ezer tantermet, tanítói lakást építte-
tett, elsQsorban vidéken. �écsre és Szegedre egyetemet telepített. 

(Egy tudósember mérföldkövei. 
Természet Világa Idegtudomány különszáma, 2006. december) 

Bugát �ál javaslatára 1841�ben alapították meg a Királyi Magyar 
Természettudományi Társulatot. Az indok teljesen jogos és „kor-

szer_” volt, hiszen 1825�ben a Magyar Tudományos Akadémiát is 
megalapították Széchenyi István gróf javaslatára, olyan céllal, hogy a 
kor tudományos eredményeit magyar nyelven mindenki számára hoz-
záférhetQvé tegyék. Abban az idQben �est lakosságának kétharmada 
német nyelven beszélt, a városban csak német színház m_ködött. 

Bugát felismerte, hogy nem elég csak egy sz_k elit rétegnek átadni 
az ismereteket; azokat szélesebb körben kell közkinccsé tenni. Vallot-
ta, hogy a tudomány anyanyelven történQ terjesztése a nemzet életé-
nek fenntartója, motorja. Szépen fogalmaz: „Minket egyedül a honi 
nyelven m_velt, legnagyobb fokra vitt tudományok menthetnek meg 
az enyészettQl…”. Gyönyör_ gondolat, mély igazság! A tudományos 
kutatás az ismeretek szerzése, az oktatás pedig a megszerzett tudás 
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átadása. Kutatás és oktatás szétválaszthatatlan ikertestvérek. Aki 
a tudás birtokában van, annak kötelezQ e kincsbQl „honosinkat” 
részesíteni.

A Tudományos IsmeretterjesztQ Társulatnak ma is ez a feladata: 
szétteríteni, közkinccsé tenni a tudást. A tudás átadása egyben köz-
gondolkodásra is nevel. A tudomány kalákában készül. Közösségi 
munkában építkezik. Nap mint nap a tudomány, a technika újabb 
csodáival szembesülünk. Ezek megváltoztatják világunkat, átfor-
málják mindennapi életünket. Hatalmas kihívásokat teremtenek, 
morális problémákat okoznak. Az ismeretterjesztés nagy-nagy fel-
adatát abban látom, hogy e rendkívül nehéz idQszakban, amikor az 
embereknek naponként kell újabb kihívásokkal szembenézniük, 
segítséget kapjanak ahhoz, hogy természetes aggyal viszonyul-
hassanak a világ új csodáihoz.  Megérthessék azok lényegét, mert 
akkor elkerülhetik a hiszékenységre építQ szélhámos ügyeskedQk 
próbálkozásait. 

A XXI. században tehát nemcsak a megszerzett ismereteket kell 
átadnunk, hanem természettudományos gondolkodásra is kell nevel-
nünk. S amit nem gyQzök újra és újra elmondani: a logikai gondolko-
dás, az összefüggések felismerése egyben erkölcsre is tanít. 

(Szembesítés elQdökkel. Természet Világa 2011. 5. sz.)

Aki sakkozni tanul, egy életre megjegyzi: minden lépésnek követ-
kezménye van. Ezt hívják a „táblán túli” életben felelQs gondolko-

dásnak, cselekvésnek, egyszóval: felelQsségtudatnak. 
 A sakkozás arra is megtanít, hogy tiszteld a másik embert, soha ne be-

csüld le, hiszen soha nem lehet tökéletes tudásod a másikról, nincs két 
egyforma ember, nincs két egyezQ parti, így a sakktábla mellett eltöltött 
idQ azt is megmutatja: a Világ nem fehér és nem fekete.

Nem lehet kategóriákba zárni a valóságot! �éldául nem értelmes azt 
mondani: „Te, iam, erre és erre születtél, mert iú vagy, Te pedig lá-
nyom, csak ezt és ezt tudod véghezvinni, hiszen lány vagy.”

Ha agykutatóként akarom megfogalmazni: a �olgár lányok sikerei 
megmutatták azt, hogy nincs különbség a féri és a nQi agy, a két nemi 
agy teljesítményei között.

(Levél a Polgár lányoknak. Budapest, 2007. június 20.)

Szerintem a magyar társadalom nem politikailag megosztott, 
hanem az értékek és érdekek mentén. A Mindentudás Egyete-

mének például azt jósolták, hogy szinte senki sem lesz rá kíváncsi, 
aztán kiderült, milliókat ültetett a televízió elé. Ez a siker ékesen 
bizonyítja, mennyire nem igaz, hogy az emberek csak a szappan-
operákra és az üres valóságshow�kra fogékonyak. Feltétlen van 
presztízse az igaz szónak, éhe a tudásnak. Ez különösen fontos a 
mai helyzetben, amikor a hazai társadalom hihetetlen mértékben 
van megterhelve stresszel. Állandó nyomást jelent számára a lét-
bizonytalanság s a kilátástalanság. Ugyanígy társadalmi stresszt 
okoz, hogy a célok megfogalmazása nem konkrét. Ilyen miliQben 
törvényszer_en értékelQdnek fel azok az intézmények, amelyek a 
nemzet számára megbízhatóságot sugároznak.

(A tudás domináljon, ne a kapcsolati tQke. 
Magyar Nemzet, 2007. január 6.)

S végül hadd mondjam el hitvallásomat.
– Hiszem, hogy e kis országban a közjogi változásokat követni fog-

ja az erkölcsi megújulás is.
– Hiszem, hogy meg fogjuk találni a gazdasági fejlQdésnek társadalmi 
igazságossággal összeegyeztethetQ útját.
– Hiszem, hogy az érdekrendszert is úgy fogjuk átalakítani, hogy az 
az értékrendszerrel összhangban legyen. Mert ma sajnos a gazdaság 

mindenekelQttisége az emberi kapcsolatokat is determináló tényezQ.
– Hiszem, hogy a piacot úgy lehet átalakítani, hogy eszköze le-
gyen, s ne célja a demokráciának.
– Hiszem, hogy mi, magyarok magyarok tudunk maradni, és úgy 
fogunk belépni az Európai Unióba, hogy megQrizzük nemzeti sa-
játosságainkat. Hogy Kodály vagy Bartók egyszerre tudott ma-
gyar és európai zenét szerezni. S mikor a sevillai magyar pavilont 
megpillantottam, abban felismertem a reimsi, strasbourgi, kölni 
székesegyház égbetörQ tornyait, de láttam benne a lófQ székely 
kúriát, és talán a kalotaszegi templomokat is. Bízom benne, hogy 
meg tudjuk ezeket valósítani, mert ahogy az anya emlékszik a sa-
ját szüleire és a gyermek az anyjára, mert kötelessége, úgy mi, 
magyarok sem fogunk megfeledkezni arról, ami bennünk közös: 
a magyar kultúráról.
(A tudásalapú társadalom. Nádasdladány, 2000. szeptember 23–24.)

Szabó Magdának mindig csak egy életrajza volt. Ez tette Qt más-
sá a többitQl, hitelessé a hiteltelenek között.

Ez tette Qt hitelessé abban az országban, ahol újra és újra írják 
az önéletrajzokat, ez emelte Qt mások fölé. És ez tette Qt sikeressé 
egész Európában.

Ez tette Qt különbbé, Tündér Lalává, az emberszív_ Tündér La-
lává közöttünk, emberek között.

Unokáinknak mesélve Tündér Lala történetét, arra a kérdésre, 
hogy miért szeretik Tündér Lalát, azt válaszolták ártatlan gyer-
meki lélekkel, hogy Q olyan, mint mi. Személyes hitelességünket 
csak magunk rombolhatjuk le, emberszívünket csak magunk tart-
hatjuk meg. De ehhez autonóm, integritását megQrizni tudó sze-
mélyiségnek kell lennünk. Ilyen példakép lehet valamennyiünk 
számára Szabó Magda élete és m_vészete.
Reménykedjünk, hogy a bibliai mondás „Verbum caro factum 
est”, hogy az ige testté lQn, azaz regényeiben megírt „emberszer_ 
hQsök” lesznek többségben. Igen, kedves Magda, az Isten a tenye-
rén hordozta Magát. S maga ezt mindig boldogan vállalta is.
Isten éltesse sokáig.

(Embernek kell maradni! MTA Székház, 2007. október 9.)

A XXI. században gyakran megfeledkezünk a lényegrQl, megfeled-
kezünk azokról a kapcsolatokról, kapcsolódásokról, amelyek csak 

az embert jellemzik. És itt van hihetetlen jelentQsége a kisközösségek-
nek: az egyházaknak, az iskoláknak. Szerepük, hogy megjelenítsék, 
ami igaz, ami emberi. Ezért oly fontos számunkra is a m_vészet.

Igaz, mostanában azt szokták mondani, hogy a m_vészet válság-
ban van. Én azonban ezt tagadom. Nem a m_vészet van válságban, 
hanem az ember. Az ember, akinek kötelessége volna észrevenni 
azt, amit kizárólag a m_vész tud megtalálni és bemutatni. Köte-
lessége volna, de néha nem teszi. Talán az érzékei tompultak el? 
Talán az érzékelési képessége csökkent, s már nem észleli „amit 
csak a szívével lát az ember”?

MeggyQzQdésem, hogy korunk száguldó világában, a pénz-
nek, a szerzésnek, az anyagi javak túlzott felhalmozásának 
minden kulturális értéket maga alá gy_rQ jelentQsége van. A 
célokat és elvárásokat annak tükrében látjuk és jelenítjük meg, 
hogy kinek mennyije van, mit ért el és milyen gyorsan. Ebben 
a helyzetben a m_vészetnek és a tudománynak különös jelen-
tQsége lehet. Újra és újra meg kell fogalmazniuk a szépség és 
az igazság egységét. Hogy majd készen legyen a válasz, ha az 
emberek ismét a teljes harmóniát keresik majd, amit a szer-
zés sohasem nyújthat. S ezt a célt, m_vészet és tudomány csak 
együtt és együttm_ködve érhetik el.

(M_vészet és tudomány: együtt és egymásért. 
Tudomány és m_vészet konferencia, 2006. május 15.)
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700 év után életre kelt a �okol…

Évszázadok után csak a csoda 
kelthet életre. E csoda megte�het életre. E csoda megte-
remtQi most a szobrászm_vész, 

a zenészek és az érdeklQdQk, akik 
résztvevQi voltak a gondolatok, a i-
lozóiai mélységek, események térben 
és idQben történQ, különbözQ érzék-
szerveken keresztüli transzformáció-
jának, megelevenedésének.

„Csak akkor születtek nagy dolgok, 
ha bátrak voltak, akik mertek” – írja 
Ady örök igazságként. Madarassy 
István ötvös-szobrász bátor, merész 
m_vész, aki szinte emberfeletti vállal-
kozásba kezdett, amikor elhatározta, 
hogy Dante Isteni színjátékának mind 
a 100 énekéhez rézlemezen szoborkép�
illusztrációt készít, hogy több mint fél 
évszázad után 3D�ben láttassa Dante 
halhatatlan m_vének eseményeit, a 
szerzQ útját a �okoltól a �aradicsomig. 

Az Isteni színjáték már sokféle m_-
vészt megihletett. Születtek képek, 
festmények, rajzok, zenem_vek és 
szobrok is, de olyan alkotásról nem 
tudunk, amely egészében, mint a 
Feszty honfoglalási körképe, teljes 
monumentalitásában ábrázolja az 
eseményeket, énekrQl énekre, szigo-
rú rendben és következetességgel. A 
közel 10 éves munka nagy sikert ara-
tott. A számos hazai bemutató után a 
irenzei Dante Múzeumban is látható 
volt a �okol 2011�ben, a �urgatórium 
2013�ban. A �aradicsom idén készült 
el; az egész m_vet elQször a Jezsuita 
�árbeszéd Házában láthatták a hazai 
érdeklQdQk 2016 szeptemberében. A 
teljes m_  kiállítására Firenzében még 
decemberben sor kerül.

Horváth Márton Leventét, a iatal 
orgonam_vész�zeneszerzQt ugyancsak 
megihlette az irodalmi m_ és a szob-
rász-teljesítmény. Madaradante címen 
háromrészes, 38 perces, nagy képeket fes-
tQ, felemelQ zenem_vet szerzett. Az orgo-
nam_ Qsbemutatójára a kiállítást követQ 
napokban került sor. Kathy-Horváth Lajos 
és Szakcsi Lakatos Béla Madarassy István 
Dante Isteni színjátékához készített szo-
borképeire a helyszínen improvizált.

Madarassy szoborkép-sorozata sokféle 
üzenetet közvetít, és számtalan kérdést vet 
fel. Üzeni, hogy ne feledjük múltunkat, 
mert az igazán nagy m_vek, mint például 
az Isteni színjáték, örök élet_ek. Ha fe� Isteni színjáték, örök élet_ek. Ha fe-
ledésbe mennének, akkor az emberiség 
értékvesztés b_nébe esne. Üzeni, hogy 
az Arany János által versben méltatott és 

Babits Mihály által a világirodalom legna�által a világirodalom legna- a világirodalom legna-
gyobb m_vének nevezett költemény is le-
fordítható/átfordítható képi élménnyé. 

Szerb Antal szerint a m_vet három szinten 
értelmezhetjük: „… az elsQ a szó szerinti ér-
telem, a másvilági útleírás, a második a rej-
tett politikai vonatkozás, a harmadik pedig a 
vallási igazság, a lélek útja Isten felé”.

Vajon hogyan jutott el a m_vész az olva-
sástól a gondolatig, az ötlettQl a megvaló-
sulásig? Hogyan lehet vörösréz táblák és 
acetilén gázláng segítségével láthatóvá ten-
ni a csodát, melyben Dante példaképe, Ver-
gilius útmutatásával végig járja a túlvilági 
helyszíneket, a poklot, a purgatóriumot és a 

paradicsomot? Vajon a képek képesek-e 
közvetíteni mindazokat a gondolatokat, 
információkat, amelyek jellemzik az „Is-
teni színjáték”�ot, mely a középkor teljes 
világképét nyújtja és Dante látásmódján 
keresztül tükrözi a keresztény etikát, de 
bemutatja a korszak tudományos isme-
reteit is? Vajon e szoborképek önálló al-
kotások�e vagy csak egyszer_ illusztrá-
ciók, segítség az olvasónak, hogy jobban 
eligazodjék a m_ben?

Azt a kérdést már sokan feltették, 
hogy milyen nehézségekkel kell meg-
küzdenie minden Dante-fordítónak, aki 
a lehetQ leghitelesebben akarja áttenni 
a szöveget egy másik kultúra nyelvére. 
Hiszen az eseményeken túl nemcsak a 
költQóriás gondolatait kell közvetítenie, 
hanem a szerzQ nyelvezetében, sorai-
ban zengQ zenét, a ritmikai „beszédes” 
bravúrokat is.

Madarassy szoborképei esetén még 
érdekesebb és bonyolultabb a kihívás, 
hiszen a szerzQnek a leírásokat képpé 
kell transzformálnia úgy, hogy az színe-
iben, formájában, hangulatában méltón 
tükrözze az eredeti kor szellemét és 
ugyanakkor közérthetQen megfogja a 
XXI. század nézQjét is.  Be kell mutat-
nia, meg kell formálnia a fQhQst, magát 
Dantét, aki életútjának a felén rádöbben 
arra, hogy eltévedt. Kevés a reménye a 
boldogságra, az üdvözülésre. 

Az Isteni színjáték m_faja epikus 
keretbe foglalt lírai, ilozóiai alkotás, 
mely 1307–1321 között készült, és 
amelyrQl Dante Alighieri (1265–1321), 
aki – többek között jogot, retorikát, 
orvostudományt, és m_vészeteket is 
tanult – maga úgy vélekedett, hogy 
nem tragédiát, hanem – ahogy Q nevez-
te – „Commedia”�t írt, ami jó véget ér. 
Bár a pokolban járva Dante elbeszéli a 
szenvedést és a kínokat, amiket ki kell 

állniuk azoknak, akik megérdemlik, mégis 
ezen túllépve olyan utat mutat, melyen halad-
va épen megérkezik a boldogságba (1. ábra). 
Oda, ahova mindenki vágyik, ahol húsvé-
ti ünnep várja, mely sohasem ér véget. A 
szeretet eljuttatja az örökkévalóságba és 
találkozik az Istennel. A m_ címét az isteni 
(divina) jelzQvel Dante elsQ méltatója és 
életrajzírója, Boccaccio egészítette ki.

Nekünk, magyaroknak már eddig is sok 
közünk volt az Isteni színjátékhoz. A ha-
zai tudományok, köztük a ilozóia, a teo-
lógia, az etika, az esztétika, a csillagászat, 
a költészet, a képzQm_vészetek, a színpadi 
rendezQk képviselQi a legkülönfélébb idQ-

1. ábra. Dante Isteni színjátékának egyik, korai 
halála után mintegy 20 évvel készült illusztrációja. 
A kép az alvó költQt (bal alsó sarok) és az álmait 
ábrázolja. A kép és a költeményben leírt álmok 

részletes analízise alapján az alváskutató tudósok 
újabban komolyan felvetették, hogy Dante 

narkolepsziás, azaz ébren álmodó beteg 
(aminek mai gyakorisága 2–3/100 fQ) volt,
 vagy csak egyszer_en, mint ahogy minden

 tudományos leírásában, e betegség részleteinek 
ismertetésében is kimagasló alváslélektani 
megigyeléseket tett, illetve gy_jtött össze

(Codice Miniato XIV Century 
(c. 1340) byanonymous; Perugia, 

Biblioteca Augusta)
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szakokban foglalkoztak a m_vel. Csodála-
tos fordításokra került sor, és olyan nagy-és olyan nagy-olyan nagy-
szer_ szakértQ kutatóink is vannak, mint 
Prokopp Mária professzor asszony. Dan-
te�kódexszel is büszkélkedhetünk, mely 
Budapesten az Egyetemi Könyvtárban ta-
lálható. �rokopp szerint Velence ajándéka-
ként került még I. Anjou Károly királyunk 
könyvtárába. A kódex miniatúráinak stílus-
vizsgálatából a kutató arra következtetett, 
hogy a magyar királyi festQm_helyben 
készültek 1330–1340 körül. Budáról Nagy 
Szulejmán szultán szállíttatta Isztambulba 
1541�ben. Ott fedezte fel Ipolyi Arnold, 
Henszlmann Imre és Kubinyi Ferenc 
1862�ben a szerájban Qrzött 72 Corvina�
kódex között. Szerencsénkre a kódex II. 
Abdülhamid Han török szultán jóvoltából 
1877�ben hazatért és az Egyetemi Könyv-
tárba került a krími háborúkat követQen, 
hálából törökbarát viselkedésünkért.

�rokopp kutatásai azt is valószín_sítik, 
hogy I. Anjou Károly király édesapját, 
Martell Károlyt Dante személyesen ismer-
te, és az Isteni színjátékban, a �aradíso 
(�aradicsom) VIII. énekében Qt dicsQítette, 
amikor így írt: „Óh, boldog Magyaror-
szág! Csak ne hagyja magát félrevezetni 
már…”. Milyen jó lenne, ha elterjedne a 
köztudatban, hogy a m_velt itáliai a XIV. 
században boldognak látta hazánkat és 
csak ezt, az egyetlen királyságot említve, 
aggódva sóhajtott, hogy ne hagyja ma-
gát félrevezetni Magyarország. Hányszor 
zenghetett volna, illetve zenghetne ma is 
vezetQink fülébe ez az óhaj!

Milyen nagyszer_ lenne, ha Madarassyval 
az Isteni színjáték elindulna vissza a gim-
náziumokba, hogy �rokopp Mária szavai-
val a jövQ generációink is megértsék, hogy 

már Dante idejében mit jelentett magyar-
nak lenni, olyannak, akiket Dante, korának 
egyik legnagyobb költQje, gondolkodója 
dicsérQen említ a m_vében.

A 100 darabos szoborkép�gy_jtemény ki-
válóan és izgalmasan alkalmas arra, hogy vi-
deó installációval egybekötötten, a szöveg 
m_vészi tolmácsolásával bemutassa és a 
képek által értelmezze, közelebb hozza az 
egyébként is képekhez szokott  mai ifjúság 
számára e fontos kultúrtörténeti emléket 
vagy annak válogatott részeit. A háttérben 
Horváth Márton Levente orgonam_ve egé-

szíthetné ki az élményt.  Egy ilyen videó 
kedvcsináló fakultatív anyagként bekerül-
hetne a közoktatásba, illetve a köztudatba. 

Az Isteni színjáték egyik legelQször és 
többször sokszorosított könyv, korának 
legnagyobb allegorikus alkotása. Formai 
szempontból szigorúan szerkesztett m_, 
erQteljes számmisztika, különösen a hármas 
szám jellemzi.   A bevezetQ éneket 33 ének a 
kilenc (vagyis 3×3) körbQl álló �okol leírá-
sával, majd 33 ének a �urgatórium 9 gy_r_�ával, majd 33 ének a �urgatórium 9 gy_r_�, majd 33 ének a �urgatórium 9 gy_r_-
jének, végül pedig 33 ének a �aradicsom 9 
egének bemutatásával követi. Rímképletére 
is a hármas és a kilences jellemzQ. A �okol, 
az alvilági t_ztQl megvilágított, rettenetes 
viharoktól megtépett, vad szirteken elterü-
lQ táj, mely káromkodásoktól, szitkoktól és 
jajongástól hangos.  A �urgatórium, ahol 
a lelkek haláluk után a hegy lábánál kez-
dik az útjukat, egyre magasabbra jutnak és 
közelebb kerülnek az örök üdvösséghez is. 
Végül a �aradicsom, a beteljesülés:„…ahol 
kitisztul az emberi szellem, s méltóvá lesz, 
hogy legyen ég lakója.”

Dante, Firenze korábbi priorja, az elQke-
lQ nagyúr és sokféle harcot vívó, az egyház 
és világ összeütközéseit végtelen formá-
ban megélQ politikus és költQ m_vét az 
olasz nép nyelvén, a köznyelven írta, hogy 
mindenki megértse. A verses m_ ma is fris-
sen és inspirálóan hat gondolkozásunkra, 
pedig nem könny_ olvasmány, különösen, 
ha minden részletében érteni kívánjuk. A 
polihisztor sorai bemutatják a kor szinte 
teljes tudományos ismerettárát, a három-
szög szögeinek törvényétQl kezdve az idQ-
számításon keresztül az idQjárás�változás 
mögött rejlQ törvényszer_ségekrQl alkotott 
elképzelésekig.

2. ábra. A Pokol térképe. Sandro Botticelli, 1480, színes rajz pergamenen, 
(Biblioteca Apostolica Vaticana, Róma)

3. ábra. A Föld középpontja
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Érdemes megigyelni, hogyan változott 
a pokol, a paradicsom, illetve a mennyor-
szág allegóriája. Dante kora természettu-
dományi, matematikai ismereteinek és a 
feltétel nélküli vallásos elképzeléseknek 
megfelelQen számtani pontosságú, szi-
gorúan meghatározott rend szerint m_-
ködQ helyekként ábrázolja e soha nem 
látott, tudományosan nem bizonyított, 
de évezredek óta az emberek hitében és 
lelkében élQ képzelt világot. A ma embe-
rének elképzelése függetlenül attól, hogy 
hívQ vagy sem, ennél sokkal elvontabb. 
Ezért az akkori képes ábrázolás (2. ábra), 
vagy leírás ma már nem felel meg kép-
zeletünknek. Ugyanakkor, mintegy el-
lentmondásként a túl bonyolult rendszer 
helyett, a szinte mesebeli egyszer_ ábrázo-
lás elfogadottá vált. Vajon, hogy értelmezi 
majd az emberiség ezeket a fogalmakat a 
következQ 700 év múltán?
Az Isteni színjáték Madarassy István 

t_zecsete nyomán elemi vörösrézbe 
varázsolt képpé, szoborképpé alakult. 
Madarassy ars poeticája, „hogy csak ak�ája, „hogy csak ak�ja, „hogy csak ak-
kor válik a kép képpé, a szobor szoborrá, 
a szoborkép szoborképpé, ha a t_z és a 
láng által a lelket is sikerült beléjük ol-
vasztanom.” Madarassy felismerte, hogy 
a rézlap acetiléngázzal való kezelésekor 
az anyag hQmérséklettQl függQ izgalmas 
elszínezQdésével, és az olvadáshoz kö-
zeli állapotban létrejövQ anyagformáló-
dással, megfolyással, illetve a minimális 
mértékben utólag rávitt lemezekkel és 
kovácsmunkával egyedülállóan színes, 
soha nem látott, megismételhetetlenül 
egyedi forma- és színvilág létrejöttével 
alkalmas arra, hogy életre keltse gondo-
latait, akár az egész világot. A t_zecse-

tet a természet is felfedezte már, ahogy 
Sinka István írja az „Ó, sugarak...!” cím_ 
versében:

„Ó, sugarak! A szín, a fény s a tónusok 
lángolón egybefolynak, 
s a Tavasz t_zecsettel babrál a palettán, 
hogy a fáradt földre kenje drága smaragd 
színeit.”

A  réztábla  esetén  a  „lángecset” hatá-
sára mikrométer vastagságú lemezes szer-
kezet_ felrakódások keletkeznek a rézlap 

felületén.  A röntgenspektrum a rézen kí-
vül szén és oxigén jelenlétét igazolta.  A 
színeket a felületén keletkezQ vékony ré-
tegben fellépQ fényinterferencia adja, mint 
ahogyan az a víz felületén lévQ olajrétegen, 
szappanbuborékokon és a felhevített acé-
lon is megigyelhetQ. A kékesebb árnyalatú 
részeken a felület széntartalma magasabb, 
mint a vörösekén. E módszerrel nem lehet 
az ismert valamennyi színt „kikeverni”, de 
a színárnyalatok gazdagsága, fémessége, 
királyi aranyossága, nemes ezüstössége, 
ha kell, bánatos szürkesége, szomorú fe-
ketesége, vagy éppen lángoló tüzessége 
soha nem látott lehetQséget adott a m_vész 
kezébe, hogy mint az elhangolt heged_n 
eljátssza mesterm_vét.

M_alkotások élvezetekor, értelmezésekor 
általában csak a saját, illetve a szakértQk 
képzeletére, véleményére hagyatkozhatunk. 
Nem így a kortárs m_vész esetén. Külön-
leges élmény, amikor egy kortárs szerzQ 
m_vét megnézve meghallgathatjuk a m_-
vészt, és összevethetjük, hogy amit mi 
gondolunk a m_rQl, az mennyire hasonlít, 
vagy tér el az Q szándékától. Ritkán gon-
dolunk azonban arra, hogy ezen egyezés, 
eltérés mögött milyen bonyolult élettani, 
adott esetben kórélettani és egyéb mecha-
nizmusok húzódnak meg. ElsQ pillanatra 
talán csak az jut eszünkbe, hogy a m_al-
kotás egy folyamat, fordítási, átkódolási 
lánc, melyben elQször megszületik a gon-
dolat, ötlet, mely a m_vész képzeletében 
képpé alakul, majd végül keze által m_vé 
válik. De vajon mi határozza meg az öt-
let kialakulását, az agyban születQ képet 
és annak megvalósulását (3. ábra)? És 
amikor mi nézzük az alkotást, bennünk 

4. ábra. Eleven liget 

5. ábra. Beatrice leveti fátyolát
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ugyanazt az érzetet, üze-
netet váltja ki, mint amit a 
m_vészben, amelyet köz-
vetítetni akart? Mi a helyzet 
az örökérvény_ alkotások-
kal, azok minden korban 
és, vagy minden emberben 
újra értelmezQdnek?  Kell�e 
lelki közösség a m_vésszel 
ahhoz, hogy ugyanazt érez-
zük? Miért tartja általában 
fontosnak az alkotó, hogy 
ne a pontos valóságot má-
solja, hanem a lényeget, az 
absztrakciót, gyakran rész-
letek eltúlzásával, torzítá-
sával? A m_ öncélún lehet 
szép, vagy csak a gondolat, 
amelyet közvetít, áll közel 
hozzánk? Megannyi kér-
dés, melyekre ma még nem 
tudjuk a választ. De tudjuk, 
hogy az agy, az idegrend-
szer legújabb vizsgálatai 
már alkalmasak arra, hogy 
az érzéseket, a gondolko-
zást kövessék. Ma már nem 
lehet azt „hazudni”, hogy tet-
szett az alkotás, mert az objektív képalkotó 
vizsgálatokkal leleplezQdhetünk. Lassan 
eljutunk abba a félelmetes világba, mely-
ben mások a gondolatainkban olvashatnak, 
akár tudtunk nélkül is.

Vizsgáljunk meg a m_ mindhárom részé-
bQl egy�egy, szinte véletlenszer_en kivá-
lasztott képet és próbáljuk meg értelmezni.

A �okol XIII. énekének „Eleven liget” a 
címe (4. ábra). Vergilius, Dante példaképe, 
fQ m_vében az Aeneisben eleven fákról 
énekelt. Dante átvette ezt ebben az ének-
ben, és Madarassy ezt ábrázolta a szobor 
képén. A m_vész szerint az általa tisztelt 
és szeretett természetet – itt a fákat, mint 
ligetet, mint Isten teremtményeit – félteni, 
óvni kívánja, hogy a jövQ nemzedékének 
épségben megmaradhasson. A lombkorona 
ezért is végzQdik a „segélykérQ” kezek-

ben. A háttér tüzes fekete, ijesztQ és égetQ. 
A vörös kezek, illetve fák, az eleven liget 
mintegy útszéli fasor a vízszintessel felfelé 
szöget bezáróan elQremutat a jajkiáltás el-
lenére. A kép szerkezete feszes, a fák alig 
nyúlnak túl az alapkereten.

A �urgatórium XXXI. énekének címe 
„Beatrice leveti fátyolát” (5. ábra). Jól 
érzékelhetQ a purgatórium és a pokol 
közti hangulatváltást jelzQ színek különb-
sége. Az arany megjelenése melegséget 
és a tüzes vörös ellenére tisztább, neme-
sebb, jobb körülményeket sugall. A képen 
emelkedQ kompozíció jobb felsQ, szinte a 
képbQl kilógó részén aranyszínben megje-
lenQ Beatrice a tisztaság és az Qszinteség 
jelképe is. A lilás emelkedQ út, a háttérben 
lévQ hasonlóan elhelyezett fasor és a két 
személy egymáshoz viszonyított eltolása, 

mind-mind szinte tereli 
szemünket a szeretett, 
vonzó iatal lány felé. 
Ahogy mindennek két 
oldala van, e kép mö-
gött is felmerül a kér-
dés, hogy e tisztaság és 
szépség hogyan Qriz-
hetQ meg a jövQben.

A �aradicsom XXVIII. 
éneke az „Angyalok 
kara” (6. ábra). Lelket 
és szívet felemelQ, re-
ményt és boldogságot 
sugárzó, nemes szín-
ezüst színek, glóriás, 
trombitás angyali kar, 
messze túlnyúlva a 
kép keretein. A világ-

mindenségre nyíló szürrea-
lisztikusan tiszta és ünnepi 
hátter_ ablakban, mely a 
táguló világra nyílik, szinte 
visszaköszön a XXI. század 
_rpilótái által közvetített va-
lós élmény, mely nemcsak 
Qket, hanem bennünket is, 
akaratlanul is örömmel tölt 
el. Ebben a hozsannás, kör-
be-körbe forgó égi fényben 
a két boldog alak döbbenetes 
tánca, háttérben a határtalan, 
táguló világgal, felemelQ lát-
vány. 

„Így ez az ég, mely magával 
ragadja
a Mindenséget, megfelel a 
körnek,
mely legtöbb tudást és szerel-
met adja.”

A túláradó boldogság, a gazdag 
és mozgalmas színkavalkád a 
kép kereteit szétfeszítve mesz-
sze túlnyúlik azon. 

Ki az a m_vész, aki életút�út-
jának felén eljutott Dantéhoz, és belépett 
a pokolba, de nem hagyott fel minden re-
ménnyel, aki t_zecsettel varázsol, aki a hi-
deg fémbQl hívja elQ a színeket, aki Firen-
zében állít ki, aki fáradhatatlanul alkot, aki 
méltó tolmácsolója az Isteni színjátéknak, 
lehetQvé teszi, hogy akiben felébredt a kí-
váncsiság, az elmerülhessen a pokol mély-
séges bugyraiban, hogy a végén a mennyek 
magasságában érezhesse magát!?

Madarassy 1948-ban született Buda-
pesten, m_vészcsaládban, ahol gyerek-
kora óta körülvette az alkotás folyamata 
és izgalma (7. ábra). A KépzQ� és Ipar-
m_vészeti Gimnázium után rövid ideig 
a Magyar Nemzeti Múzeumban restau-
rátor, majd a Magyar Iparm_vészeti FQ-
iskola tanulója. Mesterei Engelsz József, 
Illés Gyula, Gerzson �ál, példaképei 
édesapja, Madarassy Walter, Szentpéteri 
József, Cellini, Donatello, Duccio. Ki-
állítása volt a világ számos nagy város-
ában: Bécs, Milánó, Carrara, Vicenza, 
Tübingen, Stuttgart, Heidelberg, Frank-
furt, Tel�Aviv, �árizs, London, New 
York, Firenze. Tagja a Magyar Alkotó-
m_vészek Országos Egyesületének, a 
DunapART M_vészeti Társaságnak, Eu� Társaságnak, Eu-Eu-
rópai Tudományos és M_vészeti Akadé-
miának (Salzburg). Ravennában elnyerte 
a Dante�Biennale aranyérmét  „A �okol 
Kapuja” cím_ m_vével, Szent István- és 
Gizella-szobrait Mádl Ferenc köztársa-
sági elnök II. János �ál pápának ajándé-
kozta a Vatikánban. Munkásságát többek 
között a Köztársasági Elnök Érdemér-
mével és Magyar Arany Érdemkereszttel 
ismerték el.                                        

7. ábra. Madarassy István ötvös-szobrászm_vész munka 
közben. A t_zecset segítségével a rideg fémbQl kelnek életre 

a formák és színek

6. ábra. Angyalok kara (Madarassy István szoborképei)
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Száz kép, három tételben
Beszélgetés Madarassy Istvánnal

– Hogyan kezdQdött ez a nagylélegzet_ 
munka?

– Több mint húsz éve, 1993�ban meghívtak 
a ravennai Dante-biennáléra. Ekkor kezdtem 
újraolvasni az Isteni színjátékot, elQször csak 
a �okol énekeit. Leny_gözött a szöveg, Ba-
bits fordítása, de rettentQ nehéz megérteni 
az utalásait. Az egész középkor kultúrája, 
gondolatvilága megjelenik a m_ben, és 
nem könny_ kibogozni a történelmi össze-
függéseket, a szimbólumok jelentését. De 
ha sikerül is többé�kevésbé, még hátra van 
a neheze: a bennem ébredQ gondolatok, ér-
zések formába öntése. 

Emlékszem, hogy a vázlatok rajzolása köz-
ben kiválasztottam azt az éneket, amelyik 
a legjobban megragadott: Az eleven lige-
tet. Az ének alapján megszületQ kép egész 
munkám során elkísért. 1993�ban egy 1:10 
lépték_, kétszárnyú kis kapumodellt ter-
veztem. Az egyik szárnyára az eleven liget 
került, amelynek a lombkoronáját kezekben 
fogalmaztam meg: a lombot a rézlemezbe 
hegesztett, ég felé törekvQ kezek alkotják. A 
kapu másik szárnyát szimbolikus t_z töltöt-
te be, hiszen a poklot a t_zzel is társítjuk. A 
�okol kapujának szobortervével aranyérmet 
nyertem az 1994-es biennálén.

Két év múlva kaptam a következQ meg-
hívást: akkor elkészítettem a �urgatórium 
kaputervét, rá két évre a �aradicsomét. Szép 
lett volna nagyban, négyszer hat méteresben 
is megformálni valamelyik kaput Ravenná-
ban, de a vágyálmok nem mindig teljesülnek. 

2010�ben felkértek, hogy Firenzében, a 
Dante�házban rendezzek kiállítást. El sem 
akartam hinni! Elmentem a múzeumot veze-
tQ idQs professzorhoz, akivel azóta is nagyon 
jó barátságot ápolok. Szabad kezet adott a té-
maválasztásban, de világos volt, hogy Dan-
tétól nem szakadhatok el. Megkérdeztem 
tQle, kikérnék�e a ravennai Dante Múze-
umban Qrzött négy opuszomat. A múzeum-
igazgató elengedte a kérdést a füle mellett. 
KésQbb jöttem rá, hogy miért. Firenze poli-
tikai okokból szám_zte Dantét, aki Ravenná-
ban telepedett le, ott is halt meg.

2011�ben rendeztük meg az elsQ irenzei 
kiállításomat: felemelQ érzés volt. A meg-
nyitóra eljött az akkori magyar nagykövet, a 
irenzei tiszteletbeli magyar konzul, a város 
kulturális vezetQje, a volt olasz nagykövet. 

– Mit állított ki?
–  Elkezdtem énekek szerint földolgozni az 

Isteni színjátékot.

– Rögtön úgy gondolta, hogy minden ének-
hez születik majd szoborkép?

– Igen, ha az ember ilyenfajta vállalkozás-
ba kezd, akkor végig kell csinálnia. A múze-
umban is így gondolhatták, mert azzal fe-
jezQdött be a kiállításom, hogy „2013�ban 
visszavárunk”. Így került sor 2013�ban a 
�urgatórium képeinek a kiállítására.

Az elsQ alkalommal készítettem egy 
Dante�szobrot. Az Isteni színjáték hármas 
tagoltságát egy-egy szoborral is szerettem 
volna hangsúlyozni (késQbb a �urgatóri-
umhoz a Dantét kísérQ Vergilius, a �aradi-
csoméhoz Beatrice szobrát alkottam meg). 
A Dante-szobrot a múzeumnak ajándé-
koztam: az elsQ terembe belépQ látogató 
rögtön megpillantja. Ez volt az a szobor, 

amelyet teljes egészében az oxidációs el-
járásommal „festettem”. Dante ruhája álta-
lában piros a képeken, és sikerült a rezet 
„dantei vörösre” oxidálnom! A múzeum 
gondot fordít a megóvására. Elé hajlítottak 
egy plexilapot, amely szép posztamensen 
nyugszik. A plexi az érintésektQl védi, mert 
a nedves kéz árt az oxidációs eljárással ke-
zelt rézfelületnek. 

Szerencsés véletlen folytán 2013�ban 
rendezték meg a Magyar–Olasz Kulturális 
Évadot. A �urgatórium képeinek bemuta-
tása így más magyar kiállításokhoz is kap-
csolódhatott Firenzében. Aztán újból el-
hangzott, hogy „2015�ben visszavárunk”. 

Nehéz volt a �okol harmincnégy, nagyon 
nehéz a �urgatórium harminchárom, de 
még nehezebb a �aradicsom harminchárom 
énekének a megelevenítése. Már az elsQ al-
kalommal végiggondoltam, milyen színeket 
használok majd, milyen lesz a traktálás, a 
plasztikai megjelenítés. 25×25 cm�es rézle-
mez alapokra hegesztettem a �okol énekei-
nek jelképes ábrázolását. Az eleven liget itt 
is megjelenik, az indító képen pedig a három 
állat, a farkas, a párduc és az oroszlán. A �o-
kol tónusa sötét, szürkés, kékes; az ábrázolás 
plasztikailag nagyon visszafogott.

– Érdekelték a képzQm_vészeti elQzmények?
– Nem befolyásoltak. Nem is azért néztem 

meg a korábbi munkákat, hogy merítsek be-
lQlük, hanem egyszer_en kíváncsi voltam, 
mit talált ki például Dalí. De ezeket elfelejtet-
tem, amikor dolgoztam: a saját vízióm alap-
ján kellett megalkotnom a szoborképeket. 

– Az elQbb utalt rá, hogy a Pokol képei 
majdnem kétdimenziósak.

– A traktálásban is a hármas tagoltságot 
valósítottam meg. A �okol esetében a visz-
szafogott, ráhegesztett, a képrQl alig túlnyú-
ló ábrázolás volt fontos. 

A �urgatóriumban – a tisztítót_z miatt – 
megjelenik a bíbor, a narancssárga, a piros. 
Kéket csak azért használtam, hogy a igurák 
ne olvadjanak egybe. A �urgatórium plasz-
tikailag sokkal elevenebb, mozgalmasabb a 
�okolnál. A �aradicsom képein a fény szí-
neit gondoltam megidézni, az aranyat, az 
ezüstöt és ezek tompított változatait.

– A képek itt háromdimenzióssá bomlanak ki.
– A formák – amennyire csak lehet – „le-

jönnek” a képrQl. A paradicsomi jelenetek 
megformálásakor a szférákat, a talajtalansá-
got kellett érzékeltetnem. A igurák csak a 
hegesztésnél érintkeznek az alaplemezzel. A 

Október végén zárult a Párbeszéd Házában Madarassy István kiállítása. Az ismert ötvös-szobrászm_vész Dante Isteni színjátékához 
száz szoborképet „festett” t_zecsetével. Nemrégiben felhívta egy olasz ismerQse: „Mit gondolsz, hányan ültették át eddig az összes 
éneket a képzQm_vészet nyelvére?” „Nem számoltam” – mondta, de aztán kiderült, hogy az „elsQ ötbe” tartozhat. A kiállítás decem-
ber 6-tól április végéig a irenzei Dante-házba költözik. 

A Dante-szobor

Pokol I. A sötét erdQben
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INTERJÚ

kéztartások, a mozdulatok légiesek. 
– Babits azt írja: „Ha a Pokol m_vészetét 

a plasztikával, a Purgatóriumét a piktúrával 
hasonlítják; a Paradicsomnak a muzsika az 
analógiája.” A szoborképek viszont fokoza-
tosan haladnak a térbeliség felé, ami talán a 
szobrász látásmódjából ered.

– Találkoztam ezzel a hasonlattal – vagy be-
épült, vagy elfelejtettem –, mindenesetre nem 
ez inspirált, hogy ebben a traktáltságban, ebben 
a színvilágban hozzam a három tételt. Hallatla-
nul izgalmas munka, „isteni játék” volt. 

– Ott tartottunk a történetben, hogy 2015-
ben visszavárták.

– 2015�ben Dante�év volt, és megörültem, 
hogy éppen akkor fejezhetem be ezt a m_vet 
a �aradicsom képeivel. A múzeum azonban 
kérte, hogy halasszuk el egy évvel a kiállítást 
– így legalább jobban megérthettem Dante 
világát, tovább érlelhettem a képeket.

– Miért „miniatúrában” gondolkozott?
– �raktikus okokból. A m_teremben kel-

lett elhelyeznem a képeket. Eszembe jutott, 
persze, hogy olyan kaput tervezek, amely-
nek mindkét szárnyán kettesével sorakoz-
nak egymás alatt a képek – Ghiberti szintén 
„miniatúrákból” rakta ki a �aradicsom ka-
puját –, bár a harminchárom páratlan szám.

– Rodin sem hagyta üresen a Pokol kapu-
jának tetejét.

– És Q is majdnem négyszer hat méteres kaput 
készített. Szép feladat lenne egy ekkora kapu… 

A rézlemez táblából harminckét kis négyzet 
jön ki: nagyon gazdaságos. A kerek alaplap 
rettentQ sok hulladékkal járt volna. A szállí-
tás, a csomagolás, az együttes mozgatása is 
könnyebb, ha négyzetekkel dolgozom. Nem 
elhanyagolható szempont, hogy a rézlemez 
súlyos. Ezért választottam ezt a miniatúrának 
számító méretet.

– A miniatúrához más lángot, más eszkö-
zöket használ?

– Nem, csak kisebbet. Ugyanúgy t_zzel 
készült ez a sorozat, mint a többi munkám. 
Meg kell olvasztanom az anyagot. Van, 
amikor az egészet megfolyósítom, máskor 
csak a rézlemez felületét rogyasztom meg. 
Így hívom elQ a hegesztQpisztollyal a ruha 
redQit, az arc domborúságát. ElQször ter-

mészetesen vázlat készül, aztán végleges 
rajz, és ennek alapján kell megcsinálni a kép 
kartonsablonját. Ennek mentén vágom ki a 
rézlemezt, amelyet még sokszor kézbe kell 
vennem, hogy megrogyasszam a felületét, és 
a lemezbQl ruha, arc legyen. A testhez hozzá-
hegesztem a kezeket, a lábakat, végül tisztáz-
nom kell a igurák egymáshoz való viszonyát.

A �urgatórium harminchárom képén kö-
rülbelül százötven 12–15 centis igura sze-
repel. Dante egyértelm_en felismerhetQ. A 
�urgatóriumon, majdnem az utolsó énekig, 
Vergiliusszal vonul végig, Q is felismerhe-
tQ. Mindig egyformának kell lenniük, pedig 
rendkívül nehéz két egyforma alakot csinál-
ni. A �urgatórium utolsó képein megjelenik 
Beatrice. Egy gyönyör_, hosszú hajú, szép 
kez_, szép ruhát viselQ nQ – 12 centiben…

– És még a fátylát is leveszi.
– Kitaláltam, hogy bronzháló legyen a 

fátyla. Szerencsére, volt ilyen anyagom, 
azt adtam a kezébe.

– Miért fontos, hogy szép legyen a 12 
centis Beatrice keze? Miért hangsúlyosak 
a kezek a szobrain? 

– A középkori kódexábrázolásokban, a 
miniatúrákon hallatlanul nagy szerepe van 
a kezeknek. Az írni-olvasni nem tudó ember 
sokszor a kezekbQl, a gesztusokból értesült a 
történésekrQl. Igenis fontos, hogyan tudom a 
szobor mondanivalóját kifejezni a kezekkel. 
Ezúttal miniatúrákról van szó: itt is hangsúlyt 
kell helyezni a kezekre. Aki odaigyel, sok 
mindent megért egy gesztusból.

– Rendhagyó módon a vázlatokat is kiállí-
totta, mégpedig szép, „nemes” papíron.

– A szentendrei merített papír Vince László 
manufaktúrájából került ki. Már a �okol képe-
inek végleges megrajzolásakor is ezt használ-
tam. De hát ilyen papírra írtak a középkorban, 
talán Dante is ilyenre írt, ha nem pergamenre. 
A Dante�szobor kezébe három könyvet ad-
tam, ez jelképezi a trilógiát. (Vergiliusnak egy 
könyve van: az Aeneist szimbolizálja.)

Úgy gondolom, mindennek a rajz az alapja. 
A rajzból születik a m_. A szoborképhez hoz-
zátartozik, hogy láttassam a keletkezés módját. 

Azért a kép eltér néha a rajztól. Amikor 
lerajzolok valamit, térben is látom, de for-
málás vagy hegesztés közben újabb ötletek 
adódhatnak. 

– Talán ez történt a Paradicsom arany-
lépcsQje (Nádasdy Ádám fordításában a 
Mennybe nyúló létra) készítésekor is.

– A rajzon „égbe vezetQ”, egyenes létra lát-
ható, de munka közben eszembe jutott – vá-
gáskor forog, hajlik az anyag –, hogy jobban 
érzékeltetném a térbeliségét, ha spirállá te-
kerném a létrát. A felhQk fölé emelkedésnek 
és a felhQkbQl való leereszkedésnek is jobban 
megfelel a spirál.

Nádasdy megfogalmazása telitalálat. Az Q 
fordítása jobban illeszkedik a mai korba. Ba-
ranyi Ferenc is fordítja az Isteni színjátékot, 
a �okol már megjelent. A könyvbemutatóján 
az én �okol�képeimet vetítették ki háttérként.

– Elérkeztünk az utolsó képhez.
– Az Istenlátáshoz. A nagy elQdök mun-

káiból belénk ivódott a Szentháromság 
ábrázolása. Az Atyát és a Fiút felhQkre 
ültetik, a Szentlélek galambként jelenik 
meg a templomok legfelsQ pontján – ezt 
a kánont követni kell. Az utolsó énekben 
(amikor Beatrice már „égi helyére ült”) 
azonban ott van Sz_z Mária, Dante és 
Szent Bernát. Úgy gondoltam, Qket is 
rá kell tennem a képre. Legszíveseb-
ben csak a Szentháromságot és Dantét 
szerepeltettem volna, de a háromszög�
kompozíció miatt Máriát és Bernátot sem 
hagyhattam ki. Sz_z Máriát pedig csak 
középre tehettem. 

A többi képen a igurák, alakzatok sora a 
bal alsó saroktól a jobb felsQ sarokig ível. 
Ezt a komponálási elvet tudatosan használ-
tam a �aradicsom képeinél, de a �urgatóri-
umban és a �okolban is megjelent. 

– Az utolsó képén körök rajzolódnak ki. Az 
Istenlátás folyamatában Dante elQször egy-
bef_zött könyvet lát (Nádasdy Ádám fordítá-
sában: „a Szeretet által kötetbe f_zve / a vi-
lág rendezetlen lapjai”-t), aztán három kört.

– Két felhQkör is van, egy alsó és egy föl-
sQ. Dante mégiscsak a földi felhQkörhöz 
tartozik, a Szentháromság pedig az égihez. 
De a felhQkörök egymásba kapcsolódnak. 
Ennek az érzékeltetése fontos volt.

– Az ének szerint Dante annyira belemerül a 
sugárzó körben felsejlQ látvány megfejtésé-
be, mintha a kör négyszögesítésének prob-
lémáján töprengene: „Mint mértantudós, 
aki azt kutatja: / a kört hogy mérje meg, 
gondolkodik…”

– Az alaplemez négyzet. A kör pedig 
a négyzetben van. Vagy a négyzet a kör-
ben? A komponálásnak kapcsolódnia kell 
a mondanivalóhoz.

És megjelenik a fény is: az ezüst és az arany, 
mindenféle adalékanyag nélkül, a t_z által.

Az interjút készítette: SILBERER VERA

Paradicsom XXXIII. Istenlátás

A Mennybe nyúló létra
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EMLÉKEZÉS

A professzor úr 41 éven keresztül 
volt fQnököm. Magamban mindig, 
és kollégáim elQtt is sokszor így 

neveztem még nyugdíjba vonulása után 
is, amikor hivatalos értelemben már nem 
volt az.  Azért, mert szellemi értelemben 
továbbra is fQnökömnek éreztem, vagyis 
olyan valakinek, aki támogató igyelem-
mel kíséri tevékenységünket. P valóban 
nagyon sok értelemben a „jó fQnök” min-
taképe volt, aki megóvta beosztottjait a 
külsQ zavaró hatásoktól, mintegy védQer-
nyQt hozva létre az általa vezetett tanszék 
és kutatócsoport körül: a nehéz idQkben is 
politikai hatásoktól mentesen, teljesen sza-
badon az elméleti izika m_velésére igyel-
hettünk. Ahogy többször említette, azokat 
a szakmailag kiváló iatalokat, akik „ideo-
lógiai szempontból” megbízhatatlanoknak, 
s mint ilyenek, oktatóként alkalmazhatat-
lannak bizonyultak volna, a tanszékhez 
rendelt Akadémiai Kutatócsoportba vette 
fel. Az egész közösséget magas színvonalú 
szakmai elkötelezettség jellemezte.

A kutatói légkör

1975�ben, amikor doktoranduszként az 
ELTE Elméleti Fizikai Tanszékére ke-
rültem, a professzori  karban olyan ki-
válóságok voltak, mint Fényes Imre és 
Neugebauer Tibor (akiket korai haláluk 
miatt sajnos nem tudhattam sokáig kollégá-
imnak), Károlyházi Frigyes, Nagy Kázmér, 
Németh Judit, Pócsik György és Szépfalusy 
Péter. A középgenerációban Abonyi Iván, 
Boschán Péter, Csikor Ferenc, Farkas 
István, Ladányi Károly és Nagy Tibor. A 
iatalok között  Fái György, Gáli László, 
Horváth Zalán, Kondor Imre, Palla László, 
Ruján Pál,  Rácz Zoltán, és Sasvári László 
szerepelt. Az utóbbi névsorban már több-
ségben vannak a statisztikus izikai kuta-
tásokhoz kapcsolódó nevek, ami mutatja, 
hogy a kutatói közösség akkoriban éppen  
tematikai bQvülésen ment át. Nagy 
Károly fontos tudományszervezési 
érdeme, hogy az elQdje, Nobovátzky 
Károly által képviselt relativitás- és 
kvantumtérelméleti irányok mellett 
felismerte a statisztikus izikai ku-
tatások fontoságát, melyek akkor a 
soktestprobléma és a kritikus jelen-
ségek kapcsán éppen nemzetközileg 
is a igyelem középpontjába került. 
Ez a folyamat Szépfalusy �éternek a  
kutatócsoportba történQ tíz évvel ko-

rábbi átvételével kezdQdött,  és az Q dokto-
randusza lévén az én tanszékre kerülésem 
is még ezen nyitás része volt.    

Ritkán fordult elQ, hogy a professzor úr 
iatal kollegáinak a saját kutatási területé-
re esQ téma vizsgálatát javasolta (az nála 
fel sem merülhetett, hogy csak azért, mert 
tanszéket, kutatócsoportot vezet, ráírassa 
nevét szerzQként munkatársai cikkeire). 
A doktori védésem után, 1980 körül, egy-
szer csak hívott és elmesélte, hogy régóta 
foglalkoztatja a szigetelQkben terjedQ fény, 
vagy általában elektromágneses hullámok 
kvantumelméletének kérdése. Izotróp kö-
zegben, pl. üvegben már mindent sikerült 
megértenie, de a kristálybeli terjedés, ahol 
akár kettQstörés is történhet, addig min-
dig kifogott rajta. Ezért örülne, ha én is 
belenéznék a problémába és utána együtt 
vizsgálnánk a kérdést. A kritikus jelensé-
gek és fázisátalakulások elméletében ép-
pen némi jártasságra szert tett kutatóként 
váratlanul ért ez a izika merQben más 
területére esQ sugárzáselméleti feladat, de 

belevágtam. Talán éppen a kívülrQl jövQ 
naiv hozzáállás tette lehetQvé, hogy egy 
addig is ismert bonyolult összefüggésben 
felismertem egy azonosságot, mely éppen 
a kristályok klasszikus kettQstörését írja le. 
Ezen keresztül értelmezhetQvé vált a foton 
fogalma anizotóp kristályokon belül is, 
azaz közösen igazoltuk, hogy megmarad 
az elektromágneses sugárzás részecsketu-
lajdonsága mindenfajta közegben.  

Mélyen hatott ránk a professzor úrnak 
Heisenberghez és munkásságához f_zQdQ 
viszonya. Einsteinnel kettQjüket tartotta 
a XX. század legnagyobb izikusainak. 
Nagy Károly különleges tudománypoliti-
kai teljesítménye, hogy elérte Heisenberg 
díszdoktorrá avatását az ELTE-n.  Dékán-
ként Q maga vezethette az avatást, s mind-

ezt 1964�ben, amikor pedig a hivatalos 
ilozóia Heisenberget gyanús elemnek tar-
totta. Én még tíz évvel késQbb is, amikor 
egyetemre jártam, azt tanultam ilozóiá-
ból, hogy Heisenberg szubjektív idealis-
ta, s mint ilyen, a hivatalos materializmus 
szerint nem lehet igaza.  Ezzel szemben 
a tanszékén több fénykép is emlékezte-
tett az egykori látogatásra, s tudtuk, hogy 
Ladányi Károly kollégánk több évig ösz-
töndíjasként lehetett Heisenberg intézeté-

ben (nem akármilyen siker a 60�as 
évek elején!). A tanszéki beszélge-
tés résztvevQi a táblára Heisenberg 
írásával felkerült világegyenletet 
olyan becsesnek ítélték, hogy a 
táblát kivonták a használatból, s az 
egyenletet plexilappal lefedték az 
utókor számára. Ma is látható (s jó 
lenne, ha mielQbb egy ELTE Fizi-
ka Múzeum részét képezhetné, sok 
más történeti értékkel együtt). 

Többször mesélte nekem, de nyil-

TÉL TAMÁS

„A tanítás szent dolog”
Emlékezés Nagy Károly professzor úrra

A Fizikai Intézet elQtt a Puskin utcá-
ban, a hatvanas években. Balról: Marx 
György, Knapecz Géza, Nagy Károly, 
Dimitrij Ivanyenko, mögötte Siklósi 
Tivadar, Novobátzky Károly, Szabó 

János, Zigler Mária és Györgyi Géza

A Természettudományi Kar dékán-
jaként az ELTE díszdoktorává avatja 

Werner Heisenberget (1964)
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vánosan is, hogy hosszú vezetQi pályafutá-
sa alatt voltak idQszakok, amikor olyanok 
is bekerültek az általa irányított kutatói 
körbe, akik valamilyen szempontból nem 
voltak odavalók. Ha saját döntésén múlott, 
Q mindig a szakmai kiválóság és az emberi 
tisztesség együttesét kereste, s ha ez valami 
miatt mégsem teljesült, álmatlan éjszakái 
voltak annak kapcsán, mit kellene tennie. 
Érdekes módon, ahogy mondta, ezek a 
dolgok végül mindig maguktól oldódtak 
meg; az illetQ felismerte, hogy nem való a 
közösségbe és saját elhatározásból kivált. 
A professzor úr vezetQi tevékenységében 
ez számomra a legnagyobb csoda: kiala-
kult körülötte egy kutatói minQség, mely 
„spontán” módon fenntartja önmagát. S 
mindez ráadásul hosszútávon: immár az 
utána következQ negyedik tanszékveze-
tQnk alatt is ugyanez mondható el. Neki 
köszönhetQen sohasem kényszerültünk 
arra, hogy magunkat reklámoznunk, „el-
adnunk” kellett volna. Ez a belsQ béke, 
mely részben saját belsQ békéjébQl is 
eredt, és kutatói szabadság az, ami miatt 
más munkahely számomra sohasem me-
rülhetett fel komolyan.    

Oktatás

A professzor úr különleges jelentQséget 
tulajdonított a tanításnak, oktatásnak. Sok-
szor mondta, hogy „társadalmunk talán 
legfontosabb tartópillérei a tanárok, tQlük 
függ, milyen lesz a jövQnk” és „a tanári 
tevékenység talán a legfontosabb értelmi-
ségi tevékenység, pláne ha valaki hivatás-
sal csinálja, mert a nemzet alakulása az 
iskola ügyén, a tanárokon múlik”. Ennek 
megfelelQen, bár tanított izikusokat (így 
a mi évfolyamunkat is), legszívesebben 
tanár évfolyamokat választott. Azokat 
négy egymás utáni félévben vezette be 
az elméleti izika négy alapfejezetébe. 
Ezek anyaga alkotja a 70-es, 80-as évek-
ben megjelent négy tankönyvét: Elméleti 
mechanika, Elektrodinamika, Kvantum-
mechanika, Termodinamika és statiszti-
kus izika, az elsQ, tanároknak írt magyar 
nyelv_ tankönyvsorozatot. Ezt tekintette 
élete fQ m_vének. (Lásd Digitális Tan-
könyvtár.)

Akkoriban a matematika�izika szakos 
évfolyam 100–120 fQs volt, s egy (általá-
ban heti 4 órás) elQadáshoz 4–8 csoport 
gyakorlata tartozott. Sok gyakorlatve-
zetQre volt tehát szükség, s én is hosszú 
évekig voltam egy-egy ilyen tárgy okta-

tója.  FQnökünktQl azt hallottuk, hogy „a 
kutatásban azt csináltok, amit akartok, de 
az oktatást komolyan kell venni”, a „ta-
nítás szent dolog”: az óráról nem szabad 
késni, elmaradása fegyelmivel járó ügy. 
Az órák megtartását „áhítattal, alázattal és 
felelQséggel” kell végezni, s ennek szelle-
mében  teljesen természetes volt, hogy az 

összes gyakorlatvezetQnek kötelezQ volt 
megjelennie a szobájában minden héten, 
rögtön valamelyik elQadása után.  Szoká-
sa szerint könyvei kefelenyomatának azt 
a néhány oldalát vitte csak az elQadásra, 
melyek közvetlenül az aznapi anyagot tar-

talmazták, de gyakorlatilag sohasem kel-
lett ezekbe belenéznie, szabadon beszélt, 
és fejbQl írt a táblára bonyolult képleteket 
is (ezt sajnos nem sikerült eltanulnom). A 
gyakorlatvezetQi megbeszélésen átlapozta 
ezeket az oldalakat, elmondta, mi volt lé-
nyeg és javasolta, milyen típusú feladato-
kat oldassunk meg a következQ héten. Azt 
a szabadságot mindig ránk hagyta, hogy 
konkrétan milyen feladatokat válasszunk, 
hiszen az függhetett a csoport „egyé-
niségétQl”  is.  Nemcsak azért jártunk 
örömmel ezekre a – nem feltétlenül rövid 
– egyeztetésekre, mert a izikáról beszél-
gethettünk, hanem mert a vége rendsze-

rint anekdotázásba ment át. Fantasztikus 
memóriájú és éleslátású, jó humorú elbe-
szélQ volt, akinek melegen csillogó sze-
mével mindig barátságos mosoly társult, 
s történeteibQl józan világszemlélet és 
nagyfokú emberszeretet áradt. BelsQ tar-
tása és egyensúlya feltehetQen szüleitQl, 
etei neveltetésébQl eredt, amihez jelentQ-
sen hozzájárult családja is. Bölcs döntésé-
nek – miszerint több mint egy évtizedes 
dékánság, rektorság után nem fogadta el 
a minisztérium fQosztályvezetQi állás-
ajánlatát – köszönhetjük, hogy nem lett 
politikus, megmaradt a hazai izikatanári 
közösségnek.

A tanári doktori képzés    
2007 elején Juhász András kollégám 
körültekintQ és nemzetközi trendeket is 
bemutató elQkészítQ munkája nyomán az 
ELTE Fizika Doktori Iskoláján belül elin-
dult a tanári doktori képzés. A Fizika ta-
nítása programban kizárólag a tanár �hD�
hallgatóknak szóló új elQadások kerülnek 
meghirdetésre. Amikor ezek témáit keres-
tük, az akkor már 10 éve nyugdíjban levQ 
Nagy Károly elsQ szóra és nagy lelkese-
déssel elvállalt egy izikatörténeti témájú 
elQadást (az utóbbi években kutatásai erre 
irányultak) „ A izika fogalomrendszeré-
nek változásai Newtontól a szuperhúro-
kig” címmel, melyben nem a történetre, 
hanem a gondolatok fejlQdésére helyezte 
a hangsúlyt. 

A doktori oktatás úgy folyik, hogy – mi-
vel hallgatóink iskolában tanító kollégák 
– szombati napokon történik reggel 9 és 
1/4 5 között. Négy elQadás hangzik el 

minden hónap második szombatján, egy 
félévben 5 alkalommal, s az egész cik-
lus kétévente ismétlQdik. A professzor úr 
2007 QszétQl 4 alkalommal tartotta meg 
elQadássorozatát vállalva, hogy szombati 
napokon csak ezért bejön. Nagy élvezet-
tel hallgattam én is. Mindegyik kicsit más 
volt, mert igyekezett a legfrissebb ered-
ményeket is beépíteni (a hatalmas anyag 
miatt a szuperhúrokig  csak egyetlen eset-
ben sikerült eljutnia, akkor is csak néhány 
mondat erejéig).   

Magától ajánlotta – már a második cik-
lusban –, hogy papírra is veti az elQadások 
anyagát „Öt elQadás a izika történetébQl” 

Akadémiai rendes tagságának ün-
neplése 1982-ben. Nagy Károly 

Czine Mihály nyakában, 
jobbra Mádl Ferenc

Írások a XX. századi izika történetérQl

Nagy Károly: �lancktól Heisenbergig, Heisenberg születésének 100. évfordulójára, 
Fizikai Szemle, 2001. december, 381�385

Nagy Károly: �aul Dirac, a relativisztikus kvantummechanika megalkotója, 
Természet Világa, 2002, november

Nagy Károly: A XX. század izikájáról és világképformáló szerepérQl, Természet 
Világa, 2003, július, augusztus

Nagy Károly: Einstein hatása a huszadik század izikájára, Magyar Tudomány, 
2005. 10. szám, 1236�1249

Heisenberg máig megQrzött, táblára írt világegyenlete

EMLÉKEZÉS
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címmel. EbbQl kettQ még 2009�ben el-
készült, melyet a hallgatók már használ-
hattak is vizsgájukhoz, belsQ anyagként. 
Mivel izikatanároknak szólnak, szerzQ-
jük szellemében tesszük, ha közreadjuk 
Qket. Az elsQ ebben a számban olvasha-
tó, a mechanika elveit feldolgozó, jóval 
több matematikai technikát igénylQ 
második a Fizika tanítása �hD�program 
honlapjáról tölthetQ le. (Lásd következQ 
cikkünk keretezett írását.) A harmadik 
fejezet a termodinamika és az elektro-
dinamika területét fedte volna le. Csak 
az elsQ néhány bekezdés született meg, 
melynek esetleges folytatása beszélge-
téseink gyakori témája volt, de ez a feje-
zet végül sajnos nem készült el. A sorozat 
utolsó két elQadásának témáját mindig a 
modern izika jelentette, s ez alkotta volna 
az írt változat utolsó két fejezetét is. A pro-

fesszor úr jelezte, hogy ebben a témakör-
ben a közelmúltban esedékessé vált száz-
éves évfordulók kapcsán több írása is meg-
jelent, s ezek olvasását javasolta a vizsgák-
hoz. Keretezett szövegünkben megadjuk a 
cikkek adatait: a tervezett utolsó két fejezet 
feltehetQen jelentQs mértékben alapult vol-
na ezeken az írásokon.

A doktori elQadást kö-
vetQ vizsgák elsQ része 
mindig írásbeli volt, s 
aki annak eredményével 
esetleg elégedetlen volt 
vagy az írásbelin nem tu-
dott részt venni, kérhetett 
szóbelit is. Az írásbelik 
kiértékelését és a szó-
beli vizsgáztatást a pro-
fesszor úr mindig maga 
végezte, nem kért he-
lyettesítést. Tanulságos 
az utolsó, 2014 januári, 
írásbeli vizsga eredeti té-
telsora  (második keretes 
szöveg). Érezzük tanári 
huncutságát, amikor azt 
írja, hogy „csak öröm 
lesz mindnyájunknak”, ha esetleg valaki 
részletesebb levezetést is mutat. Szakmai 
igényessége tükrözQdik abban, hogy kéri 
a Dirac-egyenletet és a kvantumelekt-
rodinamikát (aki tanulta, tudja, hogy a 
izika nem akármilyen fejezetei ezek), 
emberi megértése pedig abban, hogy a 
választ csak olyan szinten várta el, amely 
a vizsgázó sajátja volt, hiszen általában 
jó jegyek születtek.

Az utolsó elQadássorozat utolsó elQadá-
sáról kérte, hogy veje és unokája készítsen 
videofelvételt. (Lásd következQ cikkünk 
keretezett írását.) ÉrezhetQen nagyon ké-
szült rá, s az elején kissé elfogódott is volt, 
hiszen sejthette, hogy nem lehet már hát-
ra sok ilyen alkalom. Közvetlenül utána 
boldogan mesélte nekem, hogy általában 
fáj a dereka, nehezére esik az állás. FQleg 
másfél órán keresztül, ezért odakészített 
egy széket, hogy ha kell, leüljön. De nem 
volt szükség erre! Ha kedves izikájáról 
beszélhetett kedves tanáraihoz, még testi 
fájdalmairól is megfeledkezett! 

Ugyanezen sorozat elsQ, 2013�as elQ-
adását azzal kezdte: „Kedves kollégák! 
Idén szeptemberben 63. tanévemet kez-
dem oktatóként az Eötvös egyetemen”. 
A szám hallatán néma csönd lett úrrá a 
termen…  

Záró gondolatok 

Nagy Károly professzor urat nagyon so-
kan ismerték, s nagyon sokan – köztük 
számos tanár kolléga – Qszintén szeret-
ték. Tisztában vagyok azzal, hogy na-
gyon sokan egészen más, de hasonlóan 
mély személyes élményekrQl tudnának 
beszámolni, és bizonyára szívesen is ten-
nék. Az itt leírt megemlékezés csak egy a 
sok lehetséges közül. Ez is tükrözi, hogy 
a professzor úr sokak számára örömet 
okozó életet élt.     

Utoljára május elején beszéltem vele tele-
fonon. Mondta, hogy nemrég került haza a 
kórházból, s még egy ideig valószín_leg 

nem tud bejönni az egyetemre. Befeje-
zésként említettem, hogy készülünk 90. 
születésnapjára, december elején. A ke-
rek évfordulókat mindig ünnepi tanszéki 
értekezlet szokta kísérni. Most – mesél-
tem – ráadásul még faültetés is tervbe van 
véve a két TTK-s tömb közötti területen. 
Hallottam a hangján, hogy mosolyog, 
amikor mondja: „ott leszek, ha az Úristen 
is úgy akarja”.                                           

Utolsó elQadása az ELTE-n

A millenniumi zászló átadásakor 
beszédet mond szülQfaluja református 

templomában (Ete, 2000. augusztus 12.)

EMLÉKEZÉS

Vizsgatételek a izikatanárok doktori iskolás hallgatóinak

Mivel az elQadásban minden említett és elQadott témakörnél a történeti 
vonatkozásokat és a izika fejlQdésének alakulására kifejtett hatásukat emeltem 
ki, ezért nem ragaszkodom szigorú írásbeli levezetésekhez (de ha ilyennel is 
megörvendeztetnek, akkor az csak öröm lesz mindnyájunknak).

1. A mechanika mozgástörvényének meghatározása a Hamilton�elv alapján. 
Mutasson rá ennek jelentQségére a izikai elméletekben a mechanikán kívül is.

2. Szimmetriák és megmaradási tételek (Noether�tétel).
3. Az elektromágneses tér energiatétele, mint a Maxwell�egyenletek 

következménye. Itt is mutasson rá ennek elméleti, és gyakorlati jelentQségére.
4. Milyen feltételek mellett használhatók (közelítQ jelleggel ugyan) a Newton�

féle mozgásegyenletek az elektronokra, a kvantummechanikából kiindulva. 
Örülnék, ha a tételek megnevezését is leírná.

5. A relativisztikus kvantummechanika, a Dirac�egyenlet, lyukelmélet, pozitron. 
(Ez nem fért bele az elQadásomba, a Kvantummechanika könyvembQl  
sajátítsák el a lényeget.)

6. A kvantummechanika alaptételeinek kiterjesztése a Maxwell�elméletre. Az 
így létrejött ún. kvantumelektrodinamika  eredményei, és hatása a  többi izikai 
erQtér kvantumelméletére. (Kvantummechanika könyvembQl  sajátítsák el a 
lényeget.)

Budapest, 2014. január 12.                                                                Nagy Károly
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MECHANIKA

ElsQ elQadás

Fizikai fogalmak és kapcsolataik. 
Természettörvények

Az anyagi világról érzékszervi tapaszta-
latok útján szerzünk ismereteket. A ter-
mészet megismerésében alapvetQ szem-
pontnak tekintjük a kísérletezést, vagyis a 
jelenségek ugyanolyan feltételek melletti, 
ellenQrzött többszöri megigyelését. A 
jelenségeket megigyeljük és a tudatunk-
ban fogalmak alkotásával rögzítjük. A 
fogalmak ezen túlmenQen ahhoz is kelle-
nek, hogy a megigyeléseink eredménye-
it másokkal is közölni tudjuk. A izikai 
megismerésben tehát a megigyelés után 
a fogalmak alkotása az elsQ lépés. A iziká-
ban olyan fogalmakat használunk, amikhez 
mérhetQ mennyiségek rendelhetQk. �éldául 
a mechanikában a mozgó testek kinemati-
kai jellemzQi az elmozdulás, a sebesség, a 
gyorsulás, az impulzus. Mindegyik mérhetQ 
mennyiség. Még meggyQzQbb példák vehe-
tQk illusztrációként a hQtanból. A hideg és 
meleg fogalmak izikai meghatározására 
használjuk a hQmérséklet fogalmát, amelyet 
kezdetben a testek hQ hatására történQ tágu-
lásával hoztak kapcsolatba. Itt elQzetesen 
rá lehet mutatni arra a fogalmi változásra, 
amely a Carnot-tételen alapszik. Nevezete-
sen azon a felismerésen, hogy a reverzibilis 
Carnot�körfolyamat hatásfoka független 
az anyagi minQségtQl. Ennek alapján dei-
niálta William Thomson (a késQbbi Lord 
Kelvin) az abszolút hQmérsékleti skálát. 
A fenomenológiai hQtanon továbbmenve, 
amikor már az anyag szerkezetére vonat-
kozóan is rendelkezünk ismeretekkel, vagy 
legalább hipotézisekkel, akkor a hQmér-
séklet a kinetikus gázelméletben például a 
mozgó molekulák kinetikus energiájának 
középértékével hozható kapcsolatba. A 
még absztraktabb tárgyalásban, a statisz-
tikus izikában a vizsgált izikai rendszer 
makroállapotát megvalósító lehetséges 
mikroállapotok száma logaritmusának ener-

gia szerinti differenciálhányadosával deini-
áljuk a hQmérsékletet. Még egy jellegzetes 
példa a izika másik területérQl, a fénytan-
ból, a színek jellemzésére a rezgésszámot 
vagy a hullámhosszat, mint mérhetQ izikai 
mennyiséget használjuk.   

A izikában használt fogalmak beveze-
tésénél nem sikerül mindig szép fogalmi 
deiníciót adni. Ilyenkor a mindennapi szó-
használat segítségével érzékeltetjük, hogy 
mirQl is van szó, és megadjuk a bevezeten-
dQ mennyiség mérési eljárását. A mérési 
eljárás pontos meghatározása helyettesíti a 
fogalmi deiníciót. Az egymástól függetle-
nül bevezetett fogalmakról késQbb kiderül, 
hogy nem mind független, hanem van kö-
zöttük kapcsolat. �éldául egy test gyorsu-
lása nem független a tömegétQl. Vagy az 
elektromosság körébQl vett példát említve, 
egy vezetQben folyó áram erQssége és az 
Qt létrehozó elektromos feszültség között 
van kapcsolat, az Ohm által megállapított 
gyakorlati szempontból fontos IR=U ösz-
szefüggés. I az áram erQsségét, R a vezetQ 
ellenállását, U az elektromos feszültséget 
jelenti. A fogalmakhoz tartozó mérhetQ 
izikai mennyiségek közötti kapcsolatoto-
kat nevezzük természettörvényeknek. Az 
ilyen kapcsolatok megállapításával válik 
a megismerés folyamata tudományossá. A 

izikában a törvényeket matematikai szim-
bólumok közötti egyenletekkel fejezzük ki. 
Érdemes itt idézni Galileit, aki szerint a ter-
mészet nyelve a matematika. A természet a 
matematika nyelvén szólal meg. 

A izika törvényei között vannak olyanok, 
amelyek egy-egy fejezet, vagy jelenségkör 
teljes dinamikáját meghatározzák. Ezek az 
ún. alaptörvények, vagy más szóval kifejez-
ve, mozgásegyenletek. �éldaként megem-
lítve, a mechanikában ezek a Newton-féle 
mozgástörvények, az elektrodinamikában a 
Maxwell-egyenletek. Egy jelenségkört leíró, 
megmagyarázó izikai elmélet megalkotá-
sánál elsQ feladat a vizsgált rendszer izikai 
állapotának a jellemzése. Ezt másodikként 
követi annak az alaptörvénynek a megta-
lálása, amely meghatározza, hogy ez a i-
zikai állapot a környezettel való kölcsön-
hatás  következtében hogyan  változik az 
idQben és a térben. Ez a két lépés alkotja 
egy izikai elmélet alapjainak a lerakását. 
Az alaptörvények a izikában általában 
differenciálegyenletek alakjában fogal-
mazhatók meg. Ezek megoldása adja meg 
az állapot térbeni és idQbeli kifejlQdését 
bármilyen késQbbi idQpontra. Kis túlzással 
szoktam mondani, hogy az idQk végezeté-
ig. Itt felmerül egy nagyon lényeges kér-
dés, illetve egy igen fontos faladat. Neveze-

Ezek az elQadások tulajdonképpen válogatott fejezetek a izika történetébQl. A válogatás egy bizonyos sajátságos szempont alapján tör-
ténik. Egyrészt követi a izika kialakulásának, illetve fejlQdésének fQ vonulatát Newtontól napjainkig, másrészt szem elQtt tartja annak 
hangsúlyozását, hogy a izika fogalmai a megismerés egyre mélyebbre jutásával milyen változásokon mennek át. Arra is törekszem, hogy 
az elQadásokon szereplQ új ismeretek a korábban tanultakkal olyan harmonikus szintézist alkossanak, amely a legfontosabb izikai fo-
galmak változására felf_zve, a izika tudományának dinamikus képét jelenítik meg. A második mondatban szereplQ sajátságos szempont 
kifejezés arra utal, hogy én mit hangsúlyozok a izikai megismerés folyamatában. Ezt azért említem meg itt mindjárt a bevezetésben, 
mert beismerem, hogy ezek az elQadások egyéni nézQpontot tükröznek. 

NAGY KÁROLY

Öt elQadás a izika történetébQl
Doktori iskola tanároknak

A 2014. január 11-i elQadáson (lásd  a keretezett írást), 
a táblán az idQfüggQ Schrödinger-egyenlet
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tesen az, hogy az egyértelm_ megoldáshoz 
meg kell adni a kezdeti állapotot, amibQl a 
rendszer állapotának a változása elindul. 
Egy izikai elméletnél tehát három fontos 
meghatározó feladat kerül az elmélet elejére 
alapként. 1. A izikai állapot mérhetQ mennyi-
ségekkel való meghatározása. 2. Az állapot 
változását, fejlQdését meghatározó mozgás-
törvények megtalálása. 3. A kezdeti állapot 
megadása.  Tulajdonképpen idetartozik az 
elmélet érvényességi körének a magadása is. 
Ez általában az elmélet következtetéseinek 
a tapasztalattal való egybevetésénél kiderül, 
de elvi követelmények is határt szabhatnak 
az  elméletnek. �éldául, fontos szimmetriael-
vek, mint pl. a speciális relativitáselméletbQl 
adódó Lorentz-invariancia követelménye. 
Utóbbi szerint csak azok az igaz természet-
törvények, amelyek nem változtatják meg 
alakjukat, ha egyik inercia rendszerrQl átté-
rünk egy másik ugyancsak inerciarendszerre. 
A izikai megismerés folyamatában egy�egy 
elmélet határát általában olyan új jelenségek 
felismerése jelzi, amelyek a régi fogalmakkal 
nem értelmezhetQk vagy nem magyarázha-
tók meg. A izika történetében vannak olyan 

esetek, amikor a régi 
fogalmak inomítása 
sem segít. Ilyenkor 
új fogalmak beve-
zetésére kerül sor, 
amelyeket  általában 
új törvények felis-
merése követ. Ez az 
esetek nagy részben 
nem megy simán. 
Különösen akkor, ha 
a fogalmak radikális 
megváltoztatására 
van szükség. Jelleg-
zetes példája ennek 
a huszadik század 
két alapvetQ izikai 
elméletének, a kvan-
tummechanikának 
és a relativitáselmé-

letnek a születése. Évek, sQt évtizedek telnek 
el, amíg élénk viták során letisztulnak az új 
fogalmak körüli ellentétek, és végül az új 
elmélet a kísérletek és a tapasztalat megerQ-
sítésével elfogadásra kerül. Ide kívánkozik 
�lancknak egy híres mondása, miszerint az 
új elméletek nem úgy gyQznek, hogy a régi-
eket vallók is elfogadják azokat, hanem úgy, 
hogy a régieket vallók kihalnak. Ezt �lanck 
a termodinamikára vonatkozó új felismerései 
kapcsán mondta. Érdemes arra is rámutatni 
ezen a helyen, hogy a kvantummechanika 
értelmezése körüli viták vissza�visszatérQ-
en ma is meg-megújulnak, annak ellenére, 
hogy minden atomizikai tapasztalat meg-
erQsíti az elmélet következtetéseit. 

Mechanika

A izikai megismerés tudományos jellege 
Galileivel és Newtonnal kezdQdik. Gali-
lei volt az elsQ izikus, aki határozottan 
képviselte a kísérletezés fontosságát. Az 
anyagi világra vonatkozó kutatásainkban 
mindig valamilyen modellt alkotunk a 
tanulmányozandó rendszerrQl. �éldául, 

amikor a testek mozgásának tanulmányo-
zásánál azok belsQ szerkezetétQl eltekin-
tünk, és csak az egésznek a haladó mozgását 
vizsgáljuk, jó közelítésként használható az 
anyagi pont modellje, amelynél a vizsgált 
rendszer egy kiterjedés nélküli, tömeggel 
rendelkezQ objektum. Kicsit összetettebb 
rendszer az, amelynél a testet anyagi pontok 
rendszerének tekintjük Ez a pontrendszerek 
modellje. Ebben a modellben már a tömeg-
pontok belsQ mozgása, és azok közötti köl-
csönhatás is igyelembe vehetQ. Továbbmen-
ve, a szilárd testek mechanikájában az ún. 
merev testek modelljét használjuk. Az ilyen 
testeket is pontrendszernek gondoljuk, de 
feltételezzük, hogy bármely két pont közöt-
ti távolság állandó. Ez megszorítást jelent a 
pontrendszer pontjaira. Ennek következtében 
a merev testek sem alakjukat, sem térfogatu-
kat nem változtatják meg a mozgás során.  
Ezek a testek a haladó mozgáson kívül tet-
szQleges tengely körül foroghatnak. SQt, a 
forgástengely is változtathatja a helyzetét. 
A valóságos testekre a folytonos anyagel-
oszlás modelljét használjuk. Az anyag el-
oszlását folytonos s_r_ségfüggvényekkel 
jellemezzük, amelyek változását megha-
tározó egyenletek parciális differenciál-
egyenletek. Az anyag milyenségét a feno-
menológiai tárgyalásmódnak megfelelQen 
a tapasztalat alapján ún. anyagi együtt-
hatókkal (általában állandókkal) vesszük 
tekintetbe. Ezzel a modellel tárgyaljuk a 
deformálható, a rugalmas testek és a fo-
lyadékok mechanikáját. Ez már tulajdon-
képpen egy klasszikus térelmélet, mert a 
izikai rendszert jellemzQ mennyiségek: 
elmozdulás, sebesség, anyags_r_ség stb. 
a helynek és az idQnek folytonos függvé-
nyei. Ezek tehát ún. izikai terek.   

Az oktatásnál követendQ helyes pedagó-
giai szempont az, hogy az egyszer_bbtQl 
haladunk az összetettebb felé. Ezért kezd-
jük a testek mozgásának a tanulmányozását 
és tanítását az anyagi ponttal. A mondottak 
bemutatására tekintsük a legegyszer_bb 
mechanikai modellt, az anyagi pont moz-
gását leíró newtoni mechanikát. Newton 
zsenialitását mutatja, hogy a tömegpont 
mechanikai állapotát a helyének és a sebes-
ségének egyidej_ megadásával határozta 
meg. EbbQl következQen már itt az alapve-
tésnél felmerül a hely és az idQ mérésének 
a feladata, és ezzel együtt a vonatkoztatási 
rendszer problémája. Az anyagi pont helyét 
ugyanis csak akkor tudjuk megadni, ha azt 
is megmondjuk, hogy azt mire vonatkoztat-
juk �éldául egy terem két egymásra merQ-
leges falától és a mennyezettQl mért három 
távolsággal adjuk meg a kiszemelt pont he-
lyét. Newton vonatkoztatási rendszerül az 
abszolút térben lehorgonyzott, tehát abban 
nyugvó koordinátarendszert tekintette. Ez 
az abszolút rendszer volt a hely meghatáro-
zásának a színtere. Az abszolút jelzQ itt azt 
fejezi ki, hogy a megigyelQtQl, és minden 
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ElQadás közben a Puskin utcai Kisteremben. A táblakép szerint 
a téma a folyadékok örvénylQ mozgása, az ún. cirkuláció tétel

Nézzünk bele a �rofesszor úr elQadásába!
Az ELTE�n tartott utolsó doktori elQadásáról 
2014. január 11-én veje, Szabó Sóki László 
és unokája, Szabó Sóki Zoltán videofelvételt 
készített. Ennek az elQadásának egy néhány 
perces jellegzetes részlete megtekinthetQ a 
mellékelt QR kód alapján (vagy a https://
www.youtube.com/watch?v=rC0s�8dcCSA 
linken), a teljes anyag pedig elérhetQ a Fizika 
tanítása �hD program honlapján, az „Öt elQ�Öt elQ�t elQ-
adás a izika történetébQl” írásai mellett [1].

[1] iztan.phd.elte.hu/iztan/kozkincs/oktpub/
index.html vagy csodafizika.hu/fiztan/
kozkincs/oktpub/index.html
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körülménytQl független helymeghatározás-
ról van szó. Newton ugyanilyen értelemben 
abszolútnak tekintette az idQt is. Ez egyúttal 
azt is jelentette, hogy a mechanika mozgás-
törvényei a megszokott alakban csak ebben 
az abszolút rendszerben érvényesek.

                      ma = F.                       (1.1)       

m az anyagi pont tehetetlen tömegét, a a 
gyorsulását, F a ható erQt jelöli. A tehetet-
len tömeg  az anyagi pontnak a gyorsítás-
sal szembeni viselkedését jellemzi. Adott 
erQ esetén a gyorsulás a test tömegével 

fordítva arányos. A tömegre vonatkozó 
tehetetlen jelzQ a testnek a gyorsítással 
szembeni ellenszegülését (tehetetlensé-
gét) jellemzi. Megjegyezem, hogy a gravi-
tációs (vagy a nehézségi) erQ kifejezésében 
is szerepel egy ugyancsak tömegnek neve-
zett tényezQ, amit az (1.1) mozgásegyen-
letben szereplQtQl való megkülönböztetés 
miatt súlyos tömegnek nevezünk. Már 
Galilei sejtette e két tömeg azonosságát, 
de annak kétszázmilliomod pontosságú kí-
sérleti igazolása elQször Eötvös Lorándnak 
sikerült. Az (1.1) mozgásegyenlettel kap-
csolatban ide kívánkozik egy fontos meg-
jegyzésem. Nevezetesen, a benne szereplQ 
három mennyiség, a tömeg, a gyorsulás és 
az erQ egymástól függetlenül, külön mé-
réssel meghatározott, önállóan deiniált 
mennyiségek. Az (1.1) képlet teremt kö-
zöttük kapcsolatot. A fentebb mondottak 
értelmében ez egy természettörvény, az 
anyagi pont mozgástörvénye. Ezt itt azért 
hangsúlyozom, mert néha ezt az egyenletet 
egyes tankönyvszerzQk valamelyik meny-
nyiség deiniálására szokták felhasználni.

Az abszolút rendszerhez képest moz-
gó megigyelQ rendszerében más alakot 
vesznek fel a mozgásegyenletek. Newton-
nak a vonatkoztatási rendszer megválasz-
tásánál nem volt szerencséje, mert Galilei 

már korábban megállapította, hogy az ab-
szolút rendszerhez képest egyenes vonal-
ban egyenletesen mozgó vonatkoztatási 
rendszerekben ugyanúgy mennek végbe a 
mechanikai jelenségek, vagyis az abszo-
lút rendszer nincs kitüntetve a mechanika 
számára. Ha tudott volna Galilei megálla-
pításáról, amit ma Galilei-féle relativitási 
elvnek nevezünk, akkor rájöhetett volna, 
hogy az abszolút vonatkoztatási rendszer 
valójában ikció, mechanikai kísérlettel 
nem lehet meghatározni. A speciális rela-
tivitáselmélet óta vonatkoztatási rendszer-
ként az un. inerciarendszereket használjuk. 

Ezeket Newton elsQ axiómájával, az ún. 
tehetetlenség elvével deiniáljuk. Eszerint 
a természetben vannak olyan rendszerek, 
amelyekben igaz a tehetetlenség elve, mi-
szerint a testek megQrzik nyugalmi vagy 
egyenes vonalú egyenletes mozgási álla-
potukat mindaddig, amíg valamilyen erQ an-
nak megváltoztatására nem kényszeríti Qket. 
A testek természetes állapota tehát a nyuga-
lom mellett az egyenletes mozgás is. Nem az 
egyenletes mozgás fenntartásához, hanem 
annak megváltoztatásához kell erQhatás. 

Az (1.1) egyenlettel kapcsolatban még 
egy megjegyzést teszek. Benne a kinema-
tikában már megismert gyorsulás mellett 
két újabb fogalom jelenik meg. A tehe-
tetlen tömegé és az erQé. Én a tehetetlen 
tömeg mérését itt ennél a bevezetésnél 
vissza szoktam vezetni a két tömegpont 
rugalmas ütközésére vonatkozó impul-
zus�megmaradási tételbQl adódó képlet 
alapján sebességek mérésére. A relativi-
táselmélet ugyan késQbb szerepel a tanítás 
során, de mégis érdemes már itt rámutatni 
arra, hogy nagy sebességek esetén bizo-
nyos összefüggések értelmezhetQk úgy is, 
mintha a tehetetlen tömeg már nem len-
ne állandó (miként azt az (1.1) képletnél 
hallgatólag feltettük), hanem függne a 
sebességtQl az   

                  m=m0/√1–v2/c2                      (1. 2)

képlet szerint. Azt is meg lehet itt emlí-
teni, hogy a mai kísérleti részecskeizikai 
kutatásokban a részecskegyorsító beren-
dezéseknél a relativisztikus összefüggé-
seknek fontos szerepe és gyakorlati jelen-
tQsége is van. 

A mechanika (1.1) mozgásegyenlete má-
sodrend_, közönséges differenciálegyen-
let. Ennek megoldása a kezdeti állapot 
megadása után bármely tetszQleges késQb-
bi idQre meghatározza a mozgó anyagi pont 
mechanikai állapotát. Azt mondjuk, hogy a 

newtoni mechanika egy determinisztikus 
elmélet: a kezdeti állapotból egyértelm_en 
következnek az idQben késQbbi állapotok. 
A klasszikus mechanikának ez a teljesít-
ménye olyan csodálatos volt, hogy szinte 
megb_völte a kortársakat. Nem véletlen, 
hogy a kor legtekintélyesebb matemati-
kusai közül többen (Gauss is) mechanikai 
problémákkal kezdtek foglalkozni. Így 
születtek a newtoni tárgyalással egyen-
érték_, de sok tekintetben elegánsabb 
megfogalmazásai a mechanika alaptörvé-
nyének. A mechanikának ez a fejezete a 
mechanika elvei címet viseli. Talán nem 
túlzás azt mondani, hogy az egyetemi el-
méleti izika oktatásának egyik legszebb 
és legnagyobb intellektuális élményt adó 
fejezete. A részleteket illetQen utalok az 
Elméleti mechanika cím_ egyetemi tan-
könyvem hetedik fejezetére. Ennek egyes 
részleteire még a késQbbi elQadásomban 
kitérek.

Térjünk most rá a hely és az idQ méré-
sének a módjára. Minden térmérés visz-
szavezethetQ hosszúság mérésére. A meg-
mérendQ tárgynak a mérési eljárás során a 
mérQeszközhöz képest nyugalomban kell 
lennie. A hosszúságmérés lényege abban 
van, hogy meghatározzuk, hányszor van 
meg a mértékegységül választott hosszú-
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ság a megmérendQ hosszban. A hosszúság 
mértékegysége az SI (Systeme Internatio-
nal d’Unites) mértékegység�rendszerben 
a méter (jele: m). 1 méter az a távolság, 
amelyet a fény vákuumban 1 másodperc 
299 792 458�ad része alatt megtesz. Ezt a 
deiníciót Bay Zoltán javaslatára, az Q ku-
tatásaira alapozva fogadta el 1983�ban a 
Nemzetközi Mérésügyi Konferencia. A mé-
ternek ez a deiníciója a fény sebességének 
állandóságára épül. Ez az érték deiníció 
szerint ezentúl 299792458 m/s. A hosszúság 
egységének ez a deiníciója teljesíti azt a 
méréseknél általában megkövetelt feltételt, 
hogy a mértékegységek az idQben nagy pon-
tossággal változatlanok maradjanak. Koráb-
ban a hosszúság egységeként a Sèvres-ben 
Qrzött mintamétert használták, amely egy 
platina�irídium ötvözetbQl készült rúd két 
jele közötti távolsággal határozta meg a mé-
tert. Ez a deiníció elég sokáig jónak bizo-
nyult, de a tudomány haladása a pontosság 
növelését követelte meg, és ezért tértek át 
1960�ban az atomizikára alapozott egy-
ségre, amely 1 650 763,73�szorosa volt a 
86Kr�atom egy meghatározott színképvonala 
hullámhosszának. A jelenleg érvényes Bay�
féle deiníció ennél is több nagyságrenddel 
pontosabb egység�meghatározást tesz lehe-
tQvé. A pontosság megegyezik a másodperc 
mérési pontosságával. 

Az idQ mérése periodikusan m_ködQ 
szerkezettel, pl. órával történik. Az idQ mé-
résével kapcsolatban azt a követelményt 
írjuk elQ, hogy minden esemény idejét az 
esemény helyén levQ órával mérjük meg. 
Ehhez viszont szükséges, hogy a tér külön-
bözQ helyein használt órák egyformán jár-
janak. Az órákat tehát szinkronizálni kell. 
Tökéletes szinkronizálás valósítható meg 
fényjelekkel a következQképpen. A tér 
valamelyik pontjából fényjelet bocsátunk 
ki az idQ zérusnak tekintett idQpontjában, 
és az órákat kezelQ megigyelQknek olyan 
utasítást adunk, hogy az órájukat a fény 
felvillanásának idQpontjában állítsák be 
arra az idQre, amely szükséges ahhoz, 
hogy a fény a fényforrástól hozzájuk el-
jusson. Ha a megigyelQ és a fényforrás 
közötti távolság r, akkor t = r/c idQre kell 
az ottani órát beállítani (c a fény sebes-
ségét jelenti). Mivel a fény sebessége 
állandó, ezért ez az eljárás elvileg pon-
tos szinkronizálást tesz lehetQvé. Meg-
jegyezzük, hogy a fény felvillanásának 
észlelésére ma már tökéletesen pontos 
eljárás, illetve eszköz áll a megigyelQ 
rendelkezésére. Itt csupán az egyszer_bb 
szóhasználat miatt írtuk a felvillanni látja 
kifejezést. Az órák szinkronizálására még 
visszatérünk a relativitáselmélettel kap-
csolatban, mert ennek alapján egyszer_en 
belátható, hogy az idQ fogalma is relatív.

Az idQ mértékegysége a másodperc 
(s), amelyet korábban a Föld forgásával 
deiniáltak.1 másodperc a középnap 86 

400�ad része. A hosszúság mértékegysé-
génél említett okok miatt az idQegység 
meghatározásánál is atomfizikai normá-
ra tértek át. Eszerint 1 másodperc a 133Cs 
atom alapállapotának két hiperfinom 
energiaszintje közötti átmenet során 
kibocsátott sugárzás rezgésidejének 
9 192 631 770�szerese. 

Megmaradási tételek

A mozgásegyenletekbQl meghatározott 
feltételek mellett fontos megmaradási té-
telek következnek. Ezeknek a tételeknek 
nemcsak tartalmukat tekintve, hanem 
alkalmazásuk szempontjából is nagy a 
jelentQségük. A középfokú oktatásban ez 
a jelentQség még fokozottabb mérték_, 
mert ezek a tételek egyszer_bb matema-
tikai alakúak, és emiatt a differenciálszá-
mítás ismerete nélkül is alkalmazhatók, 
szemben a mozgásegyenletekkel, ame-
lyek differenciálegyenletek. EgyelQre a 
mechanika körében maradva, itt is csak 
az anyagi pontra korlátozódunk. 

1. Impulzus-tétel. 
Az impulzus megmaradása 

Az (1.1) mozgásegyenlet bal oldala a p 
= mv mennyiségnek az idQ szerinti dif-
ferenciálhányadosa. Ezt a p vektort az 
anyagi pont impulzusának nevezzük. 
Newton eredetileg olyan alakban írta fel 
a mozgásegyenletet, hogy annak bal ol-
dalán az impulzus idQ szerinti deriváltja 
állt. Ha az anyagi pontra nem hat erQ, 
vagyis az (1.1) egyenlet jobb oldalán 
F ｫ 0, akkor a p impulzus idQ szerinti 
deriváltja zérus, tehát az impulzus ál-
landó, vagyis megmarad. Azt az esetet 
egyébként, amikor a vizsgált rendszerre 
nem hat erQ, zárt rendszernek nevezzük. 
Itt most a vizsgált rendszer egyszer_en 
maga az anyagi pont. A tétel összetet-
tebb rendszerekre is természetesen igaz.

2. Impulzusnyomaték-tétel. 
Az impulzusnyomaték megmaradása  

A v sebességgel mozgó tömegpont im-
pulzusnyomatékán az L ｫ r × mv vek-
toriális szorzatot értjük. A nyomatékok 
mindig valamilyen pontra vonatkoznak. 
A vektoriális szorzat elsQ tényezQje a 
vonatkoztatási ponttól az anyagi pont-
hoz húzott, a pont felé mutató vektor. 
A fenti képletben a vonatkoztatási pont 
a koordináta rendszer origója, követke-
zésképpen az r vektor a tömegpont hely-
vektora, az L impulzusnyomaték pedig 
ugyancsak az origóra vonatkoztatott 
nyomaték. Az (1.1) mozgásegyenlet fel-
használásával könnyen igazolható, hogy 
az impulzusnyomaték idQ szerinti diffe-
renciálhányadosa egyenlQ az ugyanarra 

pontra vonatkoztatott M ｫ r × F erQnyo-
matékkal. Ha az M erQnyomaték zérus, 
akkor az L impulzusnyomaték állandó. 
Ez az F= 0 triviális esettQl eltekintve ak-
kor is bekövetkezik, ha az erQ nem zérus, 
de párhuzamos az r helyvektorral. Ekkor 
ugyanis a vektoriális szorzat zérus. Az 
egy pont felé vagy attól sugárirányban 
elfelé mutató erQket centrális erQknek 
nevezzük. A centrális erQk esetén tehát 
állandó az erQ centrumára vonatkoztatott 
impulzusnyomaték. 

    
3. Energiatétel. 

A mechanikai energia megmaradása

Az anyagi pontra ható erQ nemcsak gyor-
sítja azt, hanem munkát is végez, és ezzel 
megnöveli a tömegpont   E

k 
= ½mv2  moz-

gási energiáját. Az 

                              A = ∫ Fdr                            (1.3)

képlettel értelmezett munka a mondottak 
értelmében megegyezik a mozgási energia 
növekedésével a következQ képlet szerint:

                       A = Ek2 – Ek1.                    
  (1.4)

A továbbiakat illetQen megkülönböz-
tetünk konzervatív és disszipatív erQket. 
A konzervatív erQk idQben állandó olyan 
erQk, amelyek valamilyen skalár függ-
vény negatív gradiensével egyenlQk. 
Ezek a konzervatív erQk kitüntetett sze-
repet játszanak a izikában, mert ezekre 
igaz a mechanikai energia megmaradásá-
nak a tétele. Az említett skalár függvényt 
V(r)�rel jelölve, F = – grad V(r). Ezt a 
kifejezését a munka (1.3)  képletébe he-
lyettesítve, a következQ egyenlQséget 
kapjuk: A = V(r

1
) – V(r

2
). Az (1.4) kép-

lettel összevetve, az E = E
k 
+ V mechani-

kai energia megmaradását kifejezQ 

E
k
(2) + V (2) = E

k
(1) + V(1) = állandó   (1.5)

egyenlet adódik. 

Disszipatív erQk jelenlétekor a jobb ol-
dalhoz hozzáadódik ezeknek az erQknek a 
munkája. Tehát:

E
k
(2) + V(2) = E

k
(1) + V (1) + ∫F

d
dr.          (1.6)

Ez a munka például hQfejlQdéssel jár 
együtt. A keletkezett hQenergiát fedezi. 

Az itt felsorolt három megmaradási tétel, 
miként fentebb már említettem, a mozgás-
egyenletek következményei. A követke-
zQ elQadásban megmutatom, hogy ezek a 
megmaradási tételek szoros kapcsolatban 
vannak a tér és az idQ szimmetriatulajdonsá-
gaival [1]. �ontosabban kifejezve, geometriai 
szimmetriáival.                                                    
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SZEIZMOLÓGIA

Olaszország egészének szeizmi-
kus aktivitása, bár meghaladja a 
�annon�medencéét, olasz kutatók 

véleménye szerint nem tekinthetQ külö-
nösen magasnak. Ez a vélemény kissé 
különösnek t_nik a magyar olvasó szá-
mára az Olaszországot sújtó gyakori nagy 
szeizmológiai események ismeretében. Az 
olasz földrengés-katalógus a X. század 
elejétQl 6 M≥7, 19 M≥6 és 20 M≥5,5 föld-
rengést tartalmaz. Csak példaként említhetQ 
a Calabriát 1783 február�márciusában öt ren-
gésbQl álló, valószín_leg egymást triggerelQ 
eseményekbQl álló földrengéssorozat, mely 
két M=7, egy�egy M=5,9, M=6,2 és M=6,6 
rengésbQl állt. Hasonlóan nagyon erQs volt a 
Basilicata földrengés (1857, M=7,0) vagy az 
1905. évi calabriai (M7,2).  A földrengések 
legnagyobb része egy a �ó�síkságtól kiindu�ó-síkságtól kiindu-síkságtól kiindu-
ló és az Appenninek vonalát a Jón- tengerbQl 
kiágazó Tarantói-öbölig követQ, majd innen 
Calabrián keresztül húzódó és Szicília északi 
részén végzQdQ zónához köthetQ (1. ábra). 

Az Appenninek említett szeizmikus zó-
nájától keletre egy másik szeizmikus zóna 
húzódik, mely az elQbbitQl mélyebb fészk_ 
rengésekkel jellemezhetQ. Mélyebb fészkek 
jellemzik Calabriát és ilyenek szórványo-
san elQfordulnak Olaszország másik, kisebb 
terület_, földrengészónájában, az Alpok tér-
ségében is. Az Appenninek magasabb részei 
alatt kipattanó földrengések fészkében általá-
ban tágulással jellemezhetQ, széthúzó elmoz-
dulások mennek végbe, míg az alacsonyab-
ban fekvQ területek szeizmikus eseményeit 
a kQzettömegek egymásra tolódásával járó, 
kompressziós mozgások jellemzik. 

Az Olaszország szeizmicitását kutató szak-
embereket segíti, hogy az ország területérQl 
kivételesen gazdag és megbízható adatbázis 
áll rendelkezésre. Ez egyaránt vonatkozik a 
régmúlt idQszakok vizuális, a földrengések 
által keltette változások és károk, úgyneve-
zett makroszeizmikus megigyeléseit tartal-
mazó katalógusokra, valamint a XX. század 
elejétQl rendelkezésre álló, és egyre bQvülQ, 
m_szerekkel regisztrált mikroszeizmikusnak 
nevezett adatokra. 

A legnagyobb károkat okozó 
földrengések 1970 és 2015 között

Ha az 1970�tQl kezdQdQ idQszak nagyobb 
károkat okozó földrengéseit vesszük igye-
lembe,  megállapítható, hogy köztük nagy 
magnitúdójú földrengés (M≥7,0) nem ta-
lálható. Ugyanakkor ezek közül a legjelen-

tQsebb károkat okozókról érdemes röviden 
megemlékezni, mivel sok szempontból ha-
sonlóságokat mutatnak egymással.

Lazio, 1970. február 6., M=4,6
A 31 áldozatot követelQ földrengés rész-
ben lerombolta Viterbo városát, jelentQs 
károkat okozva az ottani római kori m_-
emlékekben. Gyakori eset, ami itt történt. 
A lokális földtani viszonyok lényegesen 
megnövelték a földrengéshullámok ha-
tását és azok károkozó intenzitásának 
értékét. Többször elQfordult, hogy egy 
nem nagy M=4,5�5,0 magnitúdó értéktar-

tományba tartozó esemény sok áldozatot 
követelt, jelentQs károkat okozott. Viterbo 
történelmi emlékekben gazdag, és mint sok 
kis város az Appenninekben, hegycsúcsra 
épült. Még mindig a középkori városfalak 
között él. KedvezQtlen topográiai helyzete 
mellett a helyi földtani viszonyok is növel�földtani viszonyok is növel-
ték a rengés hatását. A település nagyobb 
része ugyanis laza altalajra, vulkáni tufára 
épült. A földrengés hatását növelte az is, 
hogy a rengés fészke nagyon közel volt a 
felszínhez. Mindössze 4 kilométeres mély-
séget határoztak meg a szeizmogramok ki-
értékelése alapján. Egy másik veszélyforrást 

VARGA �ÉTER

A 2016. augusztus 24-i közép-olaszországi földrengés
ElQzmények és következtetések

 1. ábra. A térképen az 1970-tQl kipattant M>3,5 földrengések epicentrumai 
láthatóak (piros körök). Csillaggal vannak jelölve a legnagyobb károkat 

okozó események
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is említeni kell: az emberit. Az ódon épüle-
tek már eleve kevéssé tudnak ellenállni a 
földrengések hatásának, de ezt a kedvezQt-
len helyzetet csak növelte, hogy az épületek 
lakói, többnyire idQs emberek nem tudták 
megoldani lakóhelyük karbantartását. 

Friuli, 1976. május 6., M=6,5
A rengés az Alpok elQterében pattant ki. 
Méretéhez (magnitúdójához) képest nagy 
területen érvényesült pusztító hatása. Kö-
zel 1000 ember vesztette életét, 77 tele-
pülésen okozott károkat.  ErQs utórengés�
tevékenység jellemezte. Közülük négy 
volt nagyobb, mint M=5,5, ezek közül az 
egyiknek M=6,0 volt a mérete. Természe-
tesen az utórengések növelték a fQrengés 
okozta károkat. Összehasonlításként, a 
XX. század két legnagyobb magyarorszá-
gi rengése (Kecskemét, 1911 és Dunaha-
raszti, 1956) magnitúdója (M=5,6) a Friuli 
földrengés utórengéseivel volt egyenlQ 
méret_.

Irpina, 1980. november 23.
Tulajdonképpen három, gyorsan egymást 
követQ megegyezQ erQsség_ rengés történt 
(M=6,9), melyek együtt 70 másodpercig 
tartottak. Ez a földrengés az egyik leg-
nagyobb volt a XX. század során Olasz-
országban. Az áldozatok száma nagyon 
magas volt (2489 fQ) és komoly anyagi kár 
keletkezett az épületekben is. A földrengé-
sek keltette horizontális gyorsulás, mely-
nek értéke meghatározó az épületekre gya-
korolt földrengés hatás meghatározásakor, 
a várt 0,18 g értéknél lényegesen nagyobb, 
0,38 g volt (g=9,81 m∙s-2). Ezen a helyen 
korábban is volt erQs földrengés. Az 1694. 
szeptember 8-i rengés mérete a fennmaradt 
adatok alapján nagyobb volt a hatos mag-
nitúdó értéknél.

Assisi, 1997. szeptember 28.
Egy földrengéssorozat következett be 
Umbriában, 1997�ben. A fQrengést 
(M=6,1) néhány órával egy nagyobb elQ-
rengés elQzte meg (M=5,7). Az elQrengés 
erQsen megrongálta az assisi székesegyhá-
zat (2. ábra), majd a fQrengés hatására a 
bazilika tetQzete beomlott. A rengés fészke 
10 km mélyen volt. Az elQ� és utórengések 
száma több ezer volt és ezek 1997 
májusától 1998 májusáig pattantak ki. A 
rengések 11 ember életét oltották ki.

L’Aquila, 2009. április 6.
A sok áldozatot (308 fQ) és hatalmas anya-
gi kárt eredményezQ M=6,3 magnitúdójú 
földrengés emléke azért is él még ma is 
a köztudatban, mert a rengést megelQzQ 
elQrengések következtében keletkezQ ria-
dalmat helytelenül kezelték az olasz szak-
emberek és a katasztrófavédelmi hatóság. 
Több mint száz M=4 magnitúdójú – te-
hát jól érezhetQ, sQt esetleg kisebb káro-
kat is okozó – földrengés pattant ki 2009 
elsQ hónapjaiban. A kialakult riadalmat 
fokozta, hogy a L’Aquilához közeli Gran 
Sasso izikai laboratórium technikusa kü-
lönbözQ eszközök révén arról tájékoztatta 
a környéken élQket, hogy jelentQs válto-
zást észlelt a föld alól kiszabaduló radon 
gáz mennyiségében, ami szerinte nagyobb 
földrengés elQjele. Ez a pánikkeltés nem 
megalapozott feltételezésen alapult. A XX. 
század második felétQl számos kutató ke-
resett kapcsolatot a szeizmikus aktivitás és 
a radonkiáramlás mértékének változásai 
között, ez idáig eredménytelenül. A la-
kosság megnyugtatása céljából az olasz 
környezetvédelmi hatóság vezetQje egy 
szakértQi megbeszélést hívott össze a vá-
rosba. Ezen a földrengést hat nappal meg-
elQzQ összejövetelen a környezetvédelmi 
hatóság vezetQi mellett részt vett a Nem-
zeti Geoizikai és Vulkanológiai Intézet 
(INGV – Istituto Nazionale di Geoisica e 
Vulcanologia) több vezetQ szeizmológusa 
és vulkanológusa, köztük az intézet igaz-
gatója is. Érdemes megjegyezni, hogy az 
INGV a világ egyik legna-
gyobb és nemzetközileg el-
ismert geoizikai intézete és 
keretében m_ködik az olasz 
szeizmológiai szolgálat. Az 
említett szakértQi értekezle-
ten történtekre talán az azt 
követQen elhangzott nyilat-
kozatokból lehet következ-
tetni. Ezek lényege az volt, 
hogy pánikra nincs ok, nem 
kell katasztrófától tartani. 
Természetesen az ilyen maga-
biztos kijelentések jól hang-
zottak, de teljes mértékben 
megalapozatlanok voltak.  A 
szeizmológia mai fejlettségi 
színvonala nem teszi lehetQvé 

(és várhatóan még sokáig fenn fog állni ez 
a helyzet) egy jövQbeli földrengés helyé-
nek és idQpontjának megadását. Amit ma 
tudunk: alapos vizsgálatok alapján becsül-
hetQ egy adott helyen várható földrengés 
keltette maximális gyorsulás értéke, vagyis 
az épületekre és egyéb mérnöki létesítmé-
nyeket érQ várható hatás mértéke. Az ülés 
után az olasz katasztrófavédelem vezetQje 
azt tanácsolta az embereknek, hogy nyu-
godtan menjenek haza és estére igyanak 
meg egy jó vörösbort. A hatóság vezetQ 
helyettese pedig azt hangoztatta, hogy az 
elQrengések nagy száma kedvezQ, mert így 
a kQzetekben felhalmozott feszültség foko-
zatosan szabadul fel és nem egyszerre egy 
nagy rengésben. Ez az állítás téves, mert 
a százas nagyságrendben bekövetkezQ né-
gyes méret_ rengések során felszabadult 
összes energia nem érte el a 2009. április 
6�án bekövetkezett fQrengés energiájának 
egy százalékát sem. 

A földrengést követQen a katasztrófavé-
delem szervezte ülés résztvevQinek jelen-
tQs részét perbe fogták. A több mint hat 
évig tartó, több bírósági szintet megjárt per, 
nemrég ért véget és végül felmentQ ítélettel 
zárult, csak a hatóság vezetQ helyettese ka-
pott két év felfüggesztett börtönbüntetést. 
Viszont az INGV élére új igazgató került. 
A rengés következményeinek mérlege-
lésekor meg kell említeni, hogy az erre a 
helyre prognosztizált maximális gyorsulás 
érték (0,17 g) a becslés hibahatárát igye-
lembe véve jó egyezést mutatott a rengés 
során bekövetkezettel (0,22 g). Ez ismé-
telten felveti az épületek fokozott sérülé-
kenységének és ezzel együtt az építési ha-
tóságok felelQsségének kérdését. Az olasz 
katasztrófavédelem egyik vezetQje nemré-
gen azt mondta, hogy „Kaliforniában egy 
ilyen földrengésnek nem lenne egyetlen 
áldozata sem”.

Emilia-Romagna, 2012. május 20., M=6,1
A 27 áldozattal járó földrengést egy jelen-
tQs, a fQrengéssel összemérhetQ utórengés 
követte május 29�én (M=5,9) és ugyanezen 
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2. ábra. Giottónak (1267–1337) 
tulajdonított és az assisi székesegyházban 

látható freskón halott lányát  egy 
valószín_leg földrengés következtében 
összeomlott épületbQl kimentQ anyát 

ábrázol. A legenda szerint a halott 
gyermeket Assisi Szent Ferenc 

feltámasztotta 

3. ábra. TúlélQk után kutatnak Amatrice 
összeomlott házai között
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a napon még egy M=5,3 magnitúdójú rengés 
is bekövetkezett. E két utóbbi esemény 20 fQ-
vel tovább növelte az áldozatok számát, va-
lamint a már addig is jelentQs épületkárokat. 
Sok épület sérült meg jelentQs mértékben, 
köztük száz m_emlék.  Meg kell említeni, 
hogy a rengés helyére korábban meghatáro-
zott maximális horizontális gyorsulás értéke 
(0,14 g) lényegesen kisebb volt, mint a ren-
gés alapján meghatározott (0,32 g). 

Rieti földrengés, 2016. augusztus 24., M=6,2

A földrengés nevét az olasz szeizmológi-
ai szolgálat Rieti névvel jelöli, mivel az 
ilyen nev_ megyében volt az epicentrum 
és a legnagyobb károkat elszenvedQ 
települések. Közép-olasz földrengésként 
azért említik, mert Rieti az országnak 
pontosan közepén található. Végezetül 
Amatrice földrengésként szerepel sok 
helyen, elsQsorban a tömegtájékoztatásban, 
mert Amatrice városa szenvedte el a 
legnagyobb károkat (3. ábra). 

A földrengés fészke 35 kilométerre volt 
L’Aquilától, a 2009. évi földrengés köz-ától, a 2009. évi földrengés köz-tól, a 2009. évi földrengés köz-
pontjától. A rengés többé-kevésbé tágabb 
környezetében a múltban már voltak 
nagy szeizmikus események. 1461. nov-
ember 28�án L’Aquilában, 1639. október 
7-én  Amatricében volt egy nagy rengés 
(M=6,2), 1703 január14�én, 16�án és feb-

ruár 2�án egy három rengésbQl álló M≥6 
nagyságú esemény következett be, 1762. 
október 6�án egy M=5 és M=6 közötti 
földrengés történt. Különösen nagyszámú 
áldozatot – 30 ezer fQt – követelt az 1915. 
január 15�én bekövetkezett M=6,1 magni-
túdójú földrengés. 

EltérQen a l’aquilai 2009. évi földren-
géstQl, melyet számtalan kisebb (M≤4) 
elQrengés elQzött meg, az augusztus 24�i 
esemény elQtt ilyeneket nem észleltek. A 
2016. augusztus 24-i földrengést nagyszá-
mú utórengés követte. Augusztus 24-én 
és 25�én hat alkalommal észleltek M≥4 
és egy alkalommal M≥5 utórengést. Au-
gusztus 28�ig további 15 M≥4 rengést 
detektáltak. Még jelen sorok írásakor (ok-
tóber 16�án) is volt egy M=4,1 erQsség_ 
esemény (4. ábra). A megigyelési adatok 
feldolgozása alapján úgy látszik, hogy a 
tektonikai mozgások egy 20–25 kilométer 
hosszúságú törésvonal mentén történtek, 
nagyon sekély mélységben (4 kilométer) 
ami jelentQsen növelte a károk mértékét. 
Ebben az esetben is az tapasztalható, hogy 
az elQzQleg meghatározott és a rengéskor 
mért maximális gyorsulásértékek eltérnek 
egymástól (0,22 g és 0,45 g). 

A két legnagyobb kárt szenvedett város 
Amatrice és Accumoli. Mindkét helyen 
megsérültek, vagy egyenesen összeom-
lottak a központjaik jelentQs részét kitevQ, 

gyakran több száz éves épületek. A szorosan 
egymás mellé épített házak egyikének lerom-
bolódása a megtámasztottság csökkenése kö-
vetkeztében a szomszédos épületek sérüléseit 
vonta maga után. A károk mértéke, bár erQs 
volt a földrengés, túlságosan nagy, ami arra 
utal, hogy az épületek, különösen a régiek, 
nem voltak jó állapotban. Az épületek jelen-
tQs részében idQs, gyakran egyedülálló embe-
rek élnek, akik általában nem rendelkeznek 
elégséges eszközökkel azok épület�megerQ-
sítQ felújításához. A másik tipikus eset, hogy 
a városból nagyobb településre költözöttek 
ingatlanjait hétvégi háznak vásárolják meg 
és az új, az épületet csak esetenként használó 
tulajdonos nem sokat törQdik annak állagával. 
A rengés nem kímélte a m_emlékeket sem. A 
legtöbb templom súlyos sérüléseket szenve-
dett. Így például a földrengés következtében 
Amatricében súlyosan megrongálódott az 
1428-ban épült Szent Augusztin templom 
(leomlott a homlokzatának felsQ része és 
részben beszakadt tetQzete). De súlyos sé-
rüléseket szenvedett a város 2012-ben épült 
iskolája is. 

Mi a közös az olaszországi 
földrengésekben?

A földrengéseket megelQzQ elQrengések, 
melyek néhány esetben Olaszországban is 
elQfordultak, sQt – mint láttuk – a l’aquliai 
földrengés esetében, a közigyelem tárgyai 
lettek, nem törvényszer_ek. A jelentQsebb 
szeizmológiai események mintegy 15–20 
százaléka esetében igyeltek meg elQrengése-
ket. �ersze, hogy egy esemény elQrengés csak 
akkor derül ki, ha a fQrengés bekövetkezett. 
Ennek hiányában sok egymást követQ kisebb, 
földrengéssel, úgynevezett földrengésrajjal 
van dolgunk. Ez az érdekes szeizmológiai 
jelenség, mivel károkkal nem jár, elkerüli 
a közvélemény igyelmét. A fQrengést kö-
vetQ utórengések azonban törvényszer_ek, 
hónapokig, sQt évekig regisztrálhatóak az 
epicentrális területen. Két tulajdonságukat 
érdemes megemlíteni. Az elsQ az, hogy gya-
koriságuk és erQsségük a fQrengés idQpont-
jától távolodva exponenciálisan csökken. A 
másik az, hogy az utórengések között szinte 
mindig van legalább egy nagyobb méret_, 
mely gyakran alig kisebb a fQrengésnél. Ezek 
gyakran jelentQs veszélyt jelentenek, például 
azzal, hogy a már sérült épületeket tovább 
rombolják. 

Az 1970 után kipattant olaszországi 
földrengések esetében gyakran elQfordult, 
hogy az epicentrum helyére prognoszti-
zált maximális vízszintes gyorsulásérték 
kisebbnek bizonyult az esemény után m_-
szeres mérésekbQl meghatározottnál. Mint 
az 1. táblázatból látható, ilyen eltérések 
számos, de nem minden nagy földrengés 
esetében elQfordultak. Az eltérés nyilvánvaló�Az eltérés nyilvánvaló-
an veszélyt jelent, hiszen a tervezQk munká-
jukhoz a prognosztizált értéket használják fel. 

SZEIZMOLÓGIA

4. ábra. A 2016. augusztus 24-i Rieti-földrengés utórengései. Csillaggal jelöltük a 
cikk megírásáig kipattant utolsó jelentQsebb utórengést (2016. október 16, M=4,1). 

Piros körök jelölik az egy órával, narancssárgák a 24 órával, sárgák a 72 órával 
korábbi eseményeket, míg a kékek a 72 óránál régebben történteket. A körök át-

mérQi a magnitúdók nagyságával arányosak. A legkisebbek az M=2-nél kisebb, míg 
a legnagyobbak az M=4-nél nagyobb utórengések epicentrumának helyét mutatják 

(Az INGV honlapja alapján)
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Ez azt jelenti, hogy az így megvalósuló mérnö-
ki létesítmények  földrengésállósági szempont-
ból alultervezettek.  Több olaszországi kár va-
lószín_leg ezzel a problémával magyarázható.

A károk legnagyobb része azonban az épü-
letek, különösen a régiek nem megfelelQ álla-
potával hozhatóak kapcsolatba. Az új épületek 
kivitelezésekor még csak-csak gondolnak arra, 
hogy azoknak a földrengések hatását ki kell 
bírniuk, de a régi épületek ilyen szemponto-
kat igyelembe vevQ megerQsítésére alig van 
példa. Lehet, hogy nincs is. �ersze egy ilyen 
utólagos megerQsítés nagyon sokba kerül. Az 

Olasz Nemzeti Mérnöki Tanács számításai sze-
rint, mint arról a The New York Times 2016. 
augusztus 27�i száma tudósít, csak a m_emlék-
épületek megerQsítéséhez 93 milliárd euróra 
lenne szükség. Az ország épületállományának 
60 százalékát kitevQ régi lakóépületek esetében 
az ilyen jelleg_ megerQsítéséhez átlagosan 300 
euró kellene négyzetméterenként. Az euró-
pai városokban, így a magyarországiakban is, 
sok�sok meggyengült, 100–200 éves vagy még 
idQsebb ház található. Ezek veszélyeztetettsége 
még akkor is jelentQs, ha a földrengés aktivitás 
helyrQl helyre eltérQ.


A kézirat elküldése utáni 
napokban újabb természe-
ti csapás érte Olaszorszá-
got, a Macerata közelében 
kipattant két erQs földrengés 
formájában. 2016. október 26-
án helyi idQ szerint 19:10�kor 
egy M=5,5, majd 21:18�kor 
egy M=6,1 magnitúdójú ren-
gés pattant ki Macerata város 
közelében. A két földrengést 
több száz erQs utórengés 
követte és fogja még követni 
(jelen kiegészítés október 
28�án íródik). A rengést 
követQ elsQ, huszonnégy 
órán belül tíz M ≥4 ren� M ≥4 ren-
gés történt (2. táblázat). A 
földrengés, eltérQen az au-
gusztus 24�i eseménytQl, 
nem szedett áldozatokat 
és a sérültek száma is ala-
csony.  Ennek oka való-
szín_leg az, hogy az elsQ 
kisebb rengés (M=5,5) után 

az emberek a házakból 
a szabadba menekültek 
és ott érte Qket a máso-
dik, nagyobb esemény 
(M=6,1). A Macerata 
melletti földrengés epi-
centruma csak néhány-
szor tíz kilométerre van 
a Rieti mellettiétQl. A két 
jelentQs földrengés ok�
okozati kapcsolata még 
nem egyértelm_, további 
vizsgálatokra van szük-
ség. Az épületkárok ezen 
utóbbi esetben is jelentQ-
sek. Sok m_emléképü-
let mellett megsérültek 
azok az épületek is, me-
lyek az igencsak közeli 
calioritói földrengés 
(1997) után épültek, 
vagy lettek megerQsítve. 
Mindez arra utal, hogy 
1997-ben alábecsülték 
a terület földrengés-

veszélyeztetettségét.  Ez utóbbi esemény 
jelentQs mértékben hasonlít a maceratai ren� mértékben hasonlít a maceratai ren�maceratai ren-
géshez. 1997. szeptember 26�án is két erQs 
rengés követte egymást, egy M=5,7 és egy 
M=6,1 méret_.  Az 1997. évi rengést sok ezer 
kisebb földrengés elQzte meg és követte az 
1997 májusától a következQ év áprilisáig ter-
jedQ idQszakban. 


Az idQközben történt események újabb ki-
egészítést tesznek szükségessé, ugyanis  
2016. október 30�án ismét erQs rengés rázta 
meg Olaszország középsQ részét. A föld-
rengés fészke 10 km mélységben volt Norcia 
közelében. Bár szerencsére ez a szeizmológiai 
esemény nem követelt áldozatokat az anyagi 
kár ismét rendkívül jelentQs volt. A rengés 
magnitúdója (M=6,5) nagyobb volt, mint 
az augusztusi Rieti mellett történté (M=6,2) 
és az október végén Macerata környékié 
(M=6,1). Az M=6,5 méret_ október 30�i 
esemény keltette felszíni megrázottsági inten-megrázottsági inten-
zitás mégis elmarad az augusztus 24-i esemé-
nyétQl. Ez utóbbi a felszínhez nagyon közel, 
4 kilométeres mélységben, pattant ki, ami a 
földfelszíni megrázottságot az epicentrális in-
tenzitással jellemezve I

0
=9,5 értéket ad M=6,2 

magnitúdó érték esetében.  Ezzel szemben az 
október 30�i esemény esetében (M=6,5, fé-
szekmélység 10 km) ez az érték I

0
=9. 

A három földrengés egymáshoz közel 
pattant ki. A három epicentrum egy 250–
300 négyzetkilométeres területen belül 
található. Egy M=6,0–6,5 méret_ rengés 
fészkének felszíni területe általában 120–
150 km2. �illanatnyilag független ese-
ményként tartják nyilván a három földren-
gést, s hogy hatottak�e egymásra, még nem 
tisztázott.                                                 

IdQ (UTC) M l そ Mélys.
 (km)

2016�10�27 17:22:26 4,3 42.84°N 13.13°E 10

2016�10�27 12:19:01 4,0 43.00°N 13.27°E 10

2016�10�27 03:50:27 4,1 43.06°N 13.16°E 10

2016�10�27 03:19:29 4,1 42.93°N 13.22°E 10

2016�10�27 01:37:07 4,0 42.80°N 13.10°E 10

2016�10�27 00:21:32 4,2 43.00°N 13.14°E 10

2016�10�26 23:52:33 4,2 42.88°N 13.23°E 10

2016�10�26 21:42:05 4,6 42.98°N 13.17°E 10

2016�10�26 21:24:55 4,5 42.96°N 13.14°E 10

2016�10�26 19:43:46 4,8 42.98°N 13.16°E 10

2016�10�26 19:18:09 6,1 42.99°N 13.14°E 10

2016�10�26 17:10:38 5,5 42.95°N 13.11°E 10

Hely IdQpont Magnitúdó
Áldozatok 

száma
Várt (feltételezett)* és megigyeltmaximális 

vízszintes gyorsulások (m/s2)

Irpina, Olaszország 1980.04.06. 6,9 0,18 0,38

Kobe, Japán 1995. 01. 17. 7,2 5 100 0,44 0,75

Gujarat, India 2001. 01. 26. 7,6-7,7 20 000 0,20 0,55

Boumerdes, Algéria 2003. 05. 21. 7,3 3 500 0,12 0,35

Bam, Irán 2003. 12. 26. 6,6 26 000 0,20 0,75

Szecsuán, Kína 2008. 05. 12. 7,9 68 000 0,20 0,65

L’Aquila, Olaszország 2009.04.06 6,3 308 0,15 0,23

Haiti 2010. 01. 12. 7,0 316 000 0,11 0,45

Chile 2010. 02. 27. 8,8 500 6,4 6,4

Christchurch, Új�Zéland 2011. 02. 22. 6,3 300  3,4–6,4  14,7−21,6

Tohoku, Japán 2011. 03. 11. 9,0 10 000 2,0–6,4 4,94

Emilia-Romagna, Olaszország 2012.05.20 6,1 27 0,14 0,32

Rieti, Olaszország 2016. 08.24 6,2 300 0,22 0,45

*10% meg nem haladási valószín_ség 50 éven belül

1. táblázat. Néhány jelentQs közelmúltbeli földrengés epicentrumára becsült és ugyanott m_szerekkel 
megigyelt vízszintes gyorsulásértékek

2. táblázat. A közép-olaszországi (Macerata) földrengés 
(2016. október 26.)  és az azt követQ 24 óra M≥4 utórengései
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KALOTÁS ZSOLT

Holtversenyek pályázata
Néhány gondolat Az Év Természetfotósa 2016 pályázatról

AMagyar Természetfotósok Szö-
vetsége (naturArt) 2016�ban is 
meghirdette Az Év Természetfotósa 

pályázatot. A 24. alkalommal kiírt verseny 
népszer_sége továbbra sem csökkent, amit 
egyértelm_en igazol, hogy ebben az év-
ben közel 300 pályázó nevezett a megmé-
rettetésre, és több 3000 kép érkezett be a 
szervezQkhöz. A tapasztalt természetfotó-
sokból és fotóm_vészekbQl álló zs_ri – az 
elmúlt évek gyakorlatához igazodva – négy 
fordulóban pontozta és bírálta a beküldött 
képeket. A zs_ri tagjai: Bánkuti András 
�ulitzer�díjas fotóm_vész, a Digitális Fotó 
Magazin fQszerkesztQje, Dombovári Tibor 
fotóm_vész, Az Év Természetfotósa 2002�
ben, Heltai Csaba, a National Geographic 
magazin m_vészeti vezetQje, Kalotás Zsolt 
természetfotós, Az Év Természetfotósa 
2001�ben (a zs_ri elnöke), Kármán Balázs 
fotóm_vész, Az Év természetfotósa 1993., 
1994., 1996. és 2000-ben, KQm_ves Kata 
fotóm_vész és Suhayda László természet-
fotós volt. Az elsQ két bírálati szakaszban 
a zs_ri internetes online szavazással 400 
képre sz_kítette a pályázati anyagot, majd 
a harmadik körben kiválasztotta azt a 115 
képet, amelyet a kiírók számára kiállítás-
ra javasolt. A zs_rizés a díjak odaítélésé-
ig teljesen nyilvánosan zajlott, azt bárki 
nyomon követhette a Facebookon, illetve 
egyenes adásban a Fotoklikk.hu internetes 
közvetítésén is. A zs_ri végül 53 szerzQ 
képét választotta ki a kiállításra. A Magyar 
Természettudományi Múzeumban 2016. 
november 8�án nyílt kiállításon a werk fo�werk fo-
tókkal együtt 125 képet mutattak be a pá-
lyázatra beérkezett hatalmas anyagból. 

Hosszú évek tapasztalata, hogy a pályázat 
kiállított képeinek szerzQi között minden 
évben találunk ismert neveket, sikeres, már 
befutottnak számító természetfotósokat, de 
minden évben felt_nnek új nevek is, ami 
kétségkívül azt bizonyítja, hogy hazánkban 
a természetfotózás különösen nagy népsze-
r_ségnek örvend, valamint azt is, hogy a 
természetfotósok népes tábora is évrQl évre 
gyarapszik. A kiállításon falra került képek 
szerzQi között szép számmal találkozhatunk 
tinédzserekkel, de ott vannak a korosabb, 
lélekben azonban örökké iatal régi termé-
szetfotósok felvételei is.  Az idei év arra is 
példa, hogy ma már nemcsak a Magyaror-
szágon élQ alkotók küldenek a pályázatra 
anyagot, hanem a Trianon után elcsatolt te-
rületeken élQ kiváló magyar természetfotó-

sok is. Nemcsak a Vajdaságból, ErdélybQl, 
FelvidékrQl, hanem Spanyolországból és a 
tengeren túlról, az Amerikai Egyesült Álla-
mokból is érkeztek alkotások a pályázatra, 
melyek közül több díjazott is lett, vagy a 
kiállított képek közé került. Nemcsak emi-
att tekinthetjük már nemzetközinek pályá-
zatunkat, hanem azért is, mert a beküldött 
pályam_vek a Föld négy kontinensén és 
számos világtengeren készültek. Észak-
Amerikától Hokkaidóig a legkülönbözQbb 

vad vidékeket bejárták a pályázók, de a mi 
szívünket kétségkívül a Kárpát-medence 
táji sokféleségét és sokszín_ növény� és ál-
latvilágát bemutató képek dobogtatták meg 
leginkább.

Nem hiszem, hogy a zs_rinek szégyen-
keznie kellene a díjazottak kiválasztása 
miatt, hiszen a pályázatunkon díjat nyert 
fotók közül több nagy sikerrel szerepelt 
már nemzetközi megmérettetéseken is. 
Potyó Imre és Selmeczi Dániel a pályáza-
ton sikeresen szereplQ képei az idei Wildlife 
Photographer of the Year megmérettetésen 
is igen jól szerepeltek, pedig ott ebben az 
évben több mint 50 ezer fotó közül kellett 
választania a nemzetközi zs_rinek. Somodi 
Ferenc: TúlélQ cím_ fotója 2012�ben a GDT 
European Wildlife Photographer of the Year 
2012, vagyis az Év Európai Természetfotója 
versenyen nyert kategória elsQ díjat. De em-
líthetnénk még �otyó Imre dunavirágzásról 

készült csodás képét, amely 2016-ban a 
Royal Society Publishing kiadó pályázat 
fQdíját nyerte meg. Mindezek az eredmé-
nyek is bizonyítják, hogy az idei pályázatra 
kiemelkedQ színvonalú képanyag érkezett, 
és nemcsak kiváló természetfotók, hanem 
olyan m_vészi alkotások, amelyeknek ko-
moly mondanivalója is van számunkra.

Az ember és természet közötti kapcsola-
tokat bemutató Kezünkben a Föld kategória 
díjazott képei igyelemfelkeltQ módon rep-

rezentálják azt, hogy az emberi tevékenység 
az élQvilágra milyen veszélyeket jelent. So-
modi Ferenc TúlélQ cím_ képén az úttesten 
átkelQ béka most még megmenekült, de jól 
tudjuk, hogy évrQl évre hány tízezer fajtársa 
és rokona pusztul el a közutakon a  szapo-
rodó helyekre vonulás idQszakában. Utassy 
György: Elválasztva cím_ fotója megdöb-
bentQ módon tárja elénk azt a kétségbeejtQ 
helyzetet, amelyet a különbözQ okok miatt 
egyre szaporodó kerítések okoznak a élQ-
helyek szegregálásával. Jól tudjuk, hogy 
a természetes élQhelyek felszabdalása, el-
kerítése nem egy veszélyeztetett állatpo-
puláció elszigetelQdéséért felelQs, ennek 
ellenére mégsem vagyunk képesek megálljt 
parancsolni a magánérdekeknek, a sz_klá-
tókör_ gazdasági szemlélet terjedésének. 
Hasonló gondolatot sugalmaz az erdélyi 
Bözödújfalu pusztulásának szomorú epi-
lógusát bemutató képén DezsQ László is. 

Daróczi Csaba: Kék és narancssárga



Természet Világa 2016. december554

AZ ÉV TERMÉSZETFOTÓSA

Mint tudjuk, a Csaucseszku�éra elrettentQ 
falupusztításának példaképévé vált ez a 
völgyzárógát-építés nyomán elárasztott 
település. Ma már az ércbányászat mel-
léktermékeként keletkezQ színes zaggyal 
szennyezett vízbQl csak az egykori katoli-
kus templom tornya mered szörny_ felkiál-
tójelként az ég felé a valaha mesebeli szép-
ség_ tájban. De szerencsére, találunk olyan 
képet is, amely az ember és a természet 
békés egymás mellett élésének jegyében 
született. Kerekes M. István: Jaguár róká-
val cím_ fotója láttán a helyzet komikuma 
csal mosolyt az arcunkra.

A pályázatokon mindig fokozott várako-
zás elQzi meg a Madarak és viselkedésük 
kategóriát, mert nem tagadható, hogy ter-
mészetfotósaink jelentQs része a madárfo-
tózást tekinti a természetfotózás non plusz 
ultrájának. Most sem kellett csalódnunk, 
nagyon gazdag volt a felhozatal. A kate-
gória gyQztes képe izgalmas akciót örö-
kített meg. A táplálékban szegény havas, 
téli idQszakban kemény harcok folynak a 
madarak között a túlélésért. A rigókról köz-
tudott, hogy erQsen védik táplálékukat még 
fajtársaikkal szemben is. A fáról lehullott 
almákért harcoló fenyQrigó és énekes rigó 
közötti nézeteltérések, civakodások ugyan 
mindennapos történetek, de olyan dinami-
kusan és tökéletesen talán még senkinek 
sem sikerült ezt megörökíteni, mint Jakab 
Tibornak. A helyezések odaítélésekor nem 
volt egyszer_ a zs_ri dolga, hiszen a pályá-
zat madártémájú fotói között m_vészi meg-
fogalmazású alkotások (Kerekes M. István: 
Pasztell), ritka pillanatok (Daróczi Csaba: 
Téli ének), valamint kiválóan komponált 
és kivitelezett madárfotók, festQi szépség_, 
madarakban bQvelkedQ tájak és sodró len-
dület_ akciófelvételek is szerepeltek.

A legnagyobb meglepetés azonban az 
EmlQsök és viselkedésük kategóriában érte 
a zs_rit. A beérkezett képek között ugyanis 

két olyan felvétel is szerepelt, amelyekhez 
hasonlót eddig csak kontrollált körülmé-
nyek között tudtak készíteni. A fotósoknak 
– akik együtt ültek egy erdélyi havasokban 
felállított leshelyen – sikerült megörökíteni 
egy nagyon ritka és emberkerülQ ragadozó, 
a hiúz vadászatát. Nyugodtan kijelenthet-
jük, a kárpáti hiúzról ilyen dokumentum-
fotók a vadonban még nem készültek. A 
képekrQl ugyan nem mondható el, hogy 
fotográiai szempontból tökéletesek, mert 
a tereptárgyak sokat takarnak a történések-
bQl, de a ritka pillanatfelvétel meggyQzte a 
zs_rit arról, hogy ezek a fotók kiemelt elis-
merést érdemelnek. Ebben a kategóriában 
is több színvonalas képet választott ki a 
sz_ri, de ezek közül is kiemelkedett �otyó 
Imre tökéletesen kivitelezett fotója egy bá-
nyavágatban téli álmot alvó denevérrQl, és 
Selmeczi Dániel támadó fókáról készített 
portréja.

Különleges élményt jelentettek a zs_ri-
nek az állati parányokról készített fotók is. 
A sok jó kép közül is kiemelkedett Radisics 
Milánnak a méhfarkas életérQl készített ki-

váló fotóesszéje, amelybQl helyhiány miatt 
sajnos csak két kép látható a kiállításon. A 
fények különleges játékának kihasználása 
jellemzi Kaszás Norbert: Tetten érve cím_ 
fotóját, amely a zsákmányára váró pókot 
egészen szokatlan megvilágításban, egyé-
ni módon mutatja be. Ritka pillanatot ka-
pott el Szalma Ferenc is, aki FrissítQ cím_ 
fotóján egy harmatcseppbQl szomját oltó 
hangyát mutat be eredeti zöld monokróm 
környezetében.

Éveken keresztül azt tapasztaltuk, hogy 
a táj kategóriában falra került fotók között 
nagyon kevés a pannon ökorégióban ké-
szült kép. Ennek okát sokan abban látták, 
hogy a Föld egzotikus, vad vidékein sok-
kal könnyebb megdöbbentQ hatású vagy 
igazán megragadó, szép képeket készíteni. 
Igaz, ez évben is egy távoli földrészen, a ka-
liforniai Sziklás�hegységben készített fotó 
kapta az elsQ díjat, amelyen a szerzQ Ernie 
E. Suto egy ezeréves szálkásfenyQ torzóját 
örökítette meg az éjszakai égbolt alatt, de 
mögötte már szorosan ott van egy varázs-
latos erdélyi táj képe (Palcsek István: Álom-
zug), és a GödöllQi�dombságon készült al-
konyati nappal festett erdQrészlet (Baranyi 
Norbert: Alkonykapu) is. Kis Dávid: Hajna-
li fogás cím_ jégmadaras képe akár a tájak 
kategóriában is sikert érhetett volna el, a 
csúcsra az Állatok és környezetük kategóri-
ában ért fel. A kategória elsQ helye mellett 
ez a fotó érdemelte ki folyóiratunk külön-
díját is. A képnek különleges atmoszférája 
és egyben dinamikája is van. A párás, ködös 
folyó nyugodt hangulatot áraszt, de ebben a 
nyugalomban is ott van az élet, ami a vízbe 
dQlt faágra zsákmányával érkezQ jégmadár 
képében jelenik meg a fotón.

Bár sok pályázó képe került a falra a ki-
állításon, alapjában véve azonban négy ter-
mészetfotós munkái emelkedtek ki az erQs 
mezQnybQl. Az egyik közülük Somodi Fe-
renc, aki két elsQ díjat is nyert, és összesí-
tésben éppen csak lemaradt a képzeletbeli 
dobogóról. A másik pályázó �otyó Imre, 
aki elsQsorban éjszakai fotósnak vallja 

Somodi Ferenc: Nejlonhal

Jakab Tibor: Havas harc
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magát, és képeinek zömét éjjel, az úgyne-
vezett „kék órában” készíti. P ugyancsak 
két elsQ díjjal gazdagodott, de mellé még 
egy második helyezést is elért, valamint 
további 5 képét találta kiállításra méltónak 
zs_ri. A szerzQ az utóbbi években üstökös-
ként robbant be a magyar természetfotózás 
élvonalába, amit egyéni meglátásainak, 
kísérletezQ kedvének és végtelen kitar-
tásának köszönhet. Nagyon céltudatosan 
keresi azokat a témákat, amelyek a termé-
szetfotózás területén eddig elhanyagoltnak 
számítottak, és különleges megvilágításo-
kat alkalmazva kiválóan képes visszaadni 
az éjszakai vadon hangulatát. Az utóbbi két 
évben nagy erQvel azon dolgozott, hogy 
nyomon kövesse és dokumentálja a ha-
zánkban kevéssé ismer kérész, a dunavirág 
életét. Fotói m_vészien megfogalmazott 

alkotások, amelyeken esetenként álomsze-
r_en jelennek meg az éjszaka lényei, a ro-
varok, a kétélt_ek vagy a madarak. Kiváló 
teljesítményével összesítésben a pályázat 
harmadik helyén végzett.

Az élen teljes holtverseny alakult ki Da-
róczi Csaba és Selmeczi Dániel között. 
Mindketten 10–10 képpel szerepelnek 
a pályázat kiállításán, és a díjaikért járó 
pontszámok összesítésében is teljesen azo-
nosan teljesítettek. (Azok számára, akik-
nek nem ismert az összesített teljesítmény 
kissé bonyolultnak t_nQ számítási módja, 
az a naturArt honlapján [www.naturart.hu]
kielégítQ tájékoztatást kaphat errQl.) �ont-
számegyenlQség esetén a pályázat kiírása 
szerint két Év Természetfotósa-díjat kell 
kiadni, mint ahogyan az 2002�ben már 
egyszer megtörtént, amikor szintén két 

természetfotósunk – Dombovári Tibor és 
Nagy Csaba – között alakult ki pontszám-
egyenlQség. A most elért eredményével 
Daróczi Csaba harmadszor, Selmeczi Dá-
niel pedig másodszor lett a legkiemelke-
dQbb természetfotós díj kitüntetettje és Az 
Év Természetfotósa címet jelképezQ szob-
rocska boldog tulajdonosa.

Daróczi Csabát hosszú évek óta kreati-
vitásáról és sokoldalúságáról ismerjük. Az 
idei pályázaton is brillírozott. Képeit négy 
kategóriában is díjazta a zs_ri, és különle-
ges megközelítés_ és az egyik magas szint_ 
technikai kivitelezéssel készül madárfotója 
Az Év Természetfotója díjat is elnyerte. 
Számomra minden felvétele különleges él-
mény, legyen az egyszer_ dokumentumkép 
egy éneklQ, csQrébQl párát lehelQ léprigó-
ról, vagy a hajnali fényben világító kalászú 

I. Kezünkben a Föld 
1. Somodi Ferenc: TúlélQ
2. Utassy György: Elválasztva 
3. DezsQ László: Az elt_nt falu 

II. A madarak viselkedése
1. Jakab Tibor: Havas harc
2. Kerekes M. István: �asztell ludakkal
3. Daróczi Csaba: Téli ének

III. Az emlQsök viselkedése
1. �otyó Imre: Hibernáció
2. �abar Zoltán: A Kárpátok fantomja
3. Selmeczi Dániel: Harapós

IV. Az állatok viselkedése
1. Daróczi Csaba: Csapdában
2. Radisics Milán: Méhfarkas   
    zsákmányával
3. Hencz Judit: Kékség

V. Az állatok és környezetük
1. Kis Dávid: Hajnali fogás
2. Kércz Tibor: Új hajnal
3. Selmeczi Dániel: Ég és Víz között

VI. Az állatok szemtQl szemben
1. Selmeczi Dániel: Citromcápa�portré
2. Násfayné KQházi Mária: Békatempó
3. Radisics Milán: Méhfarkas 
    szemtQl�szemben

VII. Növények és gombák
1. Ravasz Balázs: Az idQ sodrában
2. Daróczi Csaba: Hajnali szélcsend
3. Dulai Dávid: Este a parton

VIII. Kompozíció, forma és kísérletezés
1. Daróczi Csaba: Kavicsok a szélben
2. Kis Dávid: Jin és Jang
3. Lang Nándor: Tölgy Qszi pompában

IX. Tájak
1. Ernie E. Suto: Az ezeréves fa
2. �alcsek István: Álomzug
3. Baranyi Norbert: Alkonykapu

X. Élet a vízfelszín alatt
1. Kövér Csaba: Irányban
2. Násfay Béla: A nagy fánál
3. Selmeczi Dániel: Fények

XI. Napnyugtától napkeltéig
1. �otyó Imre: A rigó hálószobája
2. �otyó Imre: Hullócsillag
3. Nagy Edit: Csillagszem_ek

XII. Fekete-fehér természetfotók
1. Selmeczi Dániel: Szardíniákat vadá-
szó delinek
2. Daróczi Csaba: A sziget
3. Selmeczi Dániel: Nagy 
    barrakuda-portré

XIII. Saubermacher – Rajtunk múlik
1. Somodi Ferenc: Nejlonhal
2. Gergely József: Autókarám
3. Gergely József: Hattyúk tava

XIV. Ifjúsági kategória  
1. Ceglédi Ádám: Bearanyozva
2. Szekeres Levente: Udvarlás
3. Horváth Ábel: Suhanás

Különdíjak:
Magyar Fotóm_vészek Szövetsége:
Lang Nándor: �itypangfa

Magyar Természettudományi Társulat:
Litauszki Tibor: Jégvarázs

Multiexpo Kft.:
Szabó Endre: Az álmok ébren elkísérnek

A TermészetBúvár természetvédelmi 
magazin különdíja:
Jakab Tibor: Havas harc

A Természet Világa tudományos isme-
retterjesztQ folyóirat különdíja:
Kis Dávid: Hajnali fogás

A Lenergie Magyarország Kft. és a Va-
rázslatos Magyarország Természetfotó 
Nonproit Kft. közös különdíja, a „Leg-
szebb magyar természetfotó”:
Kis Dávid: Hajnali fogás

A Pigmenta Art Print Lab különdíja:
Dr. Simán László: Graika a d_nén

Az Uniqball Kft. különdíja:
Megyeri Máté: Becsapódás

A Sakertours különdíja:
�ajor Tamás: A király landol

A Hide Photographie különdíjai az 
Év Ifjú Természettotósainak:
Ceglédi Ádám és Szekeres Levente

Az Év Búvárfotósa 2015 –PapuaParadise 
EcoResort különdíja:
Selmeczi Dániel

Az Év Természetfotója 2016-ban:
Daróczi Csaba: Kék és narancssárga

Az Év Természetfotósa 2016-ban:
Daróczi Csaba és Selmeczi Dániel

Az Év Ifjú Természetfotósa 
2016-ban a benyújtott 
portfólió alapján:
Ceglédi Ádám és Szekeres Levente

A Saubermacher – Az Év Természetfotósa 2016 fotópályázat végeredménye
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f_csomóról készült fotográia. Megkapó 
látvány a szél által a tengerparti homokból 
kifújt színes kavicsok kompozícióvá for-
málása, vagy a sötét erdQbQl fehéren kivi-
lágló fáról exponált légi fotó. Képeiben az 
ötletesség és a humor is fellelhetQ, aminek 
jellemzQ példája a sívó homokban hátán 
vergQdQ cserebogár megörökítése. A kép 
különlegessége, hogy egyetlen pillanatba 
s_rítve mutatja be a bogár erQlködésének 
hosszú folyamatát. Ilyen képeket csak az 
tud készíteni, aki mindig nyitott szemmel 
jár a természetben, és akinek semmi sem 
kerüli el a igyelmét.

Selmeczi Dániel egészen más közegben, 
a víz alatt készíti döbbenetes hatású fotóit. 
Közel egy évtizedes búvárfotós pályafutása 
során igen sok tapasztalatot szerzett a világ 
számos jól ismert merülQhelyén, és megta-

pasztalhatta a tengerek elszennyezQdését, 
túlhalászását, a tengeri élQvilág kizsákmá-
nyolását, de különösen a félreismert, a köz-
tudatban a tenger félelmetes ragadozóinak 
tartott cápák indokolatlan irtását. Az utóbbi 
években mind képeivel, mind nyilatkozata-
ival igyekszik minél több embert megnyer-
ni a veszélyeztetett cápafajok védelmének. 
A pályázaton szereplQ fotói is tanúsítják, 
hogy ezek a kíméletlen gyilkosoknak tartott 
hatalmas halak milyen közelségben képe-
sek elviselni az embert, mennyire nem kell 
tQlük félni, ha jól ismerjük szokásaikat. A 
citromcápáról készült portré exponálásánál 
a cápa csak néhány centiméterre volt a fo-
tós dómjától, mégsem jelentett komoly ve-
szélyt a búvárra, hiszen nem támadott, csak 
kíváncsiskodott. Hasonló szituációban ké-
szült a hullámtarajon sikló cápát bemutató 

Ég és Víz között cím_ fotó is. A pályázaton 
legnagyobb sikert arató képe kétségtelenül 
a Fekete-fehér kategóriában elsQ helyezést 
elért fotója a szardíniákra vadászó delinek-
rQl. Ez a kép a BBC 2016. évi pályázatán 
is nagy sikerrel szerepelt. Nem csoda, hogy 
a hazai pályázaton a szerzQ színvonalas víz 
alatt készült fotóból válogatott kollekciójá-
val elnyerte az Év búvárfotósa címet is.

A pályázat igazi meglepetése kétségtelenül 
az volt, hogy a iatal természetfotósok ver-
senyében is tökéletesen egyenlQ pontszámot 
ért el az élen Ceglédi Ádám és Szekeres Le-
vente, így 2016�ban mind a felnQttek, mint 
a 18 éven aluliak között is két�két gyQztest 
ünnepelhettünk! A vajdasági Szekeres Le-
vente a tavalyi év után másodszor nyerte el 
ezt a kitüntetQ címet, Ceglédi Ádám pedig 
elsQ ízben ért a csúcsra a iatal természet-
fotósok között. A két iatal fotós nemcsak 
stílusában, hanem természetfotós módsze-
reiben is jelentQsen különbözik. Levente a 
jól elQkészített lesfotózás híve, míg Ádám 
inkább a cserkelQ fotózásra esküszik. Le-
vente az akciófotózást kedveli, Ádám az 
elmélyültebb megközelítések, a sejtelme-
sebb ábrázolás híve. Kettejük portfóliója 
nagyon különbözQ, mégis mindkét iatal 
elQtt ígéretes jövQ áll, ha továbbra is olyan 
megszállottan, elhivatottan folytatják azt, 
amit elkezdtek.

2016�ban új fQszponzorral, a környezet-
védelem egy fontos területével, a hulladék-
gazdálkodással foglalkozó Saubermacher 
Hungaria Kft. segítségével hirdette meg 
pályázatát a naturArt. A támogató egy új, a 
saját tevékenységi körébe vágó kategóriát 
is életre hívott. A Rajtunk múlik kategória 
arra próbálta felhívni a természetfotósok 
és a nagyközönség igyelmét, hogy hol hú-
zódnak az emberi felelQsség vagy inkább 
az emberi felelQtlenség határai. Somodi 
Ferenc kategóriagyQztes képe ezt várako-
záson felüli módon tükrözi, láttatva egy 
pillanatra szomorú jövendQnket. Azt az 
idQszakot, amikor az egykor kristálytiszta 
viz_ vízfolyások már csupán szennyvízle-
vezetQ csatornaként léteznek, de az emberi 
optimizmus még ilyenkor is él, hiszen a 
szenvedélyes horgász még ekkor is pró-
bálkozik, hátha a töménytelen hulladékon 
kívül horgára akad egy túlélQ halacska. A 
helyzet komikumánál csak a kép tragiku-
ma nagyobb, hiszen ez a kép nem a jövQ-
ben, hanem sajnos a mában készült!

Az Év Természetfotósa 2016 pályázat 
képeibQl rendezett kiállítás december 31�
ig látható a Magyar Természettudományi 
Múzeum kupolatermében, majd vándor-
kiállítás formában több hazai nagyváros-
ban is bemutatkozik. A hagyományokhoz 
híven, az Alexandra Kiadó gondozásában 
most is megjelent a pályázat képeibQl 
szerkesztett album, amely idén elsQ alka-
lommal két nyelven, magyarul és angolul is 
olvasható.                                                        

Kis Dávid: Hajnali fogás

Potyó Imre: LégierQ
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NÉMETH KÁROLY

Kalderák és robbanásos kráterek 
a Mijakedzsima-szigeten

Mijakedzsima a Tokiói-öböl bejára-
tától 100 km�re található; a Tokió�
szigetcsoport egyik ma is m_ködQ 

vulkáni szigete. Különlegességét az adja, 
hogy itt történt 2000�ben az eddig legjobban 
leírt és megigyelt vulkánkitörés, mely egy 
1,7 km átmérQj_, több mint 400 méter mély 
kalderát hozott létre. A kialakulását a modern 
technológiával és a japánokra jellemzQ 
alapos megigyelés alapján követték végig. 
A kaldera születése során felhalmozódott 
vulkáni hamurétegek elmúlt években 
történt igen részletes vizsgálata pedig olyan 
eredményeket hozott a vulkanológiának, 
melyek a kalderákról kialakított képünket 
jelentQsen pontosították, sok szempontból új 
elemeket adtak ahhoz. Egy induló japán–új�
zélandi kutatómunka alkalmával a vulkáni 
sziget fejlQdésének megértése a magma és 
víz robbanásos kölcsönhatása szempontjából 
került a jelenlegi kutatások középpontjába. A 
2000-ben született kaldera nemcsak annak 
m_ködésével, hanem a kalderafalban feltá-
ruló vulkáni kQzetek megismerésével járul 
hozzá a vulkán pontosabb megértéséhez. 
Ebben a cikkben elsQsorban a sziget kaldera 
vulkanizmusának kérdéseit vetjük fel, és a 
terepen látottak alapján néhány érdekes kö-
vetkeztetést vázolunk fel.

Mijakedzsima, a vulkáni sziget

Mijakedzsima egy 9 km átmérQj_, kerekded 
sziget, melynek legmagasabb pontja közel 
800 méterrel emelkedik a tenger szintje fölé 
(1. ábra). A sziget teljesen vulkáni eredet_, 
azon nem találunk semmilyen más, alap-
hegységre jellemzQ kQzetet.  A sziget a tenger 
aljzatból fokozatosan emelkedik ki egy 1200 
méteres vulkáni tömeget alkotva, egy jelleg-
zetes rétegvulkáni szerkezetet mutatva. A 
sziget vulkánossága a Csendes-óceáni-lemez 
Fülöp-lemez alá való bukásával magyaráz-
ható (1. ábra), jellegzetesen tholeites bazalt� 
és andezitmagmát hozva a felszínre. A sziget 
történetének korai idQszaka elég ismeretlen, 
és csak találgatások vannak arra nézve, hogy 
annak felépülése mikor is kezdQdött. A sziget 
az Izu-Bonin vulkáni szigetív tagja.  Nagyjá-ív tagja.  Nagyjá-v tagja.  Nagyjá-
ból 30 ezer évvel ezelQtt már egy jelentQs mé�Qtt már egy jelentQs mé�tt már egy jelentQs mé-
ret_ rétegvulkán állhatott a sziget helyén. A 
legidQsebb lávakQzetek felett a sziget észak-
nyugati oldalán több, mélyen bevágódott 
folyóvölgyet is lehet látni (1. ábra), melye-
ket esQerdQ bélel ki, és a kibukkanó kQzetek 

leginkább olyan rétegsort mutatnak, mely 
több, jelentQs méret_ robbanásos kitörés so-
rán alakult ki. A sziget északnyugati részének 
morfológiai képe is azt mutatja, hogy az egy 
idQsebb vulkáni szerkezet része. 

A sziget mai csúcsi része ezen a terüle-
ten egy jól lehatárolható félkörös ívben 
követhetQ peremet sejtet, amin a sziget 

lejtQje felé, kifelé dQlQ rétegek, míg azon 
belül inkább horizontális telepedés_ réte-
geket lehet találni. Mindez arra utal, hogy 
a szigetnek ezen a legidQsebb részét egy 
Qsi kaldera koronázza, melynek belseje 
szinte teljesen ki van töltve lávával és ki-
sebb robbanásos kitörések termékeivel. 
Ez a kaldera a Kuwanokidaira nevet viseli 

1. ábra. A Mijakedzsima-sziget geotektonikai helyzete (A) 
és annak vulkáni egységei (B) 
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(1. ábra). Keletkezésének kora ismeretlen. 
Újdonság, hogy a jelenleg futó japán–új-
zélandi kutatás keretében sikerült olyan 
rétegeket találni, melyek alján egy hatalmas 
robbanás által keltett torlóár által „lenyírt” 
erdQ maradványait lehet látni, és reménye-
ink szerint lehetQség nyílhat arra, hogy e 
növénymaradványok alapján a C-14-es 
kormeghatározással megismerhessük az 
esemény korát. Ezen a katasztrófaszer_ 
torlóár-üledéken olyan üledékek települnek, 
melyek leginkább egy nedves törmelékben 
gazdag áradat lezúdulását dokumentálják. 
Az is nyilvánvaló, hogy ezen az újonnan 
felfedezett területen legalább két ilyen ese-ét ilyen ese- ilyen ese-
mény nyomait lehet észrevenni, jelezvén a 
sziget korai fejlQdésének katasztrofális fo-
lyamatát. 

A sziget késQbbi története már sokkal 
jobban feltárt. Ez részben annak is köszön-
hetQ, hogy a iatalabb üledékekbe eróziós 
völgyek vágódnak és azok falában a felsQ, 
iatalabb tefrarétegek jól feltártak. Ugyan-
csak jól látható a vulkán mai csúcsrégiójá-
ban, különösen a 2000-ben bekövetkezett 
új kaldera születése során, annak falában 
levQ feltárások alapján, hogy egy iata-
labb kaldera is kialakult az Qsi kalderától 
kissé délkeletre, melyet Hatchodairának 
neveznek (1. ábra). A 2000�ben született 
kaldera falában feltárul a Hatchodaria fala 
(2–2a. ábra). MegigyelhetQ, hogy a kal-
dera külsQ oldalán kifelé dQlQ rétegek egy, 
a Hatchodaira kaldera születése elQtt foko�Qtt foko�tt foko-
zatosan épülQ rétegvulkán részei, melyek 
az Qsi, Kuwanokidaira kaldera kitöltésére 
épültek fel. A Hatchodaira ezt az egykori 
rétegvulkánt szakította be. Kit_nQen lát-
szik, hogy a Hatchodaira kaldera beszaka-

dását követQen szinte azonnal megindult a 
hatalmas (legalább 300 méter mély) „lyuk” 
feltöltQdése lávafolyásokkal, melyek kö-
zül csak néhány folyt túl a Hatchodaira 
kaldera peremén (2. ábra). Ezen kaldera 
születéséhez már a különbözQ vulkáni ré-
tegek viszonylag jól megmaradt volta miatt 
sokkal több információnk van. Kialakulá-
sának ideje is viszonylag pontosan ismert, 
az úgy 2500 évvel ezelQtt történhetett. A 
Hatchodaria kaldera születésének mozzana-
tai is sokkal pontosabban ismertek, mint a 
nagyon homályosan ismert Kuwanodidaira 

története. Kit_nQen látszik az egykori ki-
törés központjához közeli régióban egy ré-
tegsor, mely viszonylag könnyen követhetQ 
(3. ábra). EbbQl az vehetQ észre, hogy a 
kaldera születését megelQzQen egy intenzív 
lávaszökQkút�kitörés vette kezdetét, mely 
helyenként több méter vastag lávafröccsbQl 
álló rétegsort hagyott maga után, melyet 
több bazaltsalakot produkáló kitörés köve-
tett (3. ábra). A kitörés érdekessége, hogy 
a kezdeti rétegek fokozatosan váltanak át 
olyan rétegekbe, melyek egyre több fel-
tépett idQsebb lávakQzetekbQl származó 
egzotikus kQzetdarabokat tartalmaznak. 
Ez arra utal, hogy a kezdeti lávaszökQku-
tak egyre inkább olyan robbanásos fázis-
ba váltottak, ahol valamilyen formában 
a magma és a víz kölcsönhatására kelet-
kezett gQz feszítQereje egyre több kQze-
tet robbantott ki a kürtQ falából. Ezután 
hirtelen, mintha „elvágták” volna ezt a 
korai kitörési fázist, egy igen inomszem-
csés tefraréteg rakódott le, mely nagy 
erej_ robbanásra utal – mintha egy kazán 
robbant volna fel. Ezt szinte azonnal egy 
hatalmas bombákból és szögletes feltépett 
idQsebb lávadarabokból álló bombasor 
követi, jelezvén az iszonyatos energiát, 
ami felszabadult. Erre a rétegsorra tele-
pül egy keresztrétegzett tufasorozat, mely 
egyértelm_en mutatja, hogy torlóárak sö-
pörhettek végig a szigeten. Ez a rétegsor a 
sziget part menti vidékein is ugyanebben 
a sorrendben mutatja a teljesen hason-
ló karakter_ rétegeket, azt jelezve, hogy 
egy, a sziget életére katasztrofálisan ható 
vulkánkitörés történt úgy 2500 évvel 
ezelQtt. Érdekes, hogy ezek a torlóárak 
mind arra utalnak, hogy hQmérsékletük 
legföljebb a forró gQzéhez lehetett hasonló. 

2-2a. ábra. A Hatchodaria kaldera fala tárul fel a 2000-ben született 
Oyama kaldera falában (A szerzQ felvételei)

3. ábra. A Hatchodaria kaldera születésének lépéseit rögzítQ rétegsor. 1) kezdeti 
lávaszökQkút kitörés lávafröccs rétegei, 2) vastag bazaltsalak-réteg, 3) energetikus 
gQzrobbanás okozta torlóár üledéke, 4) a krátert szétvetQ robbanás által kirobban-

tott kQzettörmelék, a kaldera beszakadásanak kezdete, 5) torlóárak üledéke, 
a kaldera beszakadás fQ szakasza
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Erre az utal, hogy több helyen úgynevezett 
akkréciós lapilli sokasága látható ezekben 
a rétegekben. Ezek az akkréciós lapillik, 
vagy tufagalacsinok akkor keletkeznek, 
amikor a porszer_ vulkáni hamu még a 
szállítása során kis nedvességet kap. An-éget kap. An-get kap. An-
nak ellenére, hogy ez a szigetet nem egy 
felperzselQ hamuárral, hanem forró, sá�á-
ros zaggyal fedte be, nyilvánvaló hogy a 
szigetet borító növényzet jelentQs részét 
elpusztíthatta. EzekbQl az elrothadt nö-
vénymaradványokból tudták meghatároz-
ni e kitörés korát. 

A kaldera beszakadásának pillanatát ak-
korra tehetjük, amikor az elsQ torlóárak 
születtek, jelezvén, hogy a gQzrobbanás 
következtében a sziget tetején egykoron 
álló rétegvulkán egyszer_en „elsüllyedt” 
az újonnan született Hatchodaira kaldera 
„torkában”. A Hatchodaira születése után, 
annak kalderájában viszonylag gyorsan, 
talán néhány évtized alatt felépült egy 
újabb rétegvulkán, az Oyama. Annak lej-
tQjén több kisebb salakkúp és maar is szü-
letett az évszázadok alatt, mint a VII. szá-
zadban keletkezett Suona kráter (4. ábra).  
Az Oyama vulkán, mely leginkább egy 
hatalmas salakkúp�komplexumhoz ha-
sonlítható, az egykori Hatchodaira kalde-
ra pereme fölé is emelkedett, 815 méterrel 
a tenger szintje fölé, és gyakran mutatott 

kisebb robbanásos kitöréseket, melyek 
bazaltsalak-rétegeit a csúcsrégióban jól 
lehatárolható területeken lehet követni. 

Amit még senki sem sejtett 2000 elQtt

Az Oyama vulkán m_ködésével párhu-
zamosan a Mijakedzsima szigeten, annak 
lejtQjén a Hatchodaira kaldera születését 
követQen gyakran történtek úgyneve-
zett hasadékvulkáni kitörések. Gyakran 
a csúcs felé „félúton” megnyílt a sziget 
oldala, és egy lávaszökQkutakból álló 

vulkánsor jött létre. Ezek rendre építet-
ték fel kis vulkánjaikat, melyek néhány 
kilométeres lávafolyásokat produkáltak. 
Mivel a sziget meredeken emelkedik ki a 
tengerbQl, azokon a lávafolyások gyakran 
szinte „lezúdultak”, így pahoehoe típusú 
lávák nem is igen alakulhattak ki. Ezt a 
kiömlQ magma bazaltos andezit volta 
sem engedte meg, hiszen annak maga�e meg, hiszen annak maga-
sabb szilíciumtartalma a kiömlQ láva s_�íciumtartalma a kiömlQ láva s_�ciumtartalma a kiömlQ láva s_-
r_bben folyós voltát eredményezte, így 
szinte mindenütt úgynevezett aa típusú 
lávafolyamok indultak útnak. A csúcs 
környékén is hasonló kis vulkáni kúpok 
születtek, mint amilyen a Suona kráter 
közvetlenül az Oyama rétegvulkán felsQ 
lejtQjén (4. ábra). A Suona különlegessé-
ge, hogy annak kezdeti kitörése inkább lá-
vaszökQkút�szer_ lehetett, majd a kitörés 
vége felé az egyre inkább a magma és víz 
robbanásos kitöréseire jellemzQ módon 

fejezQdtek be. Jelenleg a már említett ja-
pán–új�zélandi kutatómunka többek között 
erre a kitörési típusra próbál magyarázatot 
találni a Suona és más kisebb, hasonló m_-
ködés_ Mijakedzsima vulkán alapján. 

A Mijakedzsima lejtQjén kialakuló ha-
sadékvulkánok a tengerpart felé többször 
is hatalmas gQzrobbanásos kitöréseket 
is produkáltak, melyek gyakran óriási 
maarkrátereket hagytak hatra (1. ábra). 
Ezen vulkánok szinte mindig bombákat 
és kQzetblokkokat hajítottak ki, gyak-
ran a krátertQl több kilométer távol-
ságra (5. ábra). 1983�ban egy hasonló 
hasadékmenti kitörés egy sor ilyen robba-
násos maarkrátert szült. Azonban maga a 
központi vulkán, az Oyama inkább mint 
egy turisztikai cél létezett, turistaútvona-
lakkal, és szépen rendben tartott parkkal. 
… és akkor jött az ezredforduló, 2000 …

Kaldera születik a szemünk láttára …

2000. június 26-án este, egyre több és in- június 26-án este, egyre több és in-n este, egyre több és in-
tenzívebb földrengés rázta meg a szigetet, 
majd másnap, június 27-én Mijakedzsima 

4. ábra. A Suona kráter, melyet a 2000-es kalderabeszakadás kettévágott, 
feltárva a kráter alatti diatrémát

5. ábra. Hatalmas kirobbantott kQzetekbQl álló vulkáni breccsa 
egy idQs maarvulkán peremén a sziget északnyugati partján

6. ábra. Nedves alapi torlóár-üledékek fedik be a 2000-ben született 
kaldera környékét, melyekbQl csak az elhalt fák törzse áll ki
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nyugati partjaitól úgy 1 km-re egy kisebb 
víz alatti vulkán születet egy rövid ten-
ger alatti hasadék mentén (1. ábra). Ezt 
követQen minden elcsendesedett, majd 
július 8�án 18:40�kor hirtelen hamufelhQ 
lepte be a sziget keleti oldalát. Ezzel pár-
huzamosan, a szemünk láttára nyílt meg 
az Oyama hegy és zökkent bele egy 1 km 
átmérQj_ – akkor még – sekély mélye-
désbe. Ezt követQen több helyen is meg-
indult egy�egy kisebb kitörés, hamuval 
szórva a sziget felsQ részét. Július 14. és 
15. között újabb jelentQs kitörés születet, 
mely 1,1 kilométerre nagyobbította a szü-,1 kilométerre nagyobbította a szü-
letQ kalderát, aminek akkorra már 0,2 km3 
lett a térfogata. A kaldera pedig már 400 
méter mélyre süllyedt, magával ragadva 
az egykori Oyama rétegvulkánt. Ebben 
a fázisban intenzív bomba- és blokkzá-ív bomba- és blokkzá-v bomba- és blokkzá-
por terítette be a kráterzónát egy jó 800 
méteres körzetben. Ezt követQen 25 napig 
nem történt vulkánkitörés, bár a születQ 
kaldera folyamatosan süllyedt. Augusztus 
10-én újabb kitörések rázták meg a szige-
tet, megnagyobbítva a kalderát; ekkorra 
már 1,5 km széles lett és térfogata elérte 
a 0,5 km3-t. Ebben a fázisban a sziget ke-
leti felét iszapos hamu fedte be, jelezvén, 
hogy ez a kitörési fázis alapvetQen mag-
ma és víz robbanásos kölcsönhatásával 
volt kapcsolatban. Néhány napos szünet 
után, augusztus 13�án történt újabb kitö-
rés, majd augusztus 18�án a legerQsebb 
kitörések pusztítottak. A kitörés csaknem 
3 és fél órán át tartott, heves intenzitás-
sal. Ebben az idQben pusztító torlóárak 
taroltak le mindent a vulkán körül, ha-
talmas ballisztikus vulkáni bombákkal 
emelve a pusztítás erejét (6. ábra). 
Némelyik blokk több mint egy méte-
res átmérQt is elért és 3 km távolságra 
is repített, mutatva a kitörés hatalmas 
energiáját. E heves kitörés után még 

egy közel ilyen heves 
esemény történt au-
gusztus 29-én, melyet 
azután intenzív kén-
dioxid�kigázosodás 
követett. A savas esQ 
szinte teljesen kiéget-
te a növényzetet. A 
vulkánkitörés végére 
egy 1,7 km átmérQj_ új 
kaldera született, mely-
nek teljes beszakadás 
mélysége 700 méternél 
is nagyobb. Ilyen ese-
ményt ilyen közelrQl ko-
rábban nem láttunk, így 
a Mijakedzsima vulkáni 
szigete egyszerre került 
a kutatók látókörébe.

Együtt élni a Mijakedzsimával

A 2000�es kitörés során a hatalmas ve-
szélyre való tekintettel a sziget közel 
3500 lakóját kimenekítették, és egy To-
kió peremrészén kialakított lakótelepen 
szállásolták el. A kalderakitörés utáni 
igen intenzív kén�dioxid�kibocsátás mi�ív kén�dioxid�kibocsátás mi�v kén�dioxid�kibocsátás mi�én�dioxid�kibocsátás mi�n�dioxid�kibocsátás mi�ás mi-s mi-
att az eredeti néhány hónapos kitelepí-
tésbQl több év lett. A folyamatos kén�
dioxid�kiáramlás a lakosság egészségi 
állapotát is befolyásolta, mint azt több 
friss tanulmány is mutatja.  A lakók 
csak 2005. február 1�jén térhettek visz-
sza elQször. Közel 1000 ember nem tért 
vissza a szigetre. Rengeteg épület ment 
tönkre, mivel jobbára üresen maradtak. 
A sziget teljes gazdasága komoly vesz-
teségeket szenvedett, és csak fokozato-és csak fokozato- fokozato-
san áll talpra. A szigeten automatikus 
vulkánigáz-érzékelQ rendszer m_ködik, 
így ha megemelkedik a gázkibocsátás 
szintje, azt közvetlenül jelzi, így a lakók 
tudják, mit kell tenniük. Újjáépítették 
az elpusztított utakat, és a turizmus is 
kezd helyreállni. Jelenleg az új kalde�állni. Jelenleg az új kalde-llni. Jelenleg az új kalde-
rára vezetQ turistaösvény kiépítésén 
dolgoznak. Ezzel párhuzamosan a szi-
get önkormányzata egy vulkánparkot 
is létrehozott, bemutatva a fontosabb 
történelmi kitöréseket, és azokat a  je-
lenségeket, melyekbQl a vulkáni ka-
tasztrófák jellegének megértéséhez kap-
hatunk betekintést (7. ábra). A sziget 
légiforgalma is helyreállt, és napi 2–3 
járat köti össze Tokió Chofu repterével. 
A  hajóközlekedése is normalizálódott. 
Az emberek meglehetQsen békések, iga-
zi csendes�óceáni szigetvilág�hangulat 
uralkodik modern köntösben. Annak 
ellenére, hogy a lakosság nagy része 
ekkora traumán van túl, a japán embe-
rek a gyakori természeti katasztrófák 
miatt megtanultak az ilyen helyzetekkel 
együtt élni, és a „vulkánjukra” is barát�élni, és a „vulkánjukra” is barát�„vulkánjukra” is barát-
sággal tekintenek.                                      

Köszönetnyilvánítás

A Mijakedzsima vulkán tanulmányozását 
a National Institute of Advanced Industrial 
Science and Technology és a Geological 
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HÍREK, ESEMÉNYEK, ÉRDEKESSÉGEK

MÉGSEM GYORSUL A VILÁG-
EGYETEM TÁGULÁSA?

Az 1990-es évek végén fedezte fel két 
amerikai és egy ausztrál-amerikai csil-
lagász az Ia típusú szupernóváknak a 
Hubble�_rtávcsQvel és nagy földi távcsö-
vekkel végzett megigyelése alapján, hogy 
a Világegyetem gyorsulva tágul. Felfede-
zésük nyomán már 2011-ben megkapták 
a izikai Nobel�díjat, majd késQbb más, 
rangos izikai díjakat is elnyertek. Ennek 
köszönhetQen a gyorsulva tágulás szakmai 
körökben hamar elfogadottá vált. A meg-
hökkentQ felfedezésbQl az is következett, 
hogy a Világegyetemben léteznie kell va-
lamilyen ismeretlen eredet_ „sötét energi-
ának”, ami a gyorsulva tágulás hajtóereje, 
és lényegében Einstein kozmológiai állan-
dójának felel meg.

Legújabban azonban az Oxfordi Egye-
tem Subir Sarkar vezetésével m_ködQ 
kutatócsoportja kétségbe vonta a gyorsul-
va tágulás jelenségét. A korábbinál több 
mint tízszer nagyobb mintát, nem keve-
sebb mint 470 darab Ia típusú szupernóvát 
szigorú statisztikai elemzésnek alávetve 
arra a következtetésre jutottak, hogy ha 
egyáltalán gyorsulva tágul a Világegye-
tem, akkor a gyorsulás üteme a korábban 
feltételezettnél csekélyebb lehet, de arra 
is rámutatnak, hogy eredményeik az ál-
landó sebesség_ tágulást sem zárják ki. 
Munkájuk eredményét a Nature Scientiic 
Reportsban publikálták.

A Világegyetem gyorsulva tágulását az-
óta mások, további bizonyítékokkal is alá-
támasztották, például erre következtettek 
a �lanck�m_hold kozmikus mikrohullámú 
háttérsugárzásra vonatkozó nagyon pontos 
méréseibQl. Sarkar azonban hangsúlyoz-
za, hogy ezek indirekt következtetések, 
amelyeket valamely elfogadott modellre 
alapozva végeznek, ugyanakkor a sötét 
energia nincs is közvetlen hatással a mik-
rohullámú háttérsugárzásra. Elképzelhe-
tQnek tartja, hogy a kutatókat az adatok 
értelmezésében félrevezette az 1930�as 
évekbQl (amikor megigyelések még nem 
álltak rendelkezésre) származó kozmo-
lógiai modell. Sarkar elképzelhetQnek 
tartja, hogy ha a standard kozmológia két 
alapfeltevését megkérdQjelezve feltételez-
nénk, hogy a Világegyetem nem tökéle-
tesen homogén és/vagy a benne található 
anyag nem pontosan ideális gázként vi-
selkedik, akkor a sötét energia bevezeté-
se nélkül is magyarázatot lehetne adni a 
megigyelésekre. Elemzésük alapján nem 
tudják meggyQzni a tudományos közössé-
get, arra viszont rá akarnak mutatni, hogy 
a standard kozmológiának ez az alapvetQ 
tartóoszlopa meglehetQsen ingatag ala-
pokon nyugszik. Úgy gondolják, hogy 
elemzésük egyelQre a kozmológiai adatok 
pontosabb elemzésére ösztönözhet, újabb 

eredmények viszont majd csak a követ-
kezQ évtizedek óriástávcsöveivel végzett 
megigyelésektQl várhatók.

(www.sciencedaily.com, 2016. október 21.)

A VÉNUSZ VULKÁNJAI

Ha Qseink tisztában lettek volna a Vénusz 
izikai viszonyaival, valószín_leg inkább 
Hádésznak nevezték volna el belsQ boly-
gószomszédunkat. A felhQbe burkolózó 
égitestet s_r_, nagyrészt szén�dioxidból 
álló légkör veszi körül, némi kénsavval 
súlyosbítva. A perzselQen forró, 460 °C�os 
felszín 85%�át a mintegy 1100 különbözQ, 
vulkanikus eredet_ alakzat borítja. Éppen 
ezért a bolygókutatóknak eddig sem volt 
sok kétségük afelQl, hogy a Vénuszon 
mostanában is elQfordulhatnak vulkán-
kitörések. Bár bizonyítékaik nem voltak, 
néhány a szó szoros értelmében „forró 
nyomot” azért találtak. A NASA Magellan 
szondája az 1990-es évek elején radarral 
térképezte fel a Vénusz felszínét, és sok 
frissnek látszó lávafolyás nyomát találta 
meg. Az ESA Venus Express szondája egy 
sor, idQszakosan fel�, majd elt_nQ forró 

foltot talált. A Venus Express és a NASA 
�ioneer Venus Orbiter szondája is megi-
gyelte, hogy idQnként tüskeszer_en meg-
nQ a kén�dioxid mennyisége a légkörben. 
Ennek a gáznak a legvalószín_bb forrása a 
vulkáni tevékenység.

Legújabban mindezeket a megigyelése-
ket egyesítve vizsgálták meg a bolygó déli 
félgömbjének egyik jelentQs nagyságú, 
mintegy 200 km kiterjedés_ és 2,25 km 
magas vulkánját, az Idunn Monst. Az ESA 
szondáján m_ködQ látható és infravörös 
képalkotó spektrométer (VIRTIS) 2006–
2007�ben többlet hQt mutatott ki az Idunn 
Mons keleti lejtQjén.

Német kutatók elQkeresték a Magellan 
ugyanezen területre vonatkozó, régebbi 
adatait. A Magellan nagyobb felbontású 
radarképein öt lávafolyást tudtak megkü-
lönböztetni, az egyik a csúcs környékét, 
a másik négy pedig a keleti lejtQt borítja. 
A lávafolyások frissnek látszanak, de nem 
volt egyértelm_, hogy elég frissek�e ahhoz, 

hogy magyarázatot adjanak az észlelt több-
let hQre. Mindenesetre számítógéppel mo-
dellezték a lávafolyásokat és a hQeloszlást. 
Mindez valószín_síti, hogy a megigyelt 
hQtöbbletet valóban a frissen kiömlött láva 
okozta.

Mi kell ahhoz, hogy ténylegesen m_kö-
dés közben sikerüljön „elkapni” egy vénu-
szi t_zhányót? A kutatók véleménye sze-
rint némi szerencsén kívül nagyobb telje-
sítQképesség_ _rszondák. Utóbbira a jövQ 
évtizedben lesz lehetQség, az ESA ugyanis 
2025�re tervezi az EnVision, Vénusz körül 
keringQ szonda indítását, a NASA pedig 
2021-ben indítaná a nagy felbontású radar-
térképet készítQ Veritas szondáját.
(www.skyandtelescope.com, 2016. október 18.)

KÉT CSILLAG HÁROM KORONGJA

A Kepler�_rtávcsQ csaknem 100 olyan 
exobolygót talált, amelyek kettQscsilla-
gok körül keringnek. A bolygók minden 
esetben a csillaguk egyenlítQje síkjában 
keringnek, ami megegyezik a két csillag 
egymás körüli keringési síkjával. Nem 
minden rendszer ilyen rendezett, akad-
nak kivételek. A Koppenhágai Egyetem 
csillagászai nemrég fedezték fel, hogy az 
IRS 43 jel_ kettQs protocsillag körül há-
rom, a bolygók születéséhez vezetQ porko-
rong is elhelyezkedik, de a három korong 
közül semelyik kettQ sincs azonos síkban 
egymással. A csillagászok remélik, hogy 
a kaotikus rendszer tüzetesebb tanulmá-
nyozása hozzásegíti Qket a kettQscsillagok 
körüli exobolygó�rendszerek létrejöttének 
tisztázásához.

Rádióemissziójának köszönhetQen a 
csillagászok a VLA-rendszerrel már több 
mint egy évtizede felfedezték az IRS 43�at. 
A két nagyon iatal protocsillagból álló 
rendszer a Ró Ophiuci csillagszületési 
térségben helyezkedik el, ezért még ma 
is körülveszi a por és gáz – ezért lehet 
csak hosszabb hullámhosszakon megfi-
gyelni. Jelenleg mindkét csillag tömege 
akkora, mint a Napé, de még növekszik. 
A protocsillagok csak mintegy százezer 
évesek lehetnek, magjukban még nem 
indult be a magfúzió.

A korábbi megfigyelésekbQl már tud-
ták, hogy a kettQscsillagot körülbe-
lül 700 csillagászati egység átmérQj_ 
gázkorong veszi körül. Legújabban az 
Atacama-sivatagban a milliméteres és 
szubmiliméteres hullámhosszakon dol-
gozó ALMA rádiótávcsQ�rendszerrel 
megfigyelték, hogy a kettQst körülvevQ 
anyagkorongon belül a két protocsillag 
mindegyikét saját anyagkorong veszi 
körül. A három korong három különbözQ 
(jelentQsen eltérQ) síkban helyezkedik 
el. A korongot alkotó gáz sugárzásának 
Doppler-eltolódása alapján feltérképez-

Az Idunn Mons vulkán és környezete 
(Forrás:NASA, ESA)
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ték a korongokat alkotó gáz mozgását, 
amibQl kiszámították a bizarr rendszer-
ben található korongok síkjának a látó-
iránnyal bezárt szögét. 

Kérdés, miért ilyen kivételesen kaotikus 
ez a rendszer. A kutatók két választ tartanak 
lehetségesnek. Az egyik szerint a rendszer 
valaha egy harmadik protocsillagot is tar-
talmazott, az azonban nemrég kilökQdött a 
rendszerbQl, ami a megmaradt együttest 
káoszba taszította. Még izgalmasabb a 
másik lehetQség, miszerint talán kezdet-
ben minden protocsillag-rendszer így néz 
ki. Talán a turbulens gázfelhQbQl megszü-
letQ protocsillagokra különbözQ irányok-
ból hullik rá a gáz. Ez a kép gyökeresen 
eltér a csillagok keletkezésérQl eddig fel-
tételezett képtQl, amelyben a folyamatok 
simák, nyugodtak és rendezettek. A szá-
mítógépes szimulációk szerint az eltéré-
sek idQvel elt_nnek, a rendszer egymil-
lió év alatt rendezetté korrigálja magát. 
Amikor azonban a csillagokban beindul 
a magfúzió, akkor a csillag erQs sugárzása 
elfújja a gázkorongot. ElképzelhetQ tehát, 
hogy a két belsQ korong nem marad fenn 
annyi ideig, amennyi a rendszer rendezQdé-
séhez szükséges lenne.
(www.skyandtelescope.com, 2016. október 17.)

 
HÁROMSZEM^ TRIÁSZ PSHÜLLP

A triász az evolúciós újítások és kísérlete-
zések idQszaka volt a gerincesek történe-
tében. A perm végén zajlott a földtörténet 
legnagyobb tömeges kihalása, ezt követQen 
pedig a túlélQ evolúciós vonalak robbanás-
szer_ radiációja következett be. A most le-
írt Triopticus primus („elsQ háromszem_”) 

faj kiválóan mutatja, hogy milyen furcsa 
szerzeteket eredményezett néha ez az evo-
lúciós boszorkánykonyha. A faj egyetlen 
ismert példányát a nyugat�texasi Otis Chalk 
Formáció felsQ�triász rétegeiben találták. A 
maradvány a szemgödrök felsQ peremét is 
megQrzQ részleges koponyatetQbQl, a teljes 
agykoponyából és az elsQ nyakcsigolyából 
áll. A koponyatetQ csontja majdnem min-
denhol rendkívül vastag, bütykökkel és 
dudorokkal díszített, kivéve egy pontot köz-

vetlenül az agy fölött, ahol egy harmadik 
szemgödörre emlékeztetQ üreg található. 

A furcsa állat elsQ ránézésre a 
�achycephalosauriákra hasonlít a meg-
vastagodott koponyatetQvel, de azok csak 
mintegy 140 millió évvel a Triopticus után 
éltek, a kréta idQszak végén. Az elvégzett i-
logenetikai vizsgálatok alapján a Triopticus 
az archosauriformákhoz tartozó, hosszú po-
fájú, négy lábon járó QshüllQ lehetett. 

(Current Biology, 2016. október)

A KIÁLLÍTÁSBAN REJTPZKÖDP 
HALGYÍK

A delinekhez hasonló halgyíkok a dino-
szauruszokkal egyidej_leg éltek. A nyílt 
tengerek erQszakos ragadozói akár 15 
méter hosszúra is növekedhettek. Angol 
szakemberek most egy új fajukat írták le 
egy olyan példány alapján, ami már na-
gyon hosszú ideje látható volt a Bristoli 
Egyetem kiállításán. A teljes csontvázat 
megQrzQ maradványt Somerset Walton 
lelQhelyén találták még a XIX. század 
elsQ felében és mintegy 80 évvel ezelQtt 
adományozták az egyetemi gy_jtemény-
nek. Itt sok ezer látogató tekintette meg 
a példányt, ami egészen addig megQrizte 
titkait, míg a Manchesteri Egyetem kuta-
tói fel nem ismerték, hogy egy eddig nem 
ismert új fajról van szó. A paleontológusok 
a koponya és az úszók részletes vizsgálata 
alapján mutatták ki, hogy az Ichthyosaurus 
larkini különbözik az összes eddig leírt faj-
tól. A halgyík körülbelül 200 millió évvel 
ezelQtt élt a kora�jurában, amikor a mai brit 
területeken egy sor kisebb-nagyobb sziget 
emelkedett ki a sekélytengerbQl. 
(Papers in Palaeontology, 2016. október)

A KUTYÁK TÁRSAS KÉPESSÉGEI 
ÉS A GÉNEK

A kutya a legrégebben háziasított állat és 
az évezredek alatt alkalmazkodott az em-
berhez. Ezalatt egyedi képességei fejlQd-
tek ki az emberrel való kommunikációra és 
együttm_ködésre.

Egy új tanulmány szerint a kutya szoci-
ális képességeit olyan gének határozzák 
meg, melyek feltehetQleg az emberi vi-
selkedésre is hatnak. A kutatók összefüg-
gést találtak öt különbözQ gén és a kutya 
azon képessége között, hogy az emberrel 
interakcióba képes lépni. Közülük négy 
hasonlóságot mutat bizonyos emberi álla-
potokhoz. A tanulmányban elsQnek mutat-
tak ki géneket, melyek a társas viselkedés-
beli szélsQséges változásokat okozhatták a 
kutya háziasítása óta. A kutya a háziasítás 
során alkalmazkodott az emberhez, ezalatt 
különleges képességeket fejlesztett ki az 
emberrel való kommunikálásra és együtt-

élésre. Emiatt magasabb rend_ a vadon élQ 
Qsénél, a farkasnál. Nehéz feladat megol-
dásánál a legtöbb kutya keresi a kapcsola-
tot az emberrel, segítséget kérve. Hasonló 
helyzetben a farkas egyedül próbálja meg-
oldani a problémát. 

A Scientiic Reportsban megjelent ta-
nulmány szerint a kutatók a kutya visel-
kedését egy megoldhatatlan feladat során 
vizsgálták. Egy szorosan lezárt tetQt kel-
lett felnyitni, hogy hozzáférhessen a ju-
talomhoz. Nagyjából 500 kutya vett részt 
a vizsgálatban, melyek korábban hasonló 
tapasztalatokkal rendelkeztek az emberrel 
való kommunikálásban. A kutatók videó-
val rögzítették, hogy a kutyák milyen haj-
landóságot mutattak az emberrel történQ 
izikai kontaktusra abban az esetben, ami-
kor túl nehéznek bizonyult a feladat. Több 
mint 200 kutya DNS-ét is megvizsgálták. 
GWAS (genome�wide association study, 
teljes genomra kiterjedQ asszociációs vizs-
gálat) módszert alkalmaztak, nagyszámú 
genetikai variációt vizsgáltak az egész 
genomban. A GWAS-módszerrel kimu-
tatható, hogy egy adott genetikai variáns 
gyakrabban fordul elQ bizonyos tulaj-
donsággal bíró egyedeknél, mint például 
ebben a kísérletben a kapcsolatot keresQ 
magatartással. Kiderült, hogy a kapcsola-
tot keresQ kutyák gyakrabban hordoztak 
bizonyos genetikai variánst. Egyértelm_ 
összefüggést találtak a DNS- régióval, 
mely öt különbözQ érdekes gént tartalma-
zott. Amennyiben a kapcsolatot más ku-
tyafajtáknál is kimutatják, ez segíthet az 
emberi viselkedési rendellenességeket is 
jobb megértésében. 
(sciencedaily.com, 2016. szeptember 29.)

A KLÍMAVÁLTOZÁS TAGADÁSÁ-
NAK PSZICHOLÓGIÁJA

A klímaváltozás komoly veszélyt jelent 
az emberiség, az állatvilág és az egész 
földi ökológiai rendszer számára. A ha-
tékony cselekvés viszont egyre késik, 
részben azért, mert néhányan még most 
is tagadják a probléma létezését. Egy új 
tanulmányban a klímaváltozás tagadásá-
nak pszichológiáját vizsgálták. Kiderült, 
hogy azok a személyek, akik elfogadják 
a hierarchikus hatalmi viszonyokat, hajla-
mosabbak a probléma tagadására. 

A tudományos közösségben általáno-
san elfogadott nézet, hogy az éghajlat 
emberi hatásra jelentQsen megváltozott, 
és komoly kihívásoknak nézünk elébe. 
Azonban elég sok félrevezetQ információ 
kering a klímaváltozással kapcsolatban, 
melynek nagy részét azért hozták létre, 
hogy késleltessék az ezzel kapcsolatos in-
tézkedések meghozatalát. Egyes emberek 
pedig hajlamosabbak hinni a félrevezetQ 
információknak. Korábban már kiderült, 

Ilyen lehetett a Triopticus
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hogy a politikailag konzervatív egyének 
gyakrabban tagadják az éghajlatváltozást. 
A kutatók most a politikai világnézettel 
összefüggQ ideológiai és személyiségbe-
li változókat is vizsgálták, valamint ezek 
összefüggését a klímaváltozás tagadásá-
val. Az eredmények szerint a klímavál-
tozás tagadása összefügg a politikai irá-
nyultsággal, a tekintélyelv_ attit_ddel és 
a fennálló állapot jóváhagyásával. Ezen 
kívül a gyakorlatias személyiséggel (ke-
vés empátia és erQs dominancia), a sz_k-
látókör_séggel (kevés nyitottság és ta-
pasztalat), a negatív érzések elkerülésére 
való hajlammal, valamint a hímnemmel. 
Egy fontos változó, a szociális dominan-
cia orientáció (SDO) segítségével magya-
rázhatjuk az összefüggéseket. Az SDO 
az elfogadás és a társadalmi csoportok 
közötti hierarchikus és domináns viszo-
nyok támogatásának mérésére szolgál. A 
hierarchia elfogadása kiterjed az ember 
természet feletti dominanciájára is. 

Az SDO és a klímaváltozás tagadása kö-
zötti összefüggést talán a klímaváltozás 
okozta sok igazságtalansággal magyaráz-
hatjuk. Az éghajlatváltozás fQ oka a jelen-
legi gazdag életmódunk, a legsúlyosabb 
következmények azonban nagyrészt a 
szegény országokat és népeket, valamint 
a jövQ nemzedéket sújtja. A magas SDO�
val rendelkezQ emberek számára hogyan 
mutassuk be az éghajlatváltozást, ahhoz, 
hogy cselekvésre bírjuk Qket? Talán hang-
súlyozni kellene, hogy a klímaváltozás 
ellen hozott intézkedések mindenki szá-
mára elQnyösek lennének, és nem fenye-
getnék a jelenlegi társadalmi szerkezetet.      

(sciencedaily.com, 2016. október 4.)

400 ÉVES CÁPA

A grönlandi cápák a gerincesek matu- cápák a gerincesek matu-a gerincesek matu-
zsálemei. Ezek az állatok a Koppenhágai 
Egyetem Julius Nielsen által vezetett nem-által vezetett nem-nem-
zetközi kutatócsoportja szerint legalább 
400 évig élnek, és ezzel a világ legtovább 
élQ ismert gerinces állatai. Ivarérettségüket 
ezek a cápák csak 150 évesen érik el.

A grönlandi jégcápa (Somniosus 
microcephalus) az Észak-atlanti-óceánban 
és a Jeges-tengerben él, és hossza akár az 
öt métert is meghaladhatja. Mivel nagyon 
lassan növekszik  (valószín_leg évente csak 
körülbelül egy centimétert), a kutatók már 
régóta sejtették, hogy hosszú élet_. Mivel 
a porcos halak hagyományos kormeghatá-
rozása a meszes szövetek hiánya miatt nem 
lehetséges, a kutatók radiokarbon eljárás-
sal a már az anyaméhben kialakult szem� már az anyaméhben kialakult szem� szem-
lencsében lévQ fehérjék segítségével tettek 
kísérletet a kormegállapításra.

Ehhez összesen 28 nQstény cápát vizs� cápát vizs-t vizs-
gáltak meg, melyeket több expedíció al-
kalmával fogtak be. Az állatok hossza 80 

cm és jó öt méter között változott. A mé- jó öt méter között változott. A mé-. A mé-
rések alapján átlagéletkoruk 272 év volt. 
A legnagyobb vizsgált példány körülbe-
lül 392 éves, figyelembe véve +/� 120 év 
mérési bizonytalanságot.

A gerincesek között öregkort még a 
grönlandi bálna ér meg, amely több 
mint 200 évig élhet. A kutatók szerint 
a grönlandi cápa magas életkorát a Bal-
ti�tengerben is elQforduló izlandi, vagy 
sellQkagyló (Arctica islandica) is meg-
haladhatja, mivel akár több mint 500 
éves is lehet.

A legújabb kutatások szerint a grön-
landi cápa ivarérettségét négy méteres 
hossztól éri el. A most már rendelkezésre 
álló kormeghatározás szerint ez azt je-
lenti, hogy az állatok csak 150 éves ko-
ruk elérése után képesek a szaporodásra.

Várható volt, hogy a grönlandi cápák 
hosszú élet_ek, mondja Jürgen Kriwet, 
a Bécsi Egyetem Pslénytani Intézetének 
munkatársa, de hogy ennyire, az nagyon 
meglepQ. Ennek ismeretében azonban 
érdekes lenne megfejteni, miért képesek 
ezek a cápák olyan sokáig élni. A hosszú 
életet gyakran hozzák kapcsolatba a test-
méretekkel. A grönlandi cápák azonban 
nem a legnagyobb méret_ cápák, és nem 
is az egyetlenek, amelyek ilyen hideg 
vízben élnek. Hihetetlenül hosszú életé-
nek ezért más oka kell, hogy legyen.

A Nemzetközi Természetvédelmi Unió 
(IUCN) veszélyeztetettségi listáján a 
grönlandi cápa potenciálisan veszélyez-
tetett besorolást kapott. Az új eredmé-
nyek is alátámasztják, hogy a cápának 
védelemre van szüksége, különösen, 
mivel egyrészt a grönlandi cápák gyako-ák gyako- gyako-
ri járulékos zsákmányai a halászatnak, 
másrészt késQi ivarérettségük nagyon 
veszélyeztetetté teszi ezt a fajt.
(www.diepresse.com 2016. augusztus 12.)

SÉRTETLEN NPSZOBROCSKA 
ÇATAL HÖYÜKBPL

Az idei nyáron a Çatal Höyük Qskori 
városában folyó feltárási munkálatok 
során egy 17 cm nagyságú, 1 kg súlyú 
márvány nQszobrot találtak, kiváló ál-
lapotban. A nQszobor a számtalan más 
Qskori lelQhelyrQl is ismert „Vénusz”�
figurákhoz hasonlóan kövér, ám teljesen 
sértetlen és igen részletgazdag ábrázolá-
sú. Çatal Höyükben korábban is találtak 
már hasonló testfelépítés_ nQszobrokat, 
ám azok mind a szemét közt voltak, míg 
ez a szobor egy ház alapjába temetve 
várta a régészeket. Az Qskori városban 
a családok a halottaikat a házaik alapjá-
ba, falai közé, magába a házba temették. 
A most talált „Vénusz” is e halottakhoz 
hasonló tisztelettel került a ház alapjá-
ba, ahol egy neki kialakított mélyedés-

be fektették egy obszidiándarabkával 
együtt, betakarták tiszta homokkal, 
majd agyaggal, végül lezárták a gödröt 
vakolattal. A szobrocska készítése so-
rán elQször csiszolással megformálták 
a körvonalait, majd gondosan bevésték 
a részleteket – szemek, orr, száj, toka, 
testháj, hát.

Habár a köztudatban termékenység-
szimbólumként terjedtek el ezek a túl-
zóan gömbölyded nQszobrok, ezért is 
illetik Qket a „Vénusz” névvel, ez va-
lószín_leg nem igaz, és Çatal Höyük 
esetében biztosan nem istennQkrQl van 
szó. Lynn Meskell, a Stanford Egyetem 
antropológus�régész professzora (Q a 
korábban itt talált figurákat már több 

tanulmányban is elemezte) szerint ezek 
a nQalakok a közösség nagyra tartott nQ-
tagjai lehettek, tisztességben megQszült 
és jólszituált matrónák. E nQszobrok 
esetében a keblek erQsen megereszkedett 
volta is arra utal, hogy idQs nQ lehetett a 
„modell” – ellentmondva a termékenység-
szimbólum elméletének.

A szemét közt talált elnagyolt vonású, 
igurák feltehetQleg egy�egy alkalomra 
készült „eldobható” szobrok voltak, rá-
adásul ezek legtöbbjének eltávolították 
a fejét még a használat idejében (tehát 
nem utólagos vandalizmusról van szó). 
A most megtalált nQ viszont a többi i-
guránál jóval nagyobb tiszteletet kapott 
már a készítés során, ez a kiinomult 
vonásokból és a családi halottnak kijáró 
temetési módból egyértelm_en kiderül. 
További részleteket az év végén, a régé-
szeti szezont lezáró éves közleményben 
adnak majd a Catalhoyuk Research �ro-
ject kutatói.
(www.dailysabah.com, 2016. szeptember 13.)

Çatal Höyük-i Vénusz
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Szeptember 22-én immár 
26. alkalommal osztották 
ki a Nobel-díjak bejelen-

téseit megelQzQ második hét 
csütörtökén az IgNobel-díjakat 
az észak-amerikai cambrid-
ge-i Harvard Egyetem Sanders 
Színházában. A díjat az egye-
tem tudományos humorlapja, az 
Annals of Improbable Research 
szerkesztQi alapították 1991�ben. 
Létrehozásával a Nobel�díjak 
(nobel = nemes, kiváló) ellenpó-
lusát kívánták létrehozni tíz ka-
tegóriában, melyben a jelenlegi 
deiníció szerint olyan kutatások 
részesülhetnek, amelyek elQször 
megmosolyogtatnak, majd gon-
dolkozásra késztetnek.

Magyar kutatók is megkapták már az 
IgNobel�díjat. 2005�ben Gál József egy né-
met kutatóval közösen a folyadékdinamika 
témakörében végzett kutatásaiért, 2008-
ban pedig Tóth Ágota a nyálkagombák 
labirintusokban történQ eligazodásának 
felderítéséért részesült e díjban. A izika 
kategóriában az idén ismét magyaroké a 
díj, mert egy nemzetközi magyar-spanyol-
svájci-svéd kutatócsoport tagjaiként Bla-
hó Miklós, Gerics Balázs, Farkas Róbert, 
Hegedüs Ramón, Horváth Gábor, Kriska 
György és Malik �éter kutatási eredmé-
nyeit is IgNobel-díjjal jutalmazták. A dí-
jazottak közül Horváth Gáborral, az ELTE 
Környezetoptika Laboratóriumának veze-
tQjével beszélgettünk.
– Milyen kutatási eredményeitekért kaptá-
tok az IgNobel-díjat?
– 2006 nyarán a kiskunhalasi református 
ótemetQben sétálgatva lettem igyelmes 
arra, hogy a fekete sírkövek vízszintes fe-
lületei vonzzák a szitakötQket. Képalkotó 
polarimetriával mértem a különbözQ szín_ 
sírkövek polarizációs mintázatát, majd te-
repkísérletekben vizsgáltam, hogy a teme-
tQben talált  szitakötQk milyen optikai sa-
játságú, földre helyezett tesztfelületekhez 
vonzódnak, és milyen körülmények között. 
A szitakötQk a város határában lévQ tavak-
ból származtak.

E temetQi kísérletekben igyeltem meg, 
hogy a talajra terített tesztfelületeim közül 
az erQsen és vízszintesen polarizáló fényes 
fekete felület nemcsak a polarotaktikus 
szitakötQknek volt a legvonzóbb, hanem a 
bögölyök számára is. E bögölyök a temetQ 
mellett lévQ lovas laktanyából származtak. 

A lovak vonzzák a vérszívó bögölyöket, 
melyek a városkörnyéki vizes élQhelyek-
ben kelnek ki. Miután befejeztem a teme-
tQi szitakötQkkel folytatott kísérleteimet, a 

következQ nyáron elkezdtem a 
temetQi bögölyökkel a hasonló 
kísérleteket. Így fedeztem föl 
a vizet keresQ hím és nQstény 
bögölyök polarotaxisát, vagyis 
vízszintesen poláros fényhez 
való vonzódását, ami aztán 
elvezetett a vért szívni akaró 
nQstény bögölyök gazdaállat�
keresésének vizsgálatához két 
másik helyszínen, egy�egy gödi 
és szokolyai lovas tanyán.

E lovas tanyákon kollégáim-
mal arra lettünk igyelmesek, 
hogy a vérszívó bögölyöket 
sokkal jobban vonzzák a barna 
és fekete lovak, mint a fehérek. 
E jelenség okát is megvizsgál-

tuk választásos terepkísérletekkel, melyek-
ben eltérQ optikai jellemzQj_ tesztfelületek 
mellett ragadós lómaketteket is használ-
tunk. Kimutattuk, hogy egy fekete lóhoz 
képest egy fehér ló ötöd annyi vérszívó 
nQstény bögölyt vonz. Mivel a bögölyök 
állandó zaklatása és vérszívása nagy káro-
kat okoz a lótartóknak, és számos állatbe-
tegség kórokozóit is terjesztik, nagy igény 
van a bögölyök ritkítására és a bögölytá-
madások minimalizálására. Eredményeink 
alapján azt javasoltuk a lótartóknak, hogy a 
fekete vagy barna lovaikra húzzanak fehér 
lóruhát, ami már alig vonz bögölyöket. Ily 
módon alapkutatásunknak konkrét gyakor-
lati haszna is lett.

A temetQkben a szitakötQk fekete sír-
emlékekhez vonzódása csak egyik pél-
dája a vízirovarok ember alkotta fényes 
fekete felületekhez való viszonyának. E 
megigyeléssorozat vezetett a poláros fény-
szennyezés jelenségének fölismeréséhez. A 
fehér lovakkal végzett kutatásaink logikus 
folytatásaként fedeztük föl, hogy a zebra-
csíkos felületek még a homogén fehérek-
nél is kevesebb vérszívó nQstény bögölyt 
vonzanak, ami a zebracsíkok szerepével 
kapcsolatos régi rejtély egyik lehetséges új 
magyarázatát szolgáltatta. Kiderült, hogy a 
zebracsíkok egyik fontos optikai hatása az, 
hogy alig vonzzák a nQstény bögölyöket, 
még akkor is, ha e vérszívó rovarok számá-
ra igen vonzó szaganyagok vannak jelen.

Kimutattuk, hogy a zebracsíkokhoz ha-
sonló vékony fehér vonalakból álló rácsos 
mintázattal csökkenthetQ vagy akár telje-
sen kiküszöbölhetQ a poláros fényszennyezés. 
Ha tehát az erQsen poláros fényszennyezQ 
napelemtáblák és napkollektorok homogén 

A 2016-os magyar IgNobel-díjasok
Beszélgetés Horváth Gáborral

A 26. IgNobel-díj ceremóniájának
 posztere

Susanne Åkesson az 1986-ban kémiai 
Nobel-díjat kapott Dudley Herschbach-

tól vehette át a izikai IgNobel-díjat a 
magyar-svéd-svájci-spanyol nemzetközi 

kutatócsoport nevében (Forrás: 
http://avax.news/funny/Ig_Nobel_

Prize_2016.html)
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fekete felületét egy ilyen fehér rácsmintá-
zattal vonják be, akkor e vízszintesen és 
erQsen polarizáló felületekrQl tükrözQdQ 
vízszintesen poláros fény már nem vonz 
polarotaktikus vízirovarokat. Ennek egy-
részt környezetvédelmi jelentQsége van, 
védi a vízirovar-populációkat, másrészt 
gyakorlati haszna is van, mert ha keve-
sebb rovart vonzanak e hatalmas felüle-
tek, akkor kevesebb rovar 
petézik vagy sül rájuk, így 
kevesebb pénzt kell fordí-
tani a felületük folyamatos 
tisztán tartására.
– Mikor tudtátok meg, 
hogy IgNobel-díjat kap-
tok? Részt tudtatok venni 
a díjkiosztó ceremónián?
– A hírrel az IgNobel Bi-
zottság nevében a holland 
Kees Moeliker, a kétha-
vonta megjelenQ Annals 
of Improbable Research 
folyóirat európai fQszer-
kesztQje és a Rotterda-
mi Természettudományi 
Múzeum igazgatója 2016 
áprilisában, levélben kere-
sett meg. Díjunkat a 2016. 
szeptember 22-én megtar-
tott 26. IgNobel-díj cere-
mónián a lundi Susanne Åkesson vette 
át. Susanne képviselte a hét magyar, egy 
svájci és egy svéd kutatóból álló szerzQ-
gárdánkat. 
– A díjazottaknak beszédet is kellett mon-
daniuk a ceremónián?
– Igen, az ünnepség része, hogy a díja-
zottaknak egyperces, az Ig-Nobel-díjat 
elfogadó beszédet kell mondaniuk. ElQtte 
és utána pedig az újságírók tehetnek fel 
kérdéseket nekik. Két nappal késQbb aztán 
a díjazottaknak az ugyancsak a Cambrid-
ge�ben lévQ Massachusetts Institute of 
Technology�ban kell ötperces elQadásban 
ismertetniük díjazott kutatásukat.
– Mi a díj, és mi az, ami még az elisme-
réssel jár? Oklevelet, plakettet vagy más 
emléktárgyat és pénzjutalmat is kapnak a 
díjazottak?
– A díj igazi Nobel-díjasok által aláírt, 
névre szóló oklevéllel jár, pénzjutalom-
mal azonban nem, pontosabban tíz trillió 
(10 000 000 000 000 = 1013) zimbabwei 
dollárt adnak a díjjal, ami a mérhetetlen 
zimbabwei inláció miatt 70 magyar forint-
nak felel meg.
– Hogyan jött létre a nemzetközi kutatócso-
port? Mióta dolgoztok együtt? Miért fontos 
ez az együttm_ködés?
– A svéd Susanne Åkesson biológussal 
1996-ban ismerkedtem meg egy nemzetkö-
zi mérQkampányon a tunéziai sivatagban, 
ahol sivatagi hangyák égboltpolarizációs 
navigációját vizsgálta a svájci Rüdiger 
Wehner professzor vezetésével. Az én fel-

adatom az volt, hogy képalkotó polarimet-
riával három különbözQ sivatagi helyen 
mérjem az ég polarizációs mintázatát a 
spektrum zöld és ultraibolya tartományá-
ban, vagyis azt, hogy mit érzékelnek a 
hangyák, amikor fölnéznek az égre. 2005�
ben Susanne hívott meg a Beringia 2005 
nemzetközi sarkkutató expedícióra, amit 
a Svéd Sarkkutató Társaság szervezett. 

Az Oden svéd jégtörQvel szeltük át a Je-
ges-tengert az Északi-sarkon át. Közben 
egy madárfajjal végeztek navigációs kí-
sérleteket, miközben mértem a térbeli 
tájékozódásuk egyik alapjául szolgáló 
égboltpolarizációt. KésQbb is folytató-
dott az együttm_ködésünk, részben az 
IgNobel-díjas témában. Jelenleg a zebra-
csíkok állítólagos h_tQ hatását teszteljük 
magyar és svéd terepkísérletekben.

Hansruedi Wildermuth svájci biológus-
sal, híres szitakötQ�szakértQvel már nincs 
közös kutatásunk, de korábban többször is 
voltam nála, ahol különbözQ tavak és víz-
testek tükrözQdési polarizációját mértem 
abból a célból, hogy megértsük a szitakö-
tQk polarotaktikus vízdetekcióját, mely té-
mában több közös cikkünk született

Számomra is fontosak az ilyen külföldi 
együttm_ködések, melyekben egzotikus 
helyszíneken vizsgálhatok különös, nem 
mindennapi optikai jelenségeket. E kap-
csolatokból a tanítványaim is hasznot húz-
nak, mert gyakran e külföldi kutatóhelye-
ken folytatják tudományos pályafutásukat.
– A kutatócsoport magyar résztvevQivel 
hogyan kezdQdött a közös munka?
– Malik �éter, Hegedüs Ramón és 
Blahó Miklós ELTE�s bioizikus 
diplomanduszaimként és doktorandusza-
imként kapcsolódtak be a kutatásokba. 
Kriska György az ELTE Biológiai Intéze-

tének vízirovar�szakértQjeként vett részt a 
terepkísérleteink tervezésében, szervezé-
sében és lebonyolításában. Farkas Róbert 
az Állatorvostudományi Egyetem �arazi-
tológiai és Állattani Tanszékén határozta 
meg a kísérleteinkben befogott bögölyök 
faját és nemét, Gerics Balázs pedig ugyan-
ezen egyetem Anatómiai és Szövettani 
Tanszékén segített különbözQ szín_ élQ 

lovak polarizációs sajátsá-
gainak mérésében.
– Most, amikor már el-
csendesedett a média az 
IgNobel-díjatoktól, milyen 
gondolatok jutnak az 
eszedbe?
– A díj kapcsán elsQ-
ként az jut eszembe, és 
tölt el örömmel, hogy 
eredményeink egyetemi 
tankönyvekbe és nem-
zetközi szakkönyvbe 
kerültek be. Az e kutatá-
sainkhoz szorosan kap-
csolódó, és azok szerves 
folytatásainak tekinthe-
tQ vizsgálatok eredmé-
nyeibQl, mint a bögö-
lyök polarotaxisáról és 
gazdaállatválasztásáról, 
a polarizációs bögöly-

csapdákról, valamint a poláros fény-
szennyezésrQl doktori értekezések, dip-
lomamunkák és díjazott tudományos 
diákköri pályam_vek születtek.

Az ELTE Környezetoptika Laboratóri-
uma részben a használatiminta�oltalmat 
kapott polarizációs bögölycsapdáink 
miatt nyerte el 2013�ban a Millenniumi 
Díjat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hiva-
talától. A fehér lovak csekély bögölyvon-
zásáról szóló cikkünk nagy nemzetközi 
médiavisszhangot váltott ki: többek között 
a Nature magazin írt róla méltatást. A fehér 
lovak és a zebrák minimális bögölyvonzá-
sának tényét Sir David Attenborough em-
lítette meg a Natural Curiosities ilmsoro-
zatának zebrákról szóló epizódjában. A szi-
takötQket vonzó fekete sírkövek, valamint 
a bögölyök polarotaxisa és a polarizációs 
bögölycsapdáink sztoriját Esterházy �éter 
is emlegette a „Semmi m_vészet” (MagvetQ 
Könyvkiadó, Budapest, 2008, 183. o.) cím_ 
könyvében.

Végül megemlítem, hogy részben az 
IgNobel�díjas kutatásainkban gyökerezQ 
poláros fényszennyezés tárgyában külföl-
di és hazai környezetvédelmi hivatalok 
keresnek meg rendszeresen, hogy mond-
jak szakértQi véleményt aszfaltutak és 
napelemfarmok telepítésének engedélye-
zése elQtt e felületek poláros fényszeny-
nyezésének mértékérQl és várható káros 
hatásairól.                                   

Az interjút készítette: KA�ITÁNY KATALIN

Bögölymonitorozó ragadós fehér, 
zebracsíkos, barna és fekete lómakettek
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Emlékezés Szent�Györgyi Albert halálának 30. évfordulójára
„Egy ország nagysága attól függ,

hogy mennyiben járul hozzá a közös emberi értékekhez.”
Szent-Györgyi Albert

„Szent�Györgyi Albert, a tudós és a huma-
nista” címmel tartottak emlékülést november 
9�én, Békéscsabán a „SzerethetQ tudomány” 
országos programsorozat részeként. A fQvéd�Qvéd-
nökséget Szarvas Péter, a város polgármeste-
re látta el. A megnyitó beszédet is Q tartotta. 
A program legnagyobb érdeklQdéssel várt 
elQadója Hámori József professzor, aka-
démikus, a Tudományos IsmeretterjesztQ 
Társulat elnöke volt. 

Szarvas Péter a tudományban jeleskedQ 
személyként ismert és tisztelt békéscsabai 
polgárok érdemeit is megemlítve jutott el 

Szent-Györgyi Albert méltatásáig. Békés-
csaba azzal is tiszteleg a Nobel-díjas tudós 
emléke elQtt, hogy a város egyik szakgim-
náziuma felvette a nevét. 

Pelle Róbert, a TIT, Körösök Vidéke 
Egyesület igazgatója emlékeztetett: Bé-
késcsabán 63 éve m_ködik TIT�szervezet, 
mely fennállása óta nagy igyelmet fordít 
a tudományos ismeretterjesztésre. Nagy 
büszkeséggel emlékezett meg az éppen 175 
éve, 1841-ben alapított Magyar Természettu-, 1841-ben alapított Magyar Természettu-
dományi Társulatról mint a Tudományos Is-
meretterjesztQ Társulat jogelQdjérQl is, hiszen 
alig lelhetQ arra példa Európában, de világvi-
szonylatban is kevés, hogy egy nemzet visz-
sza tudja vezetni a tudományos eredmények 
közkinccsé tételének, vagyis a tudományos 
ismeretterjesztésnek szándékát, fontosságát, 
gyökereit több mint másfél évszázadra.

Hámori József „Szent�Györgyi Albert 
élete és munkássága” cím_ elQadása nem 

nélkülözte a humoros mozzanatokat sem, 
miközben illQ magasságba emelte a tu-
dós emlékezetét, akivel volt szerencséje 
személyesen is találkozni. Szent-Györgyi 
Albert vagyonos és orvosprofesszorokkal 
„telet_zdelt” családból származott. A gim-

náziumi tanulmányai során bizony buk-
dácsolt egy kicsit, ám az érettségije már 
kit_nQ lett. 

Szent�Györgyi Albert 1937�ben vehette 
át a Nobel�díjat. Mint hallottuk, a máso-
dik világháborús idQszakban Nobel�dí-
ja aranyérmét elküldte a szovjetek ellen 
harcoló innek sérüljeinek, s csak jóval 
késQbb került vissza hozzá. De nem is a 
díját tartotta legtöbbre, hanem azt, hogy 
nem sokkal átvétele után, SzegedrQl Buda-
pestre tartva egy útkeresztezQdésben egy 
forgalomirányító rendQr minden irányban 
leállította a forgalmat, odalépett hozzá, s azt 
mondta: „�rofesszor úr, szívbQl gratulálunk!” 
Úgy tudni, hogy a professzor mindennap reg-
gel 6�tól 9�ig horgászott. Nem a halak miatt, 
hanem akkor gondolta át aznapi feladatait. 

Néhány publikációja révén nemzetközi 
ismertségre tett szert. 1928�ban hazahívták 
Szegedre, az egyetem biokémia tanszéké-
nek vezetésére. Szegeden jutott el a C-vi-
tamin felleléséig. 

Az akkoriban kuriózumnak számító in-
teraktív oktatás híve volt. Mindvégig a 
sport szerelmese maradt. Vitorlázó repü-
lQként, vitorláshajózóként tevékenykedett, 
de napi programja lett a teniszezés is. Nem 
egészen öncélúan, ugyanis a testedzés fo-
kozza az agy oxigénellátását. 

A háború alatt kifejezte Magyarország 
iránti szeretetét: úgy is mondhatjuk, kém-
feladatot vállalt – Kállay Miklós felhívásá-
ra –, a háborúból való kiugrás lehetQségét 
keresték. Egy 1947-es svájci kirándulása 
során megsejtette a várható nehézségeket, 
s nem tért vissza Magyarországra.

Woods Hole�ban (USA), a híres kutató-
intézetben saját laboratóriumot kapott. Itt 
is temették el.

Tálas Csaba, aki a BSZC Szent-Györgyi 
Albert Szakgimnáziuma és Kollégiuma 
igazgatója, a tudós nevelQi munkásságát 
helyezte elQtérbe. P is igyelemfelkeltQ 
humorral f_szerezte mondandóját. TQle 
hallhattuk, hogy Szent�Györgyi Albert 

1917-ben lett orvos. A szegedi felkéréssel 
pedig Magyary Zoltán kereste fel Camb-
ridge-ben, Klebelsberg Kunó megbízásá-
ból. Munkásságának egyik emlékezetes 
mozzanata az 1930�as Országos Testne-
velési Kongresszuson (Szeged, 1930. no�
vember 22.) megtartott elQadása volt. 

Szemenyei Sándor nyugalmazott kö-
zépiskolai igazgató Szent-Györgyi Albert 
humanizmusát emelte ki elQadásában. Ka-
landos magánéletét a fények és árnyak szö-

vevényeként jellemezte. Minden pillanatát 
a tudomány és az emberszeretete hatotta 
át. Idézte is Szent�Györgyi Albertet: „Ve-
zérem az értelem, útmutatóm az igazság 
félelem nélküli szeretete”.

Az ünnepséget Kreisz Andrea középiskolai 
tanár vezette le. A rendezvény színvonalas 
megrendezésében Kmetykó András matema-
tikatanár „oroszlánrészt” vállalt.

A nap záróakkordjaként Staar Gyula, 
a Természet Világa (a TIT folyóirata) fQ-
szerkesztQje bemutatta a Simonyi Károlyt 
idézQ emlékszámukat. Meglepetésként a 
távozó közönség tagjai ajándékba kapták a 
színvonalas folyóirat eme különszámának 
egy�egy példányát.                                      ヰ

Szarvas Péter polgármester 
megnyitja a rendezvényt

Pelle Róbert

Hámori József Tálas Csaba

Szemenyei Sándor
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Ki volt Haynald Lajos? A Budapesti 
Hírlap 1883�as számaiban, a tárca 
rovatban megjelent Haynald Lajos 

ornátusban és pongyolában cím_ három-
részes cikk így ír róla: „És ugyan ki ne is-
merné itt  a fQvárosban azt a szikár, magas, 
elegáns járású, mindig mosolygó, minden 
oldalon köszöngetQ, méltóságos és mégis 
szerény fQpapot, –  ki után a járókelQk ön-
kénytelenül is azt suttogják egymásnak: ez 
Haynald! … Haynaldról mindenki azt hit-
te, hogy érti, pedig senki sem értette. Ele-
inte Bécsben aulikusnak, idehaza pecso-

vicsnak tartották. Tévedtek. Aztán, hogy 
az unió feletti beszédet elmondá, a bécsiek 
azt hitték, hogy ultramagyar, a magyarok 
meg azt, hogy antidynasztikus. Ismét té-
vedtek. Pt elvek vezették, nem hajlamok.”

Kortársa, az egykori miniszterelnök, 
majd külügyminiszter gróf Andrássy Gyu-
la „a magyar egyház látható fejének” ne-
vezte. Fraknói Vilmos az Akadémián tar-
tott gyászbeszédében pedig „a szolgálni 
kívánó hierarchia elsQ hírnökeként” szólt 
róla. E néhány idézetbQl is kiderülhet, 
hogy Haynald Lajos (1816. október 3 – 

1891. július 4.) korának népszer_, kivételes 
m_veltség_, befolyásos egyházi személyi-
sége volt (1. ábra). Otthonosan mozgott 
a társasági és a politikai életben csakúgy, 
mint a tudomány és a m_vészetek terén. 
Neve a legnagyobb magyar mecénások kö-
zött említhetQ. A magyar botanika is jeles 
m_velQi és támogatói között tartja számon. 
Nemzetközi cserék, gy_jteményvásárlások 
és saját gy_jtések révén létrehozta a XIX. 
század egyik legnagyobb, méltán világhír_ 
magánherbáriumát, melyet késQbb, bota-
nikai szakkönyvtárával együtt, a Magyar 
Nemzeti Múzeumra hagyott. A mintegy 
100 ezer példányt számláló nö-
vénygy_jteménye teremtette meg a 
mai Természettudományi Múzeum 
európai színvonalú Növénytárának 
alapjait. 

Vajon mi motiválta a tudós fQpa-
pot? Miért választotta papi hivatása 
mellé a botanika m_velését, a tudo-
mány és a tudósok támogatását? Mire 
jók a természetrajzi gy_jtemények? 
Ezekre a kérdésekre kereste a vá-
laszt az érsek természettudományos 
hagyatékának feltárásával, elem-
zésével a kiállítás, melyet Haynald 
Lajos születésének 200. évfordulója 
alkalmából rendeztek (2. ábra). Az 
„igézQ virágok szemlélésében” cím_ 
kiállítás egyik célja a múzeumi munka – a 
gy_jtés, a kutatás, az ismeretmegosztás és 
ennek révén a közösségépítés – bemutatása 
volt. Haynald Lajos élete, tevékenysége és 
szemlélete e kérdések megértéséhez tökéle-
tes példaként áll elQttünk. 

Gy_jtés a szépségért vagy a 
tudományos megismerésért? 

Haynald hagyatékában a legjelentQsebb 
tétel a növénygy_jteménye volt. Her-
báriumában a saját gy_jtések azonban 
csak a kollekció kisebb részét alkották, a 
többi több száz neves gy_jtQ, mint Hein-
rich Schott (1759–1819) és ia, Heinrich 
Wilhelm Schott (1794–1865), Heuffel Já-
nos (1800–1857), Karl Theodor Kotschy 
(1813–1866), Luigi Aloysius Sodiro 
(1836–1909) anyagából, cserepéldányok-
ból és kisebb kollekciókból (pl. édesapja, 
Haynald István herbáriuma) származott. 
A növénygy_jtemény Európa akkori leg-

nagyobb magánherbáriuma volt. Filarszky 
Nándor 1902-ben, a növénytani osztály 
igazgatójaként így írt a hagyaték feldolgo-
zásáról: „1898�ban készült el a Haynald�
féle gy_jtemények hivatalos leltára: 
megállapíttatott, hogy a könyvtár a kéz-
iratokkal együtt 1721 számot, m_vet tesz 
ki (becsértéke 5796,65 korona), a növény-
gy_jtemény pedig 1376 feldolgozott növ. 
fascikulusból (117508 lap) és 30 fel nem 
dolgozott növényfascikulusból, valamint 
51 darab száras növény tárgyból (becsérté-
ke: 19296 korona) állott.” 

Az egykor Haynald birtokában volt her-

báriumnak múzeumunkra hagyományo-
zott százezer példánya azonban nem a 
teljes gy_jtemény. Az érsek által gy_jtött 
növények és herbáriumának más szemé-
lyektQl származó cserelapjai – jellegzetes 
ex herbario pecsétjével (3. ábra) ellátva 
– kisebb példányszámban a világ számos 
múzeumában megtalálhatók. Ez a Bécsi 
Csereegyletnek és számos XIX. századi 
magán- és intézményi kollekció sokszor 
kusza sorsának köszönhetQ. Haynald her-
báriumi példányai manapság mindenütt 
nagy megbecsülésnek örvendenek, Berlin-
ben, Bécsben, Rómában Qrzött anyagairól 
tudományos cikkek születtek. De miért is 
ez a lelkesedés? Mire jók a herbáriumok, 
mit szolgálnak, mirQl mesélnek ezek a cé-
dulával ellátott növénypreparátumok?

Ma a herbárium szó hallatán sokan a 
növénytan valamely idejétmúlt szoká-
sára gondolnak. �edig sosem volt ez 
így. A taxonómusok, lórakutatók és 
biogeográfusok számára a tudományos 

Haynald Lajos tudományos öröksége
A Magyar Természettudományi Múzeum kiállításának margójára

BAUER NORBERT – BAJZÁTH JUDIT

1. ábra. Haynald Lajos bíborosként 
(MTM Tudománytörténet

 Gy_jtemény – archív fotó)

2. ábra. A bicentenáriumi 
Haynald-kiállítás részlete
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gy_jtemények mindig is a megkerülhe-
tetlen vizsgálati anyagot jelentették.  Más 
kérdés, hogy e kutatások intenzitása, meg-
ítélése idQvel változott. A herbáriumok a 
tudományos megismerés szolgálatára szü-
lettek. Habár a XIX. században a növények 
szépségéért való gy_jtés is jellemzQ volt – 
a gy_jteményépítés ekkor a társadalmi és 
kulturális életben is rangot jelentett –, ez a 
herbarizálás története során mellékszál. Az 
élQvilág megismerése nem volt, és ma sem 
lehetséges összehasonlító anyagok nélkül.

A fajleírások során ma is elengedhetetlen 
a gy_jteményi példány léte. Ma már mesz-
sze nem csak a gy_jtött növény azonosí-
tása, taxonómiai, nómenklatúrai kérdések 
tisztázása során jut a kutató közösség eszé-
be a herbárium. A gy_jteményekben talál-
ható adatok értéke számos más tényezQ-
ben is rejlik; ezek bármikor ellenQrizhetQ, 
számos módszerrel (a labormódszerektQl 
a járulékos gy_jtési adatok elemzéséig) 
újra értékelhetQ, elemezhetQ, élQ adatbázi-
sai a múlt és a jelen növénytani kutatásai-
nak. Az elmúlt évtizedekben a botanikai és 
zoológiai gy_jtemények értékelése és tudo-
mányos felhasználása újra intenzívebb 
lett, és az újabb szakirodalomban egyre 
sokrét_bb hasznosításukkal találko-
zunk. A gy_jteményi adatok elemzése 
a biológiai információtartalmán túl se-
gíthet megérteni, pontosítani a gy_jtQk 
preferenciáit (földrajzi területi, taxonó-
miai stb.) motivációit, céljait és lehetQ-
ségeit. Nem utolsó sorban tevékenysé-
gük idQbeliségét, esetleg érdeklQdésük 
változását. Ilyen felismerések számos 
további értékelésre adnak lehetQséget.

Haynald növénygy_jteményének 
elemzése alapján egyértelm_en kiraj-
zolódik, hogy mit is jelentett számá-
ra a botanika. Múzeumunkban Qrzött 
herbáriuma azonban nem csak bota-
nikai szempontból jelentQs. Történeti 
forrásanyag, napra pontos adatokat 
tartalmazó írásos emlék is egyben. 
Haynald saját terepi gy_jtéseibQl szár-
mazó növényeinek cédulaszövegei 
alapján nem csak mozgalmas életútjá-
ra, utazásaira vonatkozóan találhatunk 
eddig ismeretlen, pontos adatokat. A 
példányok által jobban megismerhet-
jük a tudományt alázatosan, adatok 
sorával szolgáló, ugyanakkor a ter-

mészet szépségében a meg-
nyugvást keresQ ember sze-
mélyiségét, lelkületét is.

Gy_jtQként legfontosabb 
területei egybeesnek egyházi 
karrierjének fQ állomásaival. 
A növények iránti vonzódá-
sa még gyermekkori termé-
szetélményeiben gyökerezik, 
de a gy_jtés intenzitásának 
ugrásszer_ változása azt bi-
zonyítja, hogy a kedvtelésbQl 

folytatott herbarizálás erdélyi püspöki évei 
alatt számára a lóra feltárását és dokumen-
tálását szolgáló tudományos tevékenységgé 
vált. A botanizálás azonban Haynald életé-
ben mindig a hivatás, az egyházi feladatok 
ellátása után következett. A növényekkel 
való foglalkozás a szabadidQ hasznos eltöl-
tését jelenthette számára. Biztosak lehetünk 
abban, hogy botanikusként Haynald magát 
a növénytan serénykedQ munkásának te-
kintette. Ezt nem csak több erdélyi lóra-
m_ (Fuss M.: Flora Transsilvaniae, 1866, 
Simonkai L.: Erdély edényes lórájának 
helyesbitett foglalata, 1886) kiadásának 
támogatása alapján állíthatjuk, más bizo-
nyítékok is erre mutatnak. Haynald érsek az 
Anton Kerner (1831–1898) által, az Oszt-
rák–Magyar Monarchia lórájának feltárása 
és dokumentálása céljából, 1881-ben elindí-
tott Flora Exsiccata Austro-Hungarica nö-

vénygy_jtemény részére is több ezer erdélyi 
és magyarországi példányt küldött, bármi-
nem_ ellenszolgáltatás igénye nélkül. Ka-
locsai érsekként is „egyszer_” adatszolgál-
tatóként vállalt szerepet e nagy közös célt 
kit_zQ munkában. A berlini, a irenzei és a 
római egyetemi herbárium is Qriz Haynald 
által személyesen küldött növényanyagot.

A növényvilág megismerése céljából 
gy_jtött, préselt és szárított növénygy_j-
temények cseréjére szakosodott csereegy-
letek áttételesen – a példányok, kollekciók 
forgalmazása révén – olykor más célokat is 
szolgáltak. Erre jó példa Menyhárt László 
(1849–1897) jezsuita szerzetes, a kalocsai 
gimnázium tanárának története. Menyhár-
tot valószín_leg Haynald hatása és herbári-
umának tanulmányozása fordította a bota-
nika felé. Még kalocsai tanárként kezdett 
el herbarizálni. KésQbb afrikai misszioná-
riusként ezerszámra gy_jtötte és preparálta 
a növényeket a Zambézi-folyó mentén. Az 
ismeretlen afrikai növényeket a csereegy-
letnek elküldte és az értük kapott anyagi 
ellenszolgáltatás összegét az éhínség és a 
rabszolgaság felszámolása céljaira fordí-
totta missziós munkája során. 

A Haynald-könyvtár 

Az MTM Tudománytörténeti Gy_jte-
ményének Haynald-fondjában százával 
találhatók levelek, számlák, bizonylatok 
könyvek felajánlásáról, megrendelésé-
rQl, vételérQl. Különösen sokat vásárolt 
Haynald egy ismert berlini antikváriustól 
(„Friedlander és ia”). Haynald számára 
azonban a könyvgy_jtés sem merült ki a 

régi könyvek csodálatában. Múze-
umunkban Qrzött jegyzetei alapján 
egyértelm_, hogy a könyvekre elsQ-
sorban mint szakirodalomra tekintett. 
�ersze nem csak saját magára gon-
dolt. Fraknói Vilmos (1843–1924) 
1894-ben, Haynald-nekrológjában is 
kiemeli, hogy az érsek tudatosan ké-
szült a Növénytani Osztály gazdagí-
tására, gy_jteményével, könyvtárával. 
E szándékát több, tudománytörténeti 
gy_jteményünkben Qrzött levél is bi-
zonyítja. Haynald érsek szakkönyv-
tára a korabeli növénytani munkák 
könyvészeti ritkaságaitól egy XIX. 
századi botanikai karikatúrákat tartal-
mazó kötetig kimeríthetetlen tárháza 
e szakterület irodalmának (4 ábra).

A tudományos közlés útja 

A kiállítás céljai között szerepelt a 
kutatás és a tudományos közlés folya-
matának bemutatása Haynald érsek 
ilyen irányú küzdelmein keresztül. A 
látogatók a tárlókban kiállított doku-
mentumok segítségével a probléma 
felismerésétQl a publikálásig tartó 

4. ábra. Ábrázolás a Historia naturalis 
Palmarum Brasiliam (C. F. P. de 
Martius, 1823–1850) cím_ díszes 

monográiából (Elefant-folio, MTM 
Könyvtár, „Haynald-hagyaték”)

3. ábra. Haynald érsek egyedi herbáriumi pecsétje

TUDOMÁNYTÖRTÉNET
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nehéz utat követhették nyomon Haynald 
egyetlen fajleírásának történetében (5. 
ábra). A tudományos közlés folyamata 
azóta sem sokat változott. A felismerést 
a probléma alapos vizsgálata (1); majd a 
témában korábban összegy_lt ismeretek-
kel való összevetés (2) követi. A nóvum 
megfogalmazása (3) után szükséges az 
eredmény külsQ kontrollja, a lektorálás 
(4). A kiállítás eredeti dokumentumok se-
gítségével mutatta be, hogyan lesz a pisz-
kozatból kézirat, a kéziratból próbanyo-
mat, amibQl az elsQ, majd a második kor-
rektúra�példányt követQen megszülethet a 
kinyomtatott tudományos közlemény (5).

Haynald 1881-ben a kalocsai érseki kert 
tavában igyelt fel az érdes tócsagaz hínár 
egy különös, a termésén hosszabb oldaltüs-
kéket viselQ alakjára. A növényt alapos ta-
nulmányozás és korának neves szaktekinté-
lyeivel, köztük Paul Aschersonnal (1834–
1913) folytatott diskurzusait követQen 
Ceratophyllum pentacanthum Haynald 
néven, új fajként írta le (Haynald 1881). A 
Haynald által felismert alakot napjainkban 
alfaj (Ceratophyllum demersum L. subsp. 
pentacanthum (Haynald) Soó), ill. változat 
(Ceratophyllum platyacanthum Cham. var. 
pentacanthum Haynald) rangon ismerik el.

A tudományos közlés hitelességének 
feltétele, komolyságának értékmérQje a 
kortársak és az elQdök munkáinak alapos 
ismerete, pontos szintézise és saját megi-
gyeléseinkkel való összevetése. Haynald 
e tekintetben is példaként állhat elQttünk. 
Egyházi vezetQként és botanikusként Eu-
rópa�szerte ismerték. Ennek köszönhe-
tQ, hogy Alphonse Pyrame de Candolle 
(1806–1893) neves svájci botanikus, aki 
a termesztett növényeink eredetével fog-
lalkozott, 1876-ban Haynaldot kérte fel 
a szelídgesztenye magyarországi elter-
jedésének és termQhelyeinek bemutatá-
sára. Mivel az érseknek e témában kevés 
tapasztalata volt, a kérdésrQl felhívást tett 
közzé a Magyar Növénytani Lapok cím_ 
folyóiratban. A hirdetmény a Természettu-

dományi Közlönyben 
is megjelent. Az ország 
különbözQ területeirQl 
sorra beérkezett megi-
gyelések, vélemények 
alapján Haynald kit_nQ 
(latin nyelv_) szintézist 
készített. Dolgozata va-
lamennyi adatközlQ ne-
vét és álláspontját tartal-
mazta. De Candolle az 
összeállítás zsenialitását 
felismerve, az írást meg-
jelentetés céljából azon-
nal elküldte az egyik 
neves botanikai folyó-
irat részére (Nuovo 
Giornale Botanico 
Italiano). Haynald sze-
lídgesztenyével foglal-
kozó munkája (Haynald 
1878) ma is a faj hazai 
biogeográiájának alap-
vetése.

Ismeretterjesztés és ismertség a 
tudomány népszer_sítéséért 

Legkedvesebb kutatási témája a Biblia nö-
vényeinek összeírására és feldolgozására 
irányult (6. ábra). A Flora Biblica címet 
viselQ jegyzetei, kéziratos anyagai több 
száz oldalt tesznek ki. A m_ kiadása az ér-
sek talán legnagyobb álma volt. Haynald 
munkáit nemcsak érdeklQdéssel követte, 
hanem valósággal várta is a szakközön-
ség. ErrQl tanúskodik a könyvárusként és 
kiadóként jól ismert Abai Aigner Lajos 
(1840–1909) 1868. június 10�én kelt le-
vele. Ebben arról ír, hogy hallott a Flora 
Biblica összeállításának tervérQl és fel-
ajánlja a várakozással várt m_ kiadását: 
„Eltekintve az ily díszm_vek iránti különös 
elQszeretetemtQl, különben minden lehet-
ségest elkövetendnék, hogy Excellentiád 
m_ve nem csak a hazában, de a külföldön 
(Németország�, Anglia�, Franciaország�, 

Olaszország-, Oroszország-
ban stb.) is érdem szerint 
megismertessék és terjesz-
tessék, mire nézve francia, 
vagy latin szöveg és boríték 
elQnyös volna. ...” 

A Biblia lórájának befeje-
zésére azonban sajnos nem 
jutott elég ideje Haynaldnak. 
E téma egy kisebb szeletét 
dolgozta fel és mutatta be aka-
démiai székfoglalójában 1869. 
április 12-én. A Szentírási méz-
gák és gyanták termQnö-
vényei cím_ elQadásával 
elkápráztatta az ünnepé-
lyes közgy_lés hallgató-
ságát. A Vasárnapi Újság 
így írt az eseményrQl: 

„Rendkívül érdekes, már a felolvasó sze-
mélyiségénél fogva is. Ez is egy jele az 
idQnek, hogy egy érsek, nagy és vegyes kö-
zönség elQtt, az akadémiai felolvasó asz-
talhoz lép s ott nyilvános felolvasást tart, 
szaktudományi tárgyút. ... A tudós fQpap, 
értekezését népszer_ elQadásnak nevezte, 
s kezdetén félelmét nyilvánította, hogy 
unalmas lesz. ... A mi a népszer_séget ille-
ti: a mily népszer_ volt, mert mindenkinek 
érthetQ, ép oly alapos is, sok buvárlatra, 
roppant olvasottságra, s tárgyában teljes 
otthonosságra mutató; népszer_, e szónak 
legjobb értelmében, stylje könny_, folyé-
kony, a mellett emelkedett, majd költQi, 
majd szeszélyes, jellemzetes mindenütt. 
... Haynald érsek fölolvasását sz_nni nem 
akaró éljenek kísérték; elnökök, tagok si-
ettek hozzá, elismerésük kifejezésével. 
«Nincs unalmas tárgy többé, mondá egyik, 
s ezzel egy akadémikus se mentse magát 
ezután.»”

A tudományos ismeretek közérthetQ 
megfogalmazása Haynald számára nép-
szer_séget, elismerést hozott. Ennél sokkal 
fontosabb azonban az az üzenet, hogy az 
érsek-akadémikus kora rendkívül össze-
tett, érdekes személye volt, akinek tetteire, 
szavaira odaigyeltek. Haynald ennek a fe-
lelQsségét pontosan felismerte és eszerint 
végezte szolgálatát.                                    

Irodalom

Fraknói V. (1894): Haynald Lajos emléke-
zete. Akadémiai ÉrtesítQ 5 (49): 5–21.

Haynald L. (1881): Ceratophyllum 
pentacanthum. Magyar Növénytani 
Lapok 57: 119–116.

Haynald L. (1878): De Distributione 
Geographica Castaneæ in Hungaria. 
Nuovo Giornale Botanico Italiano 10 
(3): 16 pp.

5. ábra. A tudományos közlés rögös útja – 
Tárlórészlet a 2016-os Haynald-kiállításból

6. ábra. Haynald a Biblia mediterrán növényeit itáliai útjai 
során ismerte meg, Q is láthatta a szicíliai „ezeréves 

olajfákat” (Bauer Norbert felvételei)
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2016 nyarának idQjárása
�ÁTKAI ZSOLT

Arémhírekkel szemben idén sem 
maradt el a nyár, bár némelyekben 
talán mély nyomokat hagyott egy�

két jelentQsebb hideghullám, illetve a sok 
csapadék. A következQkben a nyár érdeke-
sebb idQjárási helyzeteit vesszük sorra.

Június

IdQjárási szempontból két részre osztható a 
hónap. Június elsQ felében mérsékelten me-
leg, záporokkal, zivatarokkal tarkított idQjá-
rásban volt részünk, június 15�tQl kezdQdQen 
azonban egy meleg, kissé szárazabb idQszak 
vette kezdetét.

A hónap elsQ felében többnyire helyi hatá-
sok alakították az idQjárást. Emellett néhány 
gyenge front is érintette térségünket, de ezek 
alapvetQen nem változtatták meg a hQmér-
sékleti viszonyokat. A labilis, többnyire ma-
gas nedvességtartalmú levegQben rendszere-
sen kialakultak záporok, zivatarok, csupán 
néhány nap maradt csapadékmentes az idQ. 
Néhány csapadékadat ebbQl az idQszakból: 
június 1.: Lökösháza 38, �üspökszilágy 40 
mm; június 4.: Szeged 40 mm; június 5.: 
Szarvas 38 mm. Utóbbi napon országszerte 
több helyen volt zápor, néhol kisebb villám-
árvizek is kialakultak. Szintén ezen a napon 
Budapest XVIII. kerületében tubát (felhQtöl-
csért) észleltek.

A hónap elsQ felében a hQmérséklet a sok-
évi átlag körül alakult. Ez többnyire 23, 28 
fok közötti csúcshQmérsékletet, és 10, 15 fok 
közötti minimumot jelent. EttQl csupán né-
hány alkalommal fordult elQ pár fokkal ala-
csonyabb maximumhQmérséklet. A hajnali 
órákban egyedül június 7–8�án volt h_vö-
sebb. Ekkor az Alföld északkeleti tájain 
néhol csak 5–6 fokot mértek, sQt a hidegre 
hajlamos nyírlugosi mérQállomásunkon 
2,4 °C�ig süllyedt a levegQ hQmérséklete, ez 
egyben a hónap legalacsonyabb hQmérsékle-
te volt.

Június 17–21. között egy hullámzó front-
rendszer szelte át észak-déli irányban a 
kontinens középsQ tájait. A hQmérsékleti 
kontraszt idQszakosan gyengült, illetve újra 
is erQsödött. Más légköri feltételekkel egye-
temben (nedvesség, szélnyírás, labilitás) ez 
az idQszak kifejezetten kedvezQ volt heves 
zivatarok létrejöttéhez. Szerencsére a pusztí-
tást okozó zivatarok zöme, ha csak kevéssel 
is, de a határainktól keletre vonult el, de volt 
köztük olyan zivatarfelhQ, amely 15 km�es 
magasságig nyúlt fel.

Az idQjárási helyzet hátterében egy igen 
gyorsan fejlQdQ ciklon állt, amely energiáját 
a mediterrán térségbQl származó meleg és 
nedves levegQbQl szerezte. Maga a ciklon is 

erQsítette a fennálló hQmérséklet�különb-
séget, így a ciklon meleg és hideg oldala 
között több mint 15 fokos eltérés alakult ki. 
A hozzá tartozó futóáramlás (jet�stream) is 
szokatlanul erQs volt az évszakhoz képest 
(hozzávetQlegesen 200 km/h), ez szintén 
elQsegítette a ciklon gyors fejlQdését.

A ciklon hidegfrontja június 17�én vonult 
át hazánk felett, majd a keleti határ közelé-
ben stacionáriussá vált. Ezen a napon fQként 
Békés megyében alakultak ki heves zivata-
rok, amelyek jelentQsebb jég� és szélkárokat 
okoztak. Június 18-án Erdélyben pusztítottak 
a konvektív cellák, arrafelé tornádók is ki-
alakultak. 19-én is-
mét Magyarország 
fölé helyezQdtek a 
zivatarok, ám ek-
kor inkább a nagy 
csapadék volt a 
jellemzQ – LQkös-
házán például 58 
mm-t, míg Domb-
egyházon 97 mm�t 
regisztráltak. Június 
20-án a zivatarok 
mellett a Dunántú-
lon tartós csapadék 
is elQfordult. A leg-
több zivatar június 
21-én keletkezett. 
Ekkor szinte csak a 
Tiszántúlon vonul-
tak északkelet felé a 
konvektív cellák, ám 
már a hajnali órákban 
megkezdQdött a fo-
lyamat, ami napközben újabb és újabb heves 
zivatarokat produkált. Ezen a napon közel 66 
000 villámlást detektált az OMSZ mérQháló-
zata. A keleti határ mentén fekvQ megyékben 
sokfelé átlagosan 5–10 villámkisülés történt 1 
km2-en.

Visszatérve június 17-re, két további 
idQjárási érdekességet is tapasztalhattunk. 
Egyrészt Csongrád megyében az éjszaka is 
élénk, olykor erQs déli szél miatt szokatla-
nul enyhe volt a hajnal, 20 fok felett alakult 
a minimumhQmérséklet. SQt Sándorfalván 
csupán 24,3 °C�ig süllyedt a hQmérséklet, 
amely új országos napi minimumrekordot 
jelentett. MásrészrQl ezzel a déli áram-
lással jelentQs mennyiség_ sivatagi por, 
illetve homok érkezett a Kárpát�medence 
fölé. A szabad szemmel történQ megigye-
lés mellett az OMSZ újonnan beszerzett 
lézeres felhQalap� mérQivel is detektálni 
lehetett, ahogy 2–4 km magasságban je-
lentQsen megnövekedett a porrészecskék 
okozta visszaverQdés (1. ábra).

A hullámzó frontrendszer feloszlását köve-
tQen beköszöntött a nyár elsQ hQhulláma, ami 
szerencsére rövid élet_nek bizonyult, hiszen 
csupán 5 napon keresztül mértek országosan 25 
°C�t meghaladó középhQmérsékletet, a 27 °C�t 
pedig összesen két napon érte el. Június 24-én 
mérte az OMSZ a hónap legmagasabb hQmér-
sékletét. Ezen a napon Kecskemét közelében 
36,7 °C�ig melegedett fel a levegQ. Ebben az 
idQszakban egy budapesti napi maximumre-
kord (35,9 °C, június 25., Újpest) és egy or-
szágos, illetve budapesti napi minimumrekord 
(23,8 °C, június 25., Fonyód; 23,9 °C, június 
25., Budapest�Lágymányos) dQlt meg.

Június 25�én este hidegfront érte el nyu-
gati határainkat. A front mozgása a keleti 
országrészben lelassult, így az Alföldön a 
lassan mozgó zivatarokat több helyen fel-
hQszakadás kísérte. Ezt szemléltetik az 50 
mm�t meghaladó csapadékadatok június 
26�án: Nagykálló 54, Hajós 66, Mohács 
és Újfehértó 69, Gyula 86 mm, sQt Gyo-
maendrQdrQl 102 mm�t jelentettek.

Júniusban az átlagosnál mintegy 10%�
kal több csapadék hullott, ám nagyok 
voltak a területi eltérések. Amíg a Körö-
sök vidékén az átlagos júniusi mennyiség 
2–4�szerese hullott le, addig az Északi�
középhegység területe kifejezetten csapa-
dékhiányosnak bizonyult, a Borsod�Aba-
új-Zemplén megyei Sátán például csupán 
3,5 mm volt a havi összeg. A legtöbb 
csapadék GyomaendrQdön hullott, ott 229 
mm�t regisztráltak. A hQmérséklet júniusi 
középértéke 20,4 °C�nak adódott, ami 1,3 
°C�kal magasabb az 1981–2010�es idQ-
szak átlagánál.

1. ábra. A felhQzet mellett sivatagi port is detektált a szegedi 
állomáson elhelyezett lézeres felhQalapmérQ június 17-én
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Július

A hónap elsQ dekádja idQjárási szempontból 
kevésbé volt érdekes, hiszen köztes anticiklo-
nok és átvonuló hidegfrontok váltották egy-
mást. Ennek a helyzetnek két alapvetQ követ-
kezménye is volt: egyrészt a gyakori front-
átvonulás nem kedvezett egy újabb hQség-
periódus kialakulásának, másrészt a frontok 
viszonylagos gyors mozgása következtében 
a kialakuló záporokból és zivatarokból nem 
fordult elQ jelentQsebb csapadék.

Július 10�e után megváltozott az idQjárási 
helyzet, Nyugat�Európa felett egy messze délre 
lenyúló frontzóna alakult ki. A front elQtti déli-
es áramlás szubtrópusi meleg levegQt szállított 
Közép�Európába, így a nyár második – szintén 
nem túl hosszú – hQhulláma ekkor alakult ki. 
A legmagasabb hQmérsékleti értékeket július 
12�én mértük (32, 36 fok), ezen a napon újfent 

Kecskemét közelében volt a legmelegebb, 36,9 
°C.

Július 13–14�én újabb hidegfront érkezett, és 
a júniusi heves zivataros idQjárási helyzethez 
nagyon hasonló szituáció alakult ki. A heves 
zivatarok kialakulása azonban ez alkalommal 
már nem korlátozódott az ország keleti részére. 
A lassan kelet felé mozgó hidegfront mentén 
már július 11�én heves zivatarok alakultak ki 
Németországban, július 12-én pedig Ausztriá-
ban. A hidegfront a Kárpát�medencét elérve a 
talaj közelében lelassult, és mintegy négy hul-
lámra szakadt. A front legelsQ hulláma 12�én 
estefelé érte el az országot, majd a negyedik, fQ 
hulláma 14�én reggel vonult át. E két idQpont 
között viszont igen labilis, nagy nedvességtar-
talmú volt a légkör, több hullámban érkeztek a 
zivatarzónák.

Egy ilyen lassan mozgó zivatarrendszerbQl 
július 13�án �oroszlón 129 mm esett. A Balaton 
tágabb térségében is kialakult egy erQsen fejlett 
konvektív rendszer, benne több forgómozgást 
végzQ ún. szupercellával. Ezek a zivatarok a 
Balaton környezetében orkán erej_ széllökése-
ket okoztak, Zánkán 110, Balatonfüreden 116, 
Siófokon pedig 129 km/h�t mértek. Másutt is 
elQfordultak azonban 90 km/h körüli szél-

lökések, mint például �oroszlón. A lassan 
mozgó zivatarrendszerekhez sokfelé felhQ-
szakadás társult. Néhány 50 mm�t megha-
ladó csapadékadat július 13�án: Tiszaroff 
61, Jászapáti 63, Szentgotthárd 74, Nemes-
kisfalud 103 mm. Emellett �oroszlón még 
további 10 mm hullott, így a napi csapa-
dékösszeg 139 mm�nek adódott (2. ábra). 
Ezen a napon az országos átlagcsapadék 
meghaladta a 30 mm�t! A rendkívüli csa-
padékmennyiség okozta károkat számos 
helyen komoly jégverés tetézte, például a 
Balaton-felvidéken a növényállományban 
jelentQs pusztítást okozott a jég.

A hidegfront átvonulása után Szerbia tér-
ségében hullámot vetett, és a felhQ�, illetve 
csapadékzónája retrográd mozgással ismét 
Magyarország fölé helyezQdött. Július 15�
én és 16�án ennek felhQzetébQl ismét heves 
esQzések alakultak ki. Július 15�én 11 mé-

rQállomásunkon haladta meg 
az 50 mm�t a csapadék meny-
nyisége. Ezek közül néhány 
adat: Bugac és Kübekháza 
55, Szeged és Kiszombor 60, 
Baks 70 mm. Július 17-én 
már „csupán” három helyen 
mértünk 50 mm feletti csa-
padékot: �écs 52, Sülysáp 54, 
Tés 63 mm. A középhQmér-
séklet a hidegfront mögött 
néhány nap alatt 10 fokot 
csökkent, így az július 16-án 
országos átlagban nem érte 
el a 16 fokot sem. A Dél-Du-
nántúlon voltak olyan helyek, 
ahol csupán 13–14 fok volt a 
csúcsérték.

A hónap további bQ 10 
napja során újabb front nem érte el térségün-
ket, és jelentQs csapadékhullás sem követ-
kezett be. Többnyire anticiklonális hatások 
domináltak mérsékelt délies áramlással, így 
a hQmérséklet fokozatosan a sokévi átlag 
fölé emelkedett. Bár a nappalok nem voltak 
túlságosan melegek, de az éjszakák enyhék 
maradtak, köszönhetQen a levegQ magasabb 
nedvességtartalmának.

Július legmagasabb hQmérsékletét koráb-
ban említettük, a leghidegebbet Zabaron 
mértük (4,7 °C, július 7.). A nyár második 
hónapja 0,7 °C�kal volt melegebb, mint 
az átlag. A legnagyobb csapadékösszeg a 
Veszprém megyében található Hidegkúton 
282 mm�nek adódott. A hónap legkisebb 
csapadékösszege is elérte a 40 mm�t – ezt 
Magyarcsanádon regisztráltuk. Az átlagos 
havi országos csapadékösszeg 121 mm volt, 
amely a klímaátlag duplája. 1901 óta ez volt 
a második legcsapadékosabb július.

Augusztus

Szinte az egész hónap során alapvetQen 
anticiklonális hatások domináltak a Kárpát�
medencében. A magasnyomás középpontja 

idQnként hazánk felett, míg máskor tQlünk 
nyugatra helyezkedett el. Utóbbi esetekben 
az anticiklon keleti peremén hidegfrontok 
vonultak át felettünk. Ezek közül az augusz-
tus 10-én átvonult front volt a leginkább 
markáns. Mögötte nem csupán hideg, hanem 
kifejezetten száraz levegQ áramlott be tér-
ségünkbe. Emiatt az augusztus 12–13�i haj-
nalok csípQsnek bizonyultak, szinte ország-
szerte 10 fok alatti minimumhQmérséklettel. 
A hónap legalacsonyabb hQmérsékletét is 
ekkor mértük (4,0 °C, Zabar, augusztus 13.), 
amely új napi hidegrekordot jelentett. Ekkor 
a középhQmérséklet mintegy 6 fokkal volt 
alacsonyabb, mint a sokévi átlag.

 Három olyan hidegfront is volt a hónap-
ban, amelyekhez lokálisan jelentQs csapa-
dékhullás kapcsolódott. Az elsQ augusztus 
6-án érte el az országot. Ekkor jórészt a Du-
nántúlon esett az esQ, hiszen a front az Alföld 
térségében feloszlott. Csurgón 55 mm volt a 
napi csapadékösszeg. A második front nem 
sokkal késQbb – augusztus 10�én – vonult át. 
Szinte országszerte elQfordult több�kevesebb 
csapadék, de Tiszaszalkán 46, Gesztelyen 
pedig 49 mm hullott. A harmadik front a 
hónap utolsó dekádjában érkezett, augusztus 
21–22�én tartózkodott felettünk. Mindkét nap 
elQfordultak felhQszakadások: augusztus 21�én 
Hídvégardón 51, Debrecenben 56, Földesen 
58, Folyáson 59 mm, de a Jász�Nagykun�Szol-
nok megyei Kenderesen 86 mm esett, amely a 
hónap legnagyobb napi csapadékösszege lett. 
Augusztus 22�én fQleg a fQváros térségét érin-
tették a felhQszakadások, Budapest�Állatkert 
és Tápiószele állomásokon egyaránt 51 mm�t 
mértek.

A hónap utolsó sz_k 10 napjában csapadék-
mentesre fordult az idQjárás. A hQmérséklet 
– ellentétben a sokévi átlaggal – fokozatosan 
emelkedett, így kellemes késQ nyári idQben 
volt részünk.
    A hónap legmagasabb hQmérsékletét 
augusztus 5�én Körösszakálon mértük 
(34,3 °C). Augusztus középhQmérséklete 
19,9 °C-nak adódott, ami 0,6 °C-kal volt 
h_vösebb az átlagnál. A legtöbb csapadék 
a Borsod�Abaúj�Zemplén megyében fekvQ 
FelsQbereckiben hullott – 156 mm, míg a 
legkevesebb Medgyesegyházán esett – 10 
mm. A hónap átlagos csapadékösszege 
hozzávetQlegesen 20%�kal volt kevesebb a 
klímaátlaghoz képest.

2016 nyaráról elmondhatjuk, hogy az 
elQzQ évben tapasztalt nagy hQhullámok 
ugyan elmaradtak, de az évszak átlag-
hQmérséklete így is mintegy 0,6 °C�kal 
meghaladta a 30 éves klímaátlagot. A csa-
padékot tekintve a legtöbb Sümegen esett 
– 352 mm. A háromhavi mennyiség orszá-
gos átlagban 250 mm�nek adódott, amely 
közel 30%�kal felülmúlja az 1981 és 2010 
közötti nyári összegek átlagát. Összességé-
ben az idei volt a 20. legmelegebb és a 20. 
legcsapadékosabb nyár az 1901�tQl rögzí-
tett mérések idQsorában.                            

2. ábra. Napi csapadékösszeg-eloszlás július 13-án
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Minden év októberében, a Nobel-
díjak bejelentése idején megélén-
kül az érdeklQdés a Nobel�díjasok 

iránt. Kik Qk, milyen idQsek és milyen telje-
sítményért kapták a díjat?

Ezzel kapcsolatban Einstein egyszer meg-
jegyezte: „Az, aki harmincéves kora elQtt 
nem ért el kiemelkedQ tudományos ered-

ményt, soha nem is fog”. (A person who has 
not made his great contribution to science 
before the age of thirty will never do so.) Ez 
a kijelentés nagy vitát váltott ki, és többen is 

azt hangsúlyozták, hogy a díjak odaítélésénél 
lényeges a tudományos kutatásban szerzett 
gyakorlat.

Einsteinnek nincs igaza, jelentette ki Ben-
jamin Jones, a Northwestern University, 
Evanston szakértQje 2011�ben. A Ohio State 
University professzorával, Bruce Weinberg-
gel 525 Nobel�díjat vizsgáltak meg a izika, 
kémia és az orvostudomány területén az 
1900 és 2008 közötti idQszakra, és arra a 
megállapításra jutottak, hogy „a tudósok 

is öregszenek, és annak a valószín_sége, 
hogy 30 éves kor alatt tesznek nagy felfe-
dezést, nagyon lecsökkent.” E témáról Zoë 
Corbyn is írt egy cikket a Nature magazin-
ban „A Nobel díjasoknál a gyakorlat szá-
mít” címmel.[1]

A iatalság szerepe azonban továbbra is 
foglalkoztatja a kutatókat, és a 2016. évi 
díjak odaítélése kapcsán ismét fellángolt 
az érdeklQdés. ErrQl tanúskodik a Nature 
legújabb számában Tom Clynes cikke, 

amely azt vizsgálja: „Honnan indulnak a 
Nobel-díjasok” (Where Nobel winners get 
their start). [2] A cikk azt igyekszik ku-
tatásokkal alátámasztani, hogy azoknak a 
iataloknak, akik kis elit intézményekben 
végezték egyetemi (undergraduate) tanul-
mányaikat, nagyobb az esélyük arra, hogy 
Nobel-díjasok lesznek.

Sokféle módon lehet az egyetemeket 
rangsorolni, de csak ritkán vizsgálják azt, 
hogy az egyetemet végzettek közül hányan 

érnek el kiemelkedQ tudományos eredmé-
nyeket. A cikkben ismertetett új elemzés ép-
pen ezt végzi el.  

A rangsort  két intézmény vezeti, a párizsi 
École normale supérieure és a California 
Institute of Technology. MindkettQ kis, elit 
intézmény, kevesebb mint 250 hallgatót vesz 
fel évente, mégis, az egy fQre esQ Nobel�dí-
jasok számát tekintve több nagyságrenddel 
megelQz számos világhír_ egyetemet. 

Ezek az elit iskolák magántulajdonban van-
nak és jelentQsek a pénzforrásaik. A fenti 
listában a legmeglepQbb, kiemelkedQ 
helyezést elfoglaló intézmények között 
vannak  olyan, kis, „liberal arts” college-
ok, mint a Swarthmore College �ennsyl-
vaniában, és az Amherst College  Massa-
chusetts államban.    

Az a tény, hogy alapvetQ tanulmányai-
kat kis, elit intézményekben végzQ hall-
gatók nagyobb valószín_séggel érhetnek 
el Nobel-díjjal jutalmazható, kiemelkedQ 
eredményeket, nem igazából meglepQ. 
(Nekünk, magyaroknak elegendQ csak 
arra gondolni, hogy „marslakóink”  is elit 
gimnáziumokban érettségiztek, mint a 
híres Fasori Gimnázium vagy a Trefort 
utcai Mintagimnázium!)  Ha szabad egy 
kissé profánul fogalmazni, ha gyenge az 
oktatásunk, soha nem lesznek Nobel�dí-
jasaink!

Ami a Nobel-díjasok életkorát illeti, 
annak leghitelesebb forrása a Nobel�díj 
hivatalos honlapja. [3]  Az adatok szerint 
a díjazottak átlagéletkora a különbözQ díj 
kategóriákban a következQ:

Az adatok valóban azt mutatják, hogy a No-
bel-díjat nagy többségben egyre inkább nem 
a iatalok nyerik el, de ez sem meglepQ, mert 
a tudomány m_veléséhez megfelelQ képzett-
ség, nagy gyakorlat és tapasztalat szükséges. 
Ahogy a közmondás mondja: Gyakorlat teszi 
a mestert!, vagy ahogy m_velt eleink megfo-
galmazták: „Exercitatio artem parat.”

A kutatások szerint a Nobel-díjasok át-
lagéletkora az idQk folyamán növekedett, 
néhány kivételt találtak csak, konkrétan az 

A Nobel-díjasok életkora
BENCZE GYULA

intézmény  ország egy fQre jutó Nobel-díjas

École normale supérieure Franciaország   0,00135

California Institute of Technology USA 0.00067

Harvard University USA 0,00032

Swarthmore College USA 0,00027

Cambridge University Nagy-Britannia 0,00025

École �olytechnique Franciaország 0,00025

Massachusetts Institute of Technology   USA  0,00025

Columbia University USA 0,00021

Amherst College  USA 0,00019

University of Chicago USA 0,00017

Tudományterület Átlagéletkor Összes díjazottak száma

izika 55  204

kémia 58 175

orvostudomány 58  211

irodalom  65 104             

közgazdaságtan  67 78

békedíj 61 104

összes kategória  59 884

A legtöbb Nobel-díjast kibocsátó intézmények

Aki a legiatalabbként, 25 évesen kapta 
meg a (tudományos) Nobel-díjat: Willi-
am Lawrence Bragg ausztrál születés_ 

brit izikus (izikai Nobel-díj, 1915, 
röntgenkrisztallográiai kutatásaiért – 

apjával együtt díjazták)

TUDOMÁNYRÓL, NÉZELPDVE
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1920�as és 1930�as évek nagy felfedezéseit 
a kvantummechanika terén.

A Nobel�díjasok életkorát jelentQs felfe-

dezéseik idején már vizsgálták, azonban a 
hangsúly a szakterületek összehasonlítá-
sán volt. Azt találták, hogy a izikusok ál-
talában iatalabbak voltak a felfedezések 
idején. A szakterületek között is voltak 
különbségek, például a kémia területén 
nQtt a 30 és 40 éves életkor közötti fel-
fedezések száma. Ezeket a különbségeket 
azonban elfedte az általános életkor növe-
kedés.

Az átlagéletkor növekedésre azt a 
magyarázatot kínálták fel, hogy az el� kínálták fel, hogy az el-
méleti kutatásokról, amelyekben a i-
atalok eredményesebbek lehetnek, a 
hangsúly a kísérletekre tevQdött át, ahol 
nagy tapasztalatra és gyakorlatra, továb-
bá költséges kísérleti berendezésekre 
van szükség. Természetesen arról sem 
szabad megfeledkezni, hogy az emberek 
átlagéletkora is jelentQsen növekedett. Az 
is hozzájárul ehhez, hogy „az emberek 
nem gondolják azt 35 vagy 40 éves koruk-
ban, hogy túl vannak a csúcson”.

Érdekes lenne adatokat szerezni 
arról, hogy milyen átlagos életkorban 
választottak valakit akadémiai levelezQ 
tagnak, milyen életkorban szerzett aka-
démiai doktori fokozatot, vagy �hD� 
(kandidátus) fokozatot.  Ez némi képet 
adhatna arról, hogy milyen is – divatos 
kifejezéssel élve – a tudományos kutatói 
életpályamodell.                                             
Irodalom

[1]  Zoë Corbyn: Experience counts for Nobel 
laureates, Nature News, 2011. nov.7

[2] Tom Clynes: Where Nobel winners get their 
start, Nature News, 2016, oct. 7.          [3] 
https://www.nobelprize.com

Aki a legidQsebbként, 90 éves korában 
érdemelte ki a díjat: Leonid Hurwicz 
lengyel nemzetiség_, Oroszországban 

született amerikai közgazdász (közgaz-
dasági Nobel-díj, 2007)

MATOS LAJOS ROVATA

MEDITERRÁN ÉTREND NEM MEDITERRÁN ORSZÁGBAN

A mediterrán étrendre a sok gyü-
mölcs, növényi eredet_ étel, olíva-
olaj, mérsékelt mennyiség_ halhús, 

fehérhús�félék, tejtermék fogyasztása jel�-félék, tejtermék fogyasztása jel-
lemzQ. Ez az étrend vörös húsokban (ser-
tés� és marhahúsban), cukrozott ennivalók-
ban, telített zsírokban viszonylag szegény. A 
fQétkezésekhez ebben az étrendben a mér-
tékletes borivás is hozzá tartozik. A vizsgálat 
2003�ban indult spanyol szakemberek kez-
deményezésére, a helyi egészségügy támo-
gatásával, sok ezer önként jelentkezQ család 
részvételével. Évek alatt tanulmányok sora 
bizonyította, hogy a mérsékelten amerikani-
zált étrenden élQkhöz képest a hagyományos 

mediterrán étrenden élQ, egyébként foko-
zott kardiovaszkuláris kockázatú népesség 
szív- és érrendszeri morbiditása, mortalitása 
lényegesen kedvezQbb.

A kardiológia és a táplálkozástudomány 
nemzetközi szakértQi igyelemmel kísérték, 
de nemegyszer bíráló megjegyzésekkel illet-
ték a spanyol vizsgálat eredményeit. Sokan 
megkérdQjelezték, hogy a mediterrán étrend 
más földrajzi területen is elQnyösnek bizo-
nyulna�e. Javasolták, hogy másutt is végezze-
nek hasonló vizsgálatokat, mielQtt a mediter-
rán diéta általános nemzetközi ajánlást kapna.

Angliában a múlt század végén indították a 
rosszindulatú daganatos betegségek kutatására 
szervezett European �rospective Investigation 
of Cancer (E�IC) vizsgálatot. A Cambridge�i 
Klinikai Orvostudományi Karának munka-
csoportja kezdettQl fogva támogatta azt az el-
gondolást, hogy az E�IC tanulmány résztve-
vQi folyamatosan tájékoztassák a vizsgálókat 
életvitelükrQl, táplálkozásukat is beleértve.

A Mediterranean Diet Foundation által ké-
szített táplálkozási piramis részletesen ismer-
teti a mediterrán étrend elemeit: a széles alapot 
a napi koszt fQ összetevQi alkotják, majd fölfe-
lé haladva a piramis keskenyedése jelzi, hogy 
egyre ritkábban, egyre kisebb mennyiségben 
fogyasztandó élelmiszerekrQl van szó. A vizs-
gálók 15 pontban foglalták össze az egyes 
résztvevQk (23 902 fQ) táplálkozási adatait a 
kiindulástól (1993–1997) a megigyelés évei 
alatt. 

A vizsgálati alanyok körében 7606 halálos 
és nem halálos kardiovaszkuláris esemény 
fordult elQ 269 935 résztvevQév során. Át-
lagosan 17 esztendQ során 5660 vizsgálati 

alany vesztette 
életét a 382 765 
résztvevQév alatt, 
ebbQl a kardio-
vaszkuláris ha-
lálesetek száma 
1714 volt. A me-
diterrán étrenden 
élQk között a szív� 
és érrendszeri 
események 5%�
kal ritkábbak 
voltak. Ebben 
a csoportban a 
kardiovaszkuláris 
mortalitás 9%�kal 
volt kisebb, az 
iszkémiás szívbe-
tegség gyakori-
ságának csök-
kenése 6%�nak 
bizonyult, és az 
összhalálozás 5%�
kal mérséklQdött.

A mediterrán étrend jótékony befolyá-
sa dózisfüggQnek bizonyult. A szív� 
és érbetegségek csökkenése abban a 
csoportban, amelyik mérsékeltebben 
követte a mediterrán diéta gyakorlatát, 5% 
volt, míg az étrendet szigorúan követQk 
15%�kal ritkábban lettek szívbetegek. A 
kutatók számításai szerint a vizsgált népes-i szerint a vizsgált népes-
ségben 10 év alatt ezer résztvevQre számítva 
9,7 kardiovaszkuláris esemény megelQzhe-
tQ lett volna a mediterrán étrend pontosabb 
betartásával, valamint a kardiovaszkuláris 
mortalitás és az összhalálozás ezerbQl 5,5, 
illetve ezerbQl 7,5 esettel csökkent volna. 
Az összesített statisztika még imponálóbb: 
ha a szigetországban mindenki a tradicioná-
lis mediterrán étrendet fogyasztaná, évente 
majdnem 20 ezerrel kevesebben halnának 
meg kardiovaszkuláris betegségben.

http://otszonline.hu/cikk/mediterran_
etrend_nem_mediterran_orszagban

Orvosszemmel
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PALEOBIOLOGY

 (2016. október)

VÁRATLAN FOGAK AZ UTOLSÓ 
KAVICSFOGÚ ÁLTEKNPSÖKNÉL

A régóta kihalt élQlények maradványai-
nak vizsgálata néha meglepQ ismereteket 
szolgáltat arról, hogyan hozza elQtérbe az 
evolúció azokat a tulajdonságokat, ame-
lyek a túléléshez szükségesek a különbözQ 
környezetekben. A közelmúltban jó pél-
dát nyújtottak erre a �lacodontiák fogai. A 
�lacodontiák, vagy kavicsfogú álteknQsök 
egy kihalt tengeri hüllQcsoporthoz tartoz-
nak, amelyek mintegy 250 millió évvel ez-
elQtt, a „dinoszauruszok korának” kezdeti 
szakaszában éltek. Hatalmas, teknQsszer_ 
képviselQik az Qsi �angea szuperkontinenst 
kettészelQ tenger sekélyebb környezeteiben 
éltek. Maradványaikat eddig megtalálták 
Németországban, Svájcban, Olaszország-
ban és Magyarországon is (a Veszprém 
mellett felfedezett Placochelys placodonta 
a leghíresebb hazai leletek közé tartozik). A 
legújabban leírt maradványok pedig Kíná-
ból kerültek elQ.

Fogaik morfológiája alapján már az elsQ 
felfedezésük óta durofág ragadozóknak 
tartják Qket, amelyek áldozataik kemény 
héjának összeroppantása után fogyaszt-
ják el az ehetQ lágyrészeket. Valamennyi 
�lacodontiának fogak voltak a felsQ és az 
alsó állkapcsában, de fogak helyezkedtek 
el a szájpadlásukon is. Evolúciójuk során 
speciális „összeroppantó” fogakat fej-
lesztettek ki, melyek jól alkalmazkodtak 
a kemény héjú táplálékállatok (kagylók, 
rákok) fogyasztására, melyek szintén gya-
koriak voltak akkoriban a sekélytengeri 
környezetekben. A �lacodontiák Qseinek 
azonban hosszú és hegyes fogaik voltak 
(még a szájpadlásukon is), melyek egyér-
telm_en a lágytest_ prédaállatok elfogására 
alkalmazkodtak. Ezzel szemben a késQbbi 
�lacodontiák viszonylag könnyen azono-
síthatók a törésre alkalmas kavicsszer_ fo-
gaik révén, melyek gumósak voltak a korai 
formáknál és lapítottak a késQbb elQforduló 
fajoknál. A különbözQ fajok fogai azonban 
elég jelentQsen eltértek egymástól.

A most publikált tanulmányban a kuta-
tók arra a kérdésre keresték a választ, hogy 
mennyire jól funkcionáltak ezek a fogak, és 
hogyan fejlesztették ki a késQbbi �lacodontia 
fajok az optimális törQfogakat. A nemzetközi 
kutatócsoport tagjai számos európai gy_jte-
ményben megvizsgálták a �lacodontia fogak 
alakját. A múzeumokban található példányok 
fogait összehasonlították különbözQ model-
lekkel, melyekkel azt tesztelték, hogy az adott 
fajok fogai milyen hatékonyan törték fel a pré-
daállatok héjait, és eközben Qk maguk meny-
nyire voltak ellenállóak a törésekkel szemben, 
amikor nagy nyomás érte Qket. A lapos fogak 

kisebb erQvel összetörik ugyanazokat a héja-
kat, mint a konkáv felszín_ fogak, a konvex, 
vagy csúcsokkal ellátott fogaknak pedig 
még nagyobb erQre van szüksége. Másrészt 
a konvexebb felület_ fogak hajlamosabbak 
arra, hogy erQhatásra maguk is eltörjenek. 
A modellek alapján a kutatók arra a követ-
keztetésre jutottak, hogy a �lacodontiáknak 
ideális esetben kissé lekerekített fogfelszí-
neket kellett volna kifejleszteni, hogy minél 
hatékonyabban tudják a héjakat összetörni, 
anélkül, hogy közben Qk maguk megsérülje-
nek. Miközben néhány késQi �lacodontiánál 
pontosan ez történt, a legutolsó ismert képvi-
selQiket az evolúció meglehetQsen eltérQ és 
érdekes fogakkal szerelte fel.

Ennél a �lacodontia csoportnál az elQre 
jelzett optimális fogak helyett komplex fog-
felszínek fejlQdtek ki sekély, félhold alakú ba-
rázdával, amit egy kis kiemelkedés vett körül 
az alapvetQen zúzásra használt fogakon. A ku-
tatók szerint ez a fogszerkezet a funkcióját te-
kintve hasonlóképpen m_ködhetett, mint amit 
a korai Hominina zápfogaknál feltételeznek 
– a barázda segítségével helyben tartották a 
zsákmányt, amíg a kiemelkedQ kúp kifejtette a 
préda héjának összetöréséhez szükséges erQt. 
Azt is kimutatták, hogy ennél a �lacodontia 
csoportnál ritkább volt a fogcsere, valószín_-
leg azért, mert a fog alakjának megváltozása 
jobban megvédte a fogakat a töréstQl.

A kutatást irányító Stephanie Croft szerint a 
�lacodontiákkal kapcsolatos kutatásaik rámu-
tattak az evolúciós folyamatok komplexitásá-
ra és a választási lehetQségek sokféleségére. A 
vizsgált �lacodontiák fogai nagyon jelentQsen 
eltértek a többi rokon fajnál kifejlQdQ fogaktól. 
A New Jersey Technológia Intézetben tovább 
folytatják a kutatást annak érdekében, hogy 
bepillantást nyerjenek abba, hogyan alakítja 
az evolúció az élQlények funkcionális kapcso-
latait az Qket körülvevQ környezet függvé-
nyében. Munkájuk során az összehasonlító 
anatómiai, a iziológia, a biomechanikai és 
a hidrodinamikai vizsgálatok mellett a bio-
lógia által inspirált robotokat is felhasznál-
nak annak megállapítására, hogy a vízben élQ 
szervezetek milyen kölcsönhatásban vannak a 
környezetükkel, és hogyan hatnak a morfoló-
gia és a funkció evolúciójára.

ÖNSEGÉLYEZP 
ÉNEKESMADARAK

(2016. október 14.)

Nem minden beteg ember fordul azon-
nal orvoshoz. Sokan elQször többé�ke-
vésbé bevált háziszerhez nyúlnak. Az 
öngyógyítás azonban nemcsak az em-

berek körében lehetséges; az állatok is 
alkalmazzák ezt a módszert. Így például 
a maláriás csimpánzok keser_ leveleket 
esznek, melyek összetevQi hasonló hatá-
súak, mint a maláriaellenes klorokvin. A 
kapucinusmajmok rovarriasztás céljából 
megrágott leveleket dörzsölnek egymás 
szQrzetébe. A madarak közül pedig a 
szajkó (Garrulus glandarius) csQrében 
élQ hangyákkal járja végig tollazatát, 
mégpedig azért, mert a hangya hangya-
savat termel, amit az atkák és más élQs-
ködQk ki nem állhatnak.

Az öngyógyítás egyik különleges 
formáját igyelték meg a Bécsi Egye-
tem Viselkedésbiológiai Tanszékének 
munkatársai, Sabine Tebbich és kollé-
gái a Galápagos�szigeteken a Darwin�
pintyek között végzett kutatásaik során. 
Megigyelték, hogy a madarak tollaikat a 
galápagosi guava (Psidium galapageium) 
leveleivel dörzsölik be. Ez valószín_leg 
a Philornis downsi légy fészekparazitáit 
riasztja el, amelyek a pintyeket rendkí-
vüli mértékben veszélyeztetik.

Ennek a kifejlett formájában a házi 
légyre hasonlító rovarnak van egy rend-
kívül kellemetlen tulajdonsága: a fészke-
lQ madarak különbözQ fajainak vérével 
és szöveteivel táplálkozik. A madarak-
nál a vérveszteség a legyek által okozott 
sebekkel együtt lényegesen csökkenti a 
költési eredményt: egyes fajoknál a i-
ókák akár 95 százaléka is elpusztul. Az 
érintett madarak között különösen veszé-özött különösen veszé-különösen veszé-
lyeztetett fajok is találhatók, mint példá-
ul a mangrovepinty, amelybQl világszerte 
már csak mintegy csupán 100 példány él, 
vagy a kis csQr_ Darwin�pinty, aminek 
becsült állománya 9000 példány, s mely-állománya 9000 példány, s mely-9000 példány, s mely-
nek száma a �hilornis miatt rendkívüli 
mértékben csökken.

A szárazföldön, ahonnan a philornist 
behurcolták, a parazita a fészkek kereken 
30 százalékát megfertQzte, fészkenként 
átlagosan hat�hét lárvával. Ez viszony-
lag ártalmatlan arány, ha igyelembe 
vesszük, hogy a Galápagos�szigeteken 
minden fészek fertQzött, fészkenként át-
lagban 50 lárva található.

De nemcsak a lárvák száma, hanem a pa-
raziták fertQzQképessége és agresszivitása 
is fokozódott. A legyek a fészkeket manap-
ság sokkal korábbi stádiumban támadják 
meg. Az egyes legyek között nyilvánva-
lóan verseny folyik: akár hat nQstény légy 
is lerakja a fészekbe petéit, ugyanakkor a 
magas parazitafertQzésnek köszönhetQen 
a iókák olyan korán elpusztulnak, hogy 
sok lárva a fejlQdési ciklusát be sem tudja 
fejezni. Ilyen körülmények között termé-
szetesen az a légy a nyertes, amelyik leg-
korábban rakja le petéit.

S vajon segítenek magukon a madarak? 
Vannak bizonyítékok arra, hogy igen. Az 
elmúlt négy évben a kutatócsoport négy 
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pintyfaj tíz képviselQjét igyelte meg, ho-
gyan dörzsölik be magukat a galápagosi 
guava leveleivel, vagy a csQrükkel ösz-
szetört levélpépet hogyan kenték tolla-
zatukra.

Annak kiderítésére, hogy a levelek 
– mint a kutatók feltételezték – termé-
szetes rovarriasztó hatással rendelkez-
nek-e, megfigyelésükbe önkéntes kísér-
leti személyeket vontak be: 17 kísérleti 
személy dörzsölte be egy-egy karját és 
lábszárát összezúzott guavalevéllel, 
majd 15 percig hagyták, hogy a szú-
nyogok akadálytalanul támadják Qket. 
Megállapították, hogy a „kezeletlen” 
végtagokat sokkal gyakrabban csípték 
meg a szúnyogok. E megfigyelés alap-
ján tesztelték a laboratóriumban, hogy 
egy bizonyos fajta szúnyogot, amely 
gyakran terjeszti a maláriát (Anopheles 
arabiensis) elriasztja�e a bedörzsö-
lés. A kutatók ehhez véres kolbász fe-
lét málnalevél-kivonattal, másik felét 
galápagosi guavalevéllel dörzsölték be.

Ezúttal is bebizonyosodott, hogy a 
guavakivonattal bekent kolbászt a vér-
szívók lényegesen kevésbé találták von-
zónak. A kutatók kimutatták tehát, hogy 
a �. downsit is károsíthatja a növénnyel 
való érintkezés. Azok a légylárvák, ame-
lyek guavalevéllel kezelt szövetbQl szív-
tak vért, lassabban növekedtek, mint a 
kontrollcsoportban a lárvák, melyek ese-
tében a vérszívás helyét csak vízzel vagy 
ártalmatlan növénnyel kezelték.

Nagyon valószín_ tehát, hogy a 
guavalevelek rovarokra ártalmas anyago-
kat tartalmaznak. Meg kellene azonban 
találni azokat a növényi alkotóelemeket, 
amelyek felelQsek ezért a hatásért. Ez 
nem csak a tudomány érdeke: számos kí-
sérlet van, amelyek során a pintyfészke-
ket sikeresen kezelték rovarirtó szerrel. 
Tebbich ugyanakkor megjegyzi, hogy 
a Galápagos-szigetek nagyon érzékeny 
ökoszisztéma. Nem lehet tudni, milyen 
hatással vannak a rovarirtó szerek azok-
ra a szervezetekre, amelyeket célzottan 
nem kezelnek ezekkel a szerekkel. A szi-
geteken honos növények, mint természe-
tes rovarirtó szerek kiutat jelenthetnek 
ebbQl a csapdából.

Valószín_, hogy a Darwin�pintyek 
öngyógyítása olyan régi magatartás, ami 
csak a legyek nagyfokú elszaporodása 
miatt vált olyan mérték_vé, hogy a kuta-
tók megigyelhették. De az is lehetséges, 
hogy valóban új, a madarak vészhelyzet�új, a madarak vészhelyzet�a madarak vészhelyzet-
ben született „találmányáról” van szó, 
mivel a Darwin�pintyek nagyon alkal-
mazkodó-képesek. Jelenleg minden jel 
arra mutat, hogy a legyek elkezdték dia-
dalmenetüket, s ha nem történnek megfe-
lelQ ellenintézkedések, akkor a Darwin�
pintyek néhány fajától a közeljövQben el 
kell búcsúznunk.

(2016. október 11.)

ERSZÉNYES ÖRDÖGÖK TEJE A 
SZUPERBAKTÉRIUMOK ELLEN

A természet „boszorkánykonyhája” kí-
nálhat megoldást a methicillin�rezisztens 
Staphylococcus aureus (MRSA) fertQzé-
sekre – derül ki egy, a Nature Scientiic 
Reports-ban megjelent ausztrál kutatás 
eredménye kapcsán.

Az antibiotikumokra rezisztens baktéri-
umok világszerte egyre súlyosabb prob-
lémát jelentenek, ezen belül különösen 
kényes kérdés a kórházi fertQzésként elhí-
resült MRSA kezelése. 

Az erszényes ördög (Sarcophilus harrisii), 
ma már csupán Tasmániában élQ, kisebb ku-
tya méret_ állat utódjai háromhetes terhesség 
után az anyaállat hátrafelé nyíló erszényében 
fejlQdnek, a születésükkor alig 0,2 grammos 
kölykök mintegy 100 nap alatt 200 g mére-
t_re nQnek – s eztán hagyják csak el az er-
szényt, de csak 9 hónapos korukban válnak 
önállóvá. A tasmán ördög nem a világ leg-
tisztább állata, gyakran fogyaszt döghúst, és 
az erszénye és kotoréka sem épp steril – így a 
gyakorlatilag immunrendszer nélkül születQ 
utódok számára az anyaállat teje jelenti az 
egyetlen védekezési lehetQséget a környezeti 
fertQzésekkel szemben. A Sydney Egyetem 
kutatócsoportja az ördögök tejét, s az abban 
lévQ kathelicidinek antimikrobiális hatását 
vizsgálta. E peptidek számos állat veleszü-
letett immunrendszerében megtalálhatók, a 
rendkívül fejletlenül világra jövQ erszénye-
sek esetében azonban nincsenek jelen. 

Az erszényesek teje a méhlepényes em-
lQsökénél jóval változatosabb és nagyobb 
mennyiség_ és kathelicidint tartalmaz, a 
génállományukban is nagyságrendi kü-
lönbség van ezen peptideket kódoló gé-
neket illetQen, így például egy oposszum 
(Monodelphis domestica) esetében 12 kü-
lönbözQ kathelicidin�kódoló gén találtha-
tó, míg az ember vagy a házi egér esetében 
csupán egyetlen. Eddig azonban, genetikai 
adatok híján, alig néhányat vizsgáltak az 
erszényesek e peptidjei közül, ám például a 
törpekenguru (Macropus eugenii) esetében is 
találtak széles spektrumú antibiotikumokat. 
Az eddigi ismeretek alapján úgy t_nik, hogy 
az erszényesek kathelicidinjei körében még 
számos hasonló, rezisztens kórokozók ellen 
hatékony antibiotikum lehetQsége rejlik. 
    A kutatók azért választották az erszényes 
ördögöt a vizsgálathoz, mivel a kölykök az 
egyedfejlQdésük során különösen sok, a 

kórokozók tömegének kitett helyzetet élnek 
meg, mind az erszényben, mind pedig onnan 
kikerülve a föld alatti vackukban, s emel-
lett igen agresszívek, harapósak és gyakran 
harcolnak egymással. A tasmán ördögök 
genomját 2012�ben hozták nyilvánosságra, 
ekkor vált lehetQvé benne a kathelicidineket 
kódoló gének keresése. A megtalált géneket 
eztán aszerint csoportosították, hogy az ál-
lat mely szerveiben aktiválódnak, s indítják 
el a kódolt peptidek kiválasztását – az ered-
mény többek közt az erszényben mutatta ki 
a jelenlétüket. A kutatás során azt is meg-
vizsgálták, hogy van�e különbség a szop-
tató és nem szoptató ördögök erszényeinek 
baktériumlórája közt, s úgy találták, hogy 
bár nagyjából azonos számban vannak jelen 
a baktériumfajok, azonban a fajokon belü-
li arány jelentQsen eltért. Több, az erszény 
lórájában megtalálható gram�negatív bak-
térium, pl. Leptotrichiaceae, �orphyromonas 
és �asteurellaceae törzsek esetében jelentQs 
egyedszám-csökkenést mértek a szülés után.

Az ördöganyák erszényében kiválasztott 
tejbQl azonosított kathelicidinekrQl szinte-
tizált másolatot készítettek, s ezekkel foly-
tatták le a kísérleteket. Mivel nem álltak 
rendelkezésre a kísérlethez kimondottan az 
erszényes ördögökre jellemzQ kórokozó-
törzsek, így emberi és egyéb állati baktéri-
umok (25 törzs) és gombák (6 törzs) voltak 
a tesztalanyok. A Saha�CATH5 és Saha�
CATH6 nev_ peptidekrQl kiderült, hogy 
széles spektrumú antibiotikumok és képesek 
az emberi MRSA és VRE (vancomycin�
rezisztens enterococcus) fertQzést okozó bak-
tériumokat is legyQzni, a Saha�CATH3 pedig 
a gombafertQzések, így pl. a Candida ellen 
jelent hatékony védelmet. A többi „ördögi” 
kathelicidin esetében nem találtak emberi 
kórokozók elleni hatást. A baktériumokra ki-
fejtett hatás mellett azt is vizsgálták, hogy a 
fenti kathelicidinek az ember testi sejtjeivel 
miként viselkednek, hiszen fennáll a veszély, 
hogy nem csupán a baktériumok sejtfalait ké-
pes károsítani a peptid, hanem egyéb sejtekét 
is. Szerencsére a vizsgálatból kiderült, hogy 
ez nem jelent problémát, mivel a kórokozók 
elpusztításához elegendQ koncentrációnál lé-
nyegesen nagyobb volt csak képes az emberi 
sejteket is károsítani. A Saha�CATH3 gom-
baellenes hatása mellett egyáltalában nem 
tudott az emberi sejtekben kárt tenni, így ez 
új, ígéretes gombaölQ gyógyszer alapanyaga 
lehet. A többi peptidnél további biokémiai 
vizsgálatokkal kideríthetQ, hogy mely régió-
juk kapcsolódik az emberi sejthez, így ezek 
megváltoztatásával itt is kizárható lehet a 
kártékony mellékhatás.

Mivel az ördögökre jellemzQ baktéri-
umtörzseket nem tudták vizsgálni, ezért 
késQbb szükség lesz ezek bevonására is, 
hogy a kathelicidinekkel szembeni termé-
szetes rezisztencia kialakulásáról, annak 
evolúciós nyomairól is információt kap-
hassanak. 

FOLYÓIRATSZEMLE
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DR. BAJZÁTH JUDIT kiállításren-
dezQ, Magyar Természettudományi 
Múzeum, Budapest; DR. BAUER 
NORBERT muzeológus, Magyar Ter-
mészettudományi Múzeum Növénytá-
ra, Budapest; DR. BENCZE GYULA, 
a izikai tudomány doktora, MTA Wig-
ner Fizikai Kutatóközpont, Részecske- 
és Magizikai Intézet, Budapest; DR. 
KALOTÁS ZSOLT természetvédelmi 
tanácsadó, Tolna; KA�ITÁNY KA-
TALIN szerkesztQ, Természet Világa, 
Budapest; DR. KITTEL ÁGNES tu-
dományos tanácsadó, MTA Kísérleti 
Orvostudományi Kutatóintézet, Buda-
pest; DR. MATOS LAJOS szívgyógy-
ász, Szent János Kórház, Budapest; 
DR. NAGY KÁROLY (1926–2016), 
izikus, akadémikus; DR. NÉMETH 
KÁROLY �hD, geológus, Massey 
Egyetem, �almerston North, Új�Zé-
land; �ÁTKAI ZSOLT meteorológus, 
Országos Meteorológiai Szolgálat, 
Budapest; DR. ROSIVALL LÁSZLÓ 
egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, 
Általános Orvosi Kar, Kórélettani Inté-
zet, Budapest; DR. SILBERER VERA 
vegyész, szakértQ, Budapest; DR. TÉL 
TAMÁS izikus, egyetemi tanár, ELTE 
TTK, Elméleti Fizikai Tanszék, Buda-
pest; DR. VARGA �ÉTER geoizikus, 
az MTA doktora, MTA CSFK Geodé-
ziai és Geoizikai Intézet Kövesligethy 
Radó Szeizmológiai Obszervatórium, 
Budapest; VIZI E. SZILVESZTER 
akadémikus, professor emeritus, az 
MTA volt elnöke, a TIT örökös tiszte-
letbeli elnöke, MTA Kísérleti Orvos-
tudományi Kutató Intézet, Budapest.

Januári számunkból

FQzy István: Az év Qsmaradványa 2017.    
  A Kárpátok sárkánya, a barlangi medve
Kereszty Zsolt: 31 tonnás vasmeteorit
  Argentínában
Simonyi Miklós: Molekulaszobrászattól 
  a molekuláris motorig. Kémiai Nobel-
  díj, 2016
Szili István: Változások a velencei tájban
Németh Géza: Búcsú Amerikától
Tóth János: Szent Borbála hagyománya
Bencze Gyula: Kvantumszobrászat
Both ElQd: T_zhalál. Az Apollo–1  

katasztrófája
Vásárhelyi Zsóka Anna: A munkameg-

osztás ezer arca és egy modellje
Surányi László: „Nem azt tanítjuk, amit 

tanítunk” – Emlékezés Surányi Jánosra

BUZA PÉTER: Bandusia forrása 
(Városháza kiadó, Budapest, 2016)

A fQvárosért rajongó olvasók két okból 
is örülhetnek a Bandusia forrása cím_ 
karcsú kis kötet megjelenésének. EgyfelQl 
azért, mert ezzel a kötettel indítja útjára 
a poraiból fQnixként feltámadt Városháza 
Kiadó a „Budapest titkai” sorozatot, 
másfelQl pedig azért, mert a kötet szerzQje 
Buza �éter, a kiváló várostörténész, a 
Budapest folyóirat fQszerkesztQje, aki 
mindig igen érdekes, kevéssé ismert 
tényekkel szokta megismertetni a város 
múltja iránt érdeklQdQket. 

A könyv idQhorizontja igen tágas: Mátyás 
korától napjainkig követhetjük a Rákos 
mezejének nevezett területen történteket, 
amelyet ma a Józsefváros déli szélének 
néhány utca által határolt negyedeként is-
merünk. A szerzQ segítségével nyomon kö-
vethetjük, miként vált az eredetileg vadban 
gazdag, részben mocsaras terület, amelyen 
a régi térképek titokzatos „lövészkunyhó-
kat” jelölnek, királyi tekintetek elQtt zajló 
katonai díszszemlék színhelyévé, pes-
ti polgárok, majd fQnemesek birtokává, 
mígnem elnyerte mai rendeltetését egye-
temi füvészkertként, közparkként, illetve a 
Nemzetvédelmi Egyetem otthonaként.

A kötet a városrész két legrégebbi épü-
letének sorsát mutatja be részletesen. 
A pesti oldal egyetlen természetes forrása 
az évszázadok óta Illés-kútként ismert, a 
hazai szerbség számára kultikus jelentQ-
ség_ víznyerQhely, amit a kötet szerzQje 
segítQtársaival éppen 30 esztendeje ásott 

elQ szó szerint a föld alól, majd megszervezte 
korh_ formában történQ helyreállítását is. (A 
könyv megjelenésének apropóját is ez a kerek 
évforduló szolgáltatta.)

A másik épület a Füvészkert jelenlegi igaz-
gatósági épülete, a hajdani Szeleczky�, majd 
Festetics�kastély, amely szerzQnk feltételezése 
szerint Mátyás pesti parti vadászkastélyának 
maradványait rejti magában. Ez a feltéte-
lezés még nem bizonyított, de a kötetben 
érdekes fotók láthatók az épület pincefalai 
mögött rejtQzködQ régi kváderfalazatokról…. 
Buza �éter a források részletes elemzésén ala-
puló bravúros logikai láncon keresztül azt is 
bemutatja, hogy a ma a Budapesti Történeti 
Múzeumban látható, Corvin�címeres süttQi 
vörös mészkQ faragványok is ezt a hajdani 
kastélyt ékesíthették.

 A kötet második része Buza �éternek az 
Illés�kút feltárásával és helyreállításával kap-
csolatos egykorú munkanaplóját tartalmazza, 
amely érdekfeszítQ látlelet arról, hogyan szök-
kentek szárba a szocializmus egyre lazuló, 
felbomló félben lévQ keretei között a polgári 
kezdeményezések. A szerzQ minden akadályt 
legy_rQ kitartását dicséri, hogy az egykori 
Alfa mozi, egy textilgyár és egy tüdQgondo-
zó hármas határán elhelyezkedQ Illés�kutat 
számtalan tárgyalás, s a többé vagy kevésbé 
jóindulatú partnerek közrem_ködésével, a 
mindvégig kitartó alkotótársak segítségével 
végül sikerült újraéleszteni.

A mindössze 140 oldalas, eredeti dokumen-
tumokkal gazdagon illusztrált könyvet jó szív-
vel ajánljuk szeretett Budapestünk barátainak 
karácsonyfája alá.

GÁCS JÁNOS

AKIK 2016-BAN LEMONDTAK A HONORÁRIUMUKRÓL

Ebben az évben is sok kiváló szerzQ tisztelte meg folyóiratunkat írásával. A lapunk 
színvonalát Pk adják, ezért hálásak vagyunk nekik. Külön köszönet illeti azokat, 
akik szellemi munkájuk ellenértékét 2016-ban felajánlották a Természet Világa 
megjelenésének segítésére. Nevüket, az elmúlt évekhez hasonlóan, most is közzé-
tesszük. 

Bacsárdi László       20 000 Ft
Bencze Gyula        62 000 Ft
Bodor János       10 000 Ft
Both ElQd      125 000 Ft
Charles Simonyi         6 000 Ft
Dobos Irma        20 000 Ft
Dürr János        2 000 Ft
Gógl GergQ         7 000 Ft
Gózon Ákos         6 000 Ft
Hargittai István       27 000 Ft
Hargittai Magdolna       15 000 Ft
Ihász István       20 000 Ft
Kovács Zoltán        9 000 Ft
Lente Gábor                   63 000 Ft
Lévai �éter       20 000 Ft
Major István       32 000 Ft

Nyitrai László        7 000 Ft
�atkós András      47 000 Ft
Radnai Gyula      34 000 Ft
Reményi Attila        7 000 Ft
Rosivall László       23 000 Ft
Scheuring István       23 000 Ft
Schiller Róbert       30 000 Ft
Solt György      22 000 Ft
Staar Gyula       88 000 Ft
Staar �éter        9 000 Ft
Szabad János      27 000 Ft
Szelecsényi Ferenc        9 000 Ft
Tél Tamás       18 000 Ft
Ujfaludi László       18 000 Ft
Venetianer �ál       34 000 Ft
Vuts József         8 000 Ft
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ASZTRONAUTIKA–ASZTROFIZIKA–CSILLAGÁSZAT

BACSÁRDI LÁSZLÓ: Az igazi kvantum csendje                                                   11. o. (1. sz.) 
BOTH ELPD: Európa újra a Marsra megy                                                 453. o. (10. sz.) 
BOTH ELPD: Exobolygó vagy sem?                                                                     72. o. (2. sz.)
BOTH ELPD: Interplanetáris kapzsiság                                                                386. o. (9. sz.)
ÉRDI BÁLINT: A sárkány�konigurációk                                                               290. o. (7. sz.)
KERESZTY ZSOLT: A 2015�ös év meteorithullásai                                           438. o. (10. sz.)
REZSABEK NÁNDOR: Otto Tetens csillagász emlékezete                                188. o. (4. sz.)
SZÉNÁSI RÉKA – VASSÁNYI MIKLÓS: 
  William Derham lelkész�csillagász és a kora újkori iziko�teológia       261. o. (6. sz.)
Szenzációs égi mechanikai eredmény                                                                274. o. (6. sz.)

Apróbb közlemények

Ritka lehetQség: szupernóva felbukkanása várható! 31. o. (1. sz.); Bolygóját felfaló 
fehér törpe 81. o. (2. sz.); A Mars gy_r_je 82. o. (2. sz.); A Rosetta utolsó éve 82. o. 
(2. sz.); Ceres újdonságok 129. o. (3. sz.); Tejútrendszerünk legkisebb csillagai 129. 
o. (3. sz.); Extragalaktikus gammapulzárok 129. o. (3. sz.); Vita a gyors kozmikus 
rádiókitörésekrQl 272. o. (6. sz.); Új bolygó a Naprendszerben? 272. o. (6. sz.); El-
indult az elsQ Exomars 321. o. (7. sz.); A Jupiter légköre mélyén 366. o. (8. sz.); A 
legtávolabbi galaxis 222. o. (5. sz.); Két különleges exobolygó 224. o. (5. sz.); A 
marsi évszakok 415. o. (9. sz.); Megérkezett a Juno 415. o. (9. sz.); Sófolt a Ceresen 
415. o. (9. sz.); Új, nagyon távoli égitest 467. o. (10. sz.); Megkerült a �hilae 468. o. 
(10. sz.); Túl aktív galaxis 509. o. (11. sz.); Még gyorsabban tágul 509. o. (11. sz.); 
Napfogyatkozások hatása az Io légkörére 510. o. (11. sz.) Mégsem gyorsul a Világ-
egyetem tágulása? 561. o. (12. sz.) A Vénusz vulkánjai 561. o. (12. sz.) Két csillag 
három korongja 561. o. (12. sz.) 

Folyóiratszemlék

Szuperlerek 47. o. (1. sz.); Az egyre kevésbé „nagy vörös folt” 239. o. (5. sz.); Aszim-
metrikus Holdunk 286. o. (6. sz.); Adatözön a csillagászatban (is) 430. o. (9. sz.); 
Atomháború vagy napkitörés? 527. o. (11. sz.)

BIOLÓGIA–BIOFIZIKA–AGRÁRTUDOMÁNY

BÁLINT ZSOLT: Miért alszanak csoportosan a boglárkák?                    276. o. (6. sz.)
BARINA ZOLTÁN: Az év vadvirága: a mocsári kockásliliom                126. o. (3. sz.)
CSABA GYÖRGY: Klónok és Qssejtek                                                      17. o. (1. sz.)
 – Az ember illatkommunikációja                                                              253. o. (6. sz.)
CSU�OR DEZSP – KOVÁCS BERNADETT: A kamilla                         278. o. (6. sz.)
DULAI DÁVID: �áratlan élQvilág a világ végén                                              377. o. (8. sz.)
GÓGL GERGP – NYITRAY LÁSZLÓ – REMÉNYI ATTILA: 
  A sejtes élet és halál urai                                                                                     217. o. (5. sz.)
GÖRFÖL TAMÁS: A denevéreket pusztító gomba                                         514. o. (11. sz.)
MAGYAR ELIN: Mi is az a noni?                                                                        36. o. (1. sz.)
MOLNÁR V. ATTILA – TAKÁCS ATTILA: Megporzási válság                   303. o. (7. sz.)
�ONGOR SÁNDOR – JUHÁSZ JÁNOS – LIGETI BALÁZS: 
  Háború és béke a baktériumoknál                                                                      208. o. (5. sz.)
�USKÁS GELLÉRT: A mezei tücsök                                                                204. o. (5. sz.)
SONKOLY JUDIT – TÖKÖLYI JÁCINT – TÖRÖK �ÉTER – MOLNÁR V. ATTILA:     
  Miért olyan sikeresek a csalók?                                                                                88. o. (2. sz.)
SZABÓ MÁRTON: Cápákról feketén�fehéren                                           25. o. (1. sz.)
SZABÓ MÁRTON: Kajmánhalak                                                             318. o. (7. sz.)
SZILI ISTVÁN: Virágok között…                                                            330. o. (7. sz.)
– A mezei szil                                                                                              368. o. (8. sz.)
– A compó                                                                                                   424. o. (9. sz.)
TURCSÁNYI GÁBOR – TURCSÁNYINÉ SILLER IRÉN:
  „Hullámlovaglás” a Wave Rock szikláin                                                 173. o. (4. sz.)
TURCSÁNYI GÁBOR: Bizarr kutyatejfélék                                           355. o. (8. sz.)
ÜVEGES BÁLINT – BÓKONY VERONIKA – HETTYEY ATTILA: 
  A kétélt_ek és a klímaváltozás                                                                  420. o. (9. sz.)
VASAS GIZELLA: A lilatönk_ pereszke                                               469. o. (10. sz.)
VUTS JÓZSEF – TÓTH MIKLÓS: Illatjelek a mélyben                         137. o. (3. sz.)

Apróbb közlemények

A korallok küzdelme a klímaváltozással 31. o. (1. sz.); A növények védekeznek, amikor 
elfogyasztják Qket 32. o. (1. sz.); Mérget termelnek a tengeri paradicsomok 80. o. (2. sz.); 
Az elefántok szociális hálózata dacol a vadorzással 81. o. (2. sz.); A legnagyobb krokodil 
130. o. (3. sz.); Hogyan ellenQrzi a méhkirálynQ a dolgozókat 130. o. (3. sz.); A messzebbre 
vándorló madarak okosabbak 177. o. (4. sz.); Medveállatkák 30 évig mélyh_tve 177. o. (4. 
sz.); RepülQ csiga a vízben 178. o. (4. sz.); Egészséges félelem a gonosztól 178. o. (4. sz.); 
Hangzavar az óceán mélyén 179. o. (4. sz.); Fonálon tartotta utódait 272. o. (6. sz.); A fák 

egymás között kereskednek 273. o. (6. sz.); A modern emberben nyoma sincs 273. o. 
(6. sz.); A muslica óriásspermiuma 322. o. (7. sz.); Apró élQlények nagy hatása 322. o. 
(7. sz.); A mentális erQfeszítés ragályos 322. o. (7. sz.); Ezüstruhában a sivatagi nap 
ellen 323. o. (7. sz.); Psi DNS árulkodik a megafauna kihalásáról 366. o. (8. sz.); A 
kutyák elkülönülve fejlQdhettek 366. o. (8. sz.); A kannabisz agyi elváltozást okozhat 
366. o. (8. sz.); H_tlen verebek 367. o. (8. sz.); Álomba merülQ fák 367. o. (8. sz.); 
Ki korán kel, fészket lel 367. o. (8. sz.); Miért költöznek a pingvinek? 368. o. (8. sz.); 
Megégett a legidQsebb fenyQ 222. o. (5. sz.); Több Qsi vírus 222. o. (5. sz.); A városi 
madarak okosabbak 223. o. (5. sz.); Az Qszülésért felelQs genetikai információ 223. 
o. (5. sz.); Enzim a virágban 223. o. (5. sz.); Nem a mennyiség számít 224. o. (5. sz.); 
Daganatos állatok 416. o. (9. sz.); A csimpánzok között gyakoribb az együttm_ködés 
467. o. (10. sz.); Kannibálcápák 467. o. (10. sz.); Fáj a növénynek, ha megsérül? 468. 
o. (10. sz.); Átmenet hangyász és kaméleon között? 509. o. (11. sz.); A fotoszintézis 
növekedése és a szezonális szén�dioxid�ciklus 510. o. (11. sz.); A macskák világhódító 
útja 511. o. (11. sz.) A kutyák társas képességei és a gének 562. o. (12. sz.) 400 éves 
cápa 563. o. (12. sz.) ÖnsegélyezQ énekesmadarak 574. o. (12. sz.) Erszényes ördögök 
teje a szuperbaktériumok ellen 575. o. (12. sz.)

Folyóiratszemlék

Miért jó a hörcsögnek a téli álom? 47. o. (1. sz.); Új�Kaledónia „óriáscsirkéje” 287. o. 
(6. sz.); Minigenom a laborból 287. o. (6. sz.); A juhok is TibetbQl indultak 336. o. (7. 
sz.); MérgektQl egészséges gyümölcsök és zöldségek 382. o. (8. sz.); Az éjszakai fény 
gyengít 431. o. (9. sz.); Hármas szimbiózis a zuzmókban 479. o. (10. sz.); Hidegben 
ijesztQbb volt az „ugatása”, mint a harapása? 526. o. (11. sz.); A rejtélyes sejtosztódás 
nyomában 526. o. (11. sz.)

FIZIKA–MATEMATIKA–INFORMATIKA–M^SZAKI TUDOMÁNYOK

BÉCSY BENCE – DÁLYA GERGELY – RAFFAI �ÉTER: 
  Interferométerekkel a gravitációs hullámok nyomában                                 112. o. (3. sz.)
BENCZE GYULA: A izika magyar Bibliája                                                461. o. (10. sz.)
HOLODA ATTILA: A palagáz a világ és Európa gázellátásában                  338. o. (8. sz.)
JUHÁSZ �ÉTER: Gondolatok a Kalmár László Matematika VersenyrQl     380. o. (8. sz.)
NAGY KÁROLY: Öt elQadás a izika történetébQl                                       545. o. (12. sz.)
�ATKÓS ANDRÁS: Túl a részecskeizikai Standard Modellen                        2. o. (1. sz.)
RADNAI GYULA: XI�es tanterem a FQépületben                                         412. o. (9. sz.)
SURÁNYI LÁSZLÓ: A matematika levegQje és a légszomj                         342. o. (8. sz.) 
TÉL TAMÁS: „A tanítás szent dolog”. 
  Emlékezés Nagy Károly professzor úrra                                                      542. o. (12. sz.)
TOTIK VILMOS: Barry Simon és a Bolyai János Nemzetközi Matematikai Díj  98. o. (3. sz.)
UJFALUDI LÁSZLÓ: Fizika és képzQm_vészet                                            115. o. (3. sz.)

Apróbb közlemények

Hidrogénnel repül a drón 131. o. (3. sz.); Öngyógyító m_anyagok 417. o. (9. sz.)

FÖLDTUDOMÁNYOK–METEOROLÓGIA

BABINSZKI EDIT: A „gerecsei fehér márvány”                                                   132. o. (3. sz.)
– Psi tartalom modern csomagolásban                                                                     230. o. (5. sz.)
– Az andornaktályai homokbánya                                                                             332. o. (7. sz.)
– A szubtrópusi korallzátonyoktól a bencés apátságig                                          520. o. (11. sz.)
CSUTÁK MÁTÉ: Misztikus kaptárkövek a Bükkalján                                           42. o. (1. sz.)
DANK VIKTOR: Az AlgyQ környéki olajmezQ felfedezése. ElsQ rész               104. o. (3. sz.)
– Az AlgyQ környéki olajmezQ felfedezése. Második rész                                     156. o. (4. sz.)
– AlgyQre mentem volna…                                                                                       160. o. (4. sz.)
DULAI ALFRÉD – DULAI DÁVID: 
   Nagyvárostól fQvárosig: Melbourne – Canberra                                     282. o. (6. sz.)
– Ausztrália délkeleti partvidéke mentén                                                     327. o. (7. sz.)
DULAI ALFRÉD: Miocén kincsesbánya fagylaltos dobozokban               517. o. (11. sz.)
FPZY ISTVÁN: Az év Qsmaradványa: a Nummulites                                       7. o. (1. sz.)
HARANGI SZABOLCS: T_zhányó�hírek. 2015. negyedik negyedév         212. o. (5. sz.)
– T_zhányó�hírek. 2016. január�augusztus                                                     445. o. (10. sz.)
HÉRINCS DÁVID: Homokviharos tavasz Észak�Afrikában                        374. o. (8. sz.)
IHÁSZ ISTVÁN: Az idQjárás elQrejelezhetQsége egy héten túl                       21. o. (1. sz.)
KECSKEMÉTI TIBOR: 
  Egy aranyérmes Qsmaradvány�gy_jtemény két aranykora                          9. o. (1. sz.)
KÉRI ANDRÁS: A Juan Fernández�szigetek                                            140. o. (3. sz.)
– A kincses Kókusz�sziget                                                                          232. o. (5. sz.)
– A Karib�tenger Amazóniája                                                                   457. o. (10. sz.)
KOMLÓSSY GYÖRGY: 
  A geológus és kalapácsa egyszer csak megnyugszik. ElsQ rész              200. o. (5. sz.)
– A geológus és kalapácsa egyszer csak megnyugszik. Második rész      245. o. (6. sz.)
– A geológus és kalapácsa egyszer csak megnyugszik. Harmadik rész    306. o. (7. sz.)
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LADÁNYI LÁSZLÓ: Tufába vájt tengerszem                                           92. o. (2. sz.)
– Ilona selyme, Szalajka fátyla                                                                   186. o. (4. sz.)
– Bél�kQ: „Hegy, mely a homlokát ráncolja…”                                         280. o. (6. sz.)
– A Gyilkos�tó és a Békás�szoros                                                             473. o. (10. sz.)
LANDY�GYEBNÁR MÓNIKA: Hangoskodó fények                             404. o. (9. sz.)
– Lyukak a világ végén                                                                             476. o. (10. sz.)
MAJOR ISTVÁN: �iac a trópuson                                                            268. o. (6. sz.)
MIKA JÁNOS: A klímaváltozás vizsgálata m_holdas távérzékeléssel      55. o. (2. sz.)
NÉMETH GÉZA: Búcsú Ázsiától – Indonézia. ElsQ rész                          63. o. (2. sz.)
– Búcsú Ázsiától – Indonézia. Második rész                                             121. o. (3. sz.)
NÉMETH KÁROLY: Japán négy évvel a nagy Tohoku földrengés után   38. o. (1. sz.)
– Kalderák és robbanásos kráterek Mijakedzsima�szigeten                    557. o. (12. sz.)
�A�� GÁBOR: Az év ásványa: a gránát                                                     73. o. (2. sz.)
�ÁTKAI ZSOLT: 2015 Qszének idQjárása                                                  90. o. (2. sz.)
– 2015 telének idQjárása                                                                             236. o. (5. sz.)
– 2016 tavaszának idQjárása                                                                       422. o. (9. sz.)
– 2016 nyarának idQjárása                                                                        570. o. (12. sz.)
SOLTI GÁBOR: �ilis Insula                                                                      361. o. (8. sz.)
TELBISZ TAMÁS: Mi van az Üres Negyedben?                                     310. o. (7. sz.)
TRÁJER ATTILA: Az ösküi sziklaüreg                                                  471. o. (10. sz.)
VARGA �ÉTER: 
  A 2016. augusztus 24�i közép�olaszországi földrengés                         549. o. (12. sz.)
VOJNITS ANDRÁS: Sivatagok a tengerpart mentén                               396. o. (9. sz.)
– Végtelen mocsárvilág                                                                            494. o. (11. sz.)

Apróbb közlemények

Fosszilis pöszörlegyek Dominikáról és Észak�Amerikából 31. o. (1. sz.); Új repülQ QshüllQ 
Texasban 31. o. (1. sz.); A leghosszabb vulkáni lánc 32. o. (1. sz.); Fiatal rablósár-
kány 130. o. (3. sz.); Fára mászó Qsoroszlán 177. o. (4. sz.); Glyptodonok: gigantikus 
Qstatuk 177. o. (4. sz.); Meteorológiai állomás biciklin 179. o. (4. sz.); „Szivattyú” mozgatta 
Grönland klímaváltozásait 179. o. (4. sz.); Krokodilok párhuzamos evolúciója Indiában és 
Amazóniában 273. o. (6. sz.); A hétszín_ hegy 273. o. (6. sz.); Újabb szarvas dinoszaurusz: 
Machairoceratops 321. o. (7. sz.); 250 emlQsszer_ kora�kréta fog 322. o. (7. sz.); A déli ten-
gerek kevésbé melegszenek 323. o. (7. sz.); A tengeri teknQsök felemelkedése 222. o. 
(5. sz.); Daganatos erdélyi kacsacsQr_ dinoszaurusz 416. o. (9. sz.); Gombamaradvány a balti 
borostyánkövekbQl 416. o. (9. sz.); Attenborough kihalt erszényes oroszlánja 467. o. (10. sz.); 
HalevQ teknQsnek álcázott páncélos dinoszaurusz 509. o. (11. sz.) Háromszem_ triász QshüllQ 
562. o. (12. sz.) A kiállításban rejtQzködQ halgyík 562. (12. sz.) Váratlan fogak az utolsó ka-
vicsfogú álteknQsnél 574. o. (12. sz.) 

Folyóiratszemlék

Trópusi erdQ a sarkvidéken 48. o. (1. sz.); Félrehatározták Ausztrália kihalt madarainak 
tojásait 143. o. (3. sz.); �ulzáló gleccserek 143. o. (3. sz.); Az ember mint földtani 
tényezQ 144. o. (3. sz.); Csupaszem – Jura idQszaki rák hatalmas szemekkel 190. o. (4. 
sz.); Vissza a mélybe 190. o. (4. sz.); A dinoszauruszok nagy része még felfedezésre vár 
239. o. (5. sz.); �erui jégsapka Qrzi a hódítók megjelenését 335. o. (7. sz.); Törpekroko-
dilok uralták Brazíliát 382. o. (8. sz.); ÉgQ olaj okozta a dinoszauruszok vesztét? 430. 
o. (9. sz.); Az Északi�sarkvidék óriásmadarai 478. o. (10. sz.)

KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM
KÁLLAYNÉ SZERÉNYI JÚLIS – SZERÉNYI GÁBOR: A Fundoklia�völgy134. o. (3. sz.)
KALOTÁS ZSOLT: Egy rejtélyes rétlakó, a haris                                                491. o. (11. sz.)
KALOTÁS ZSOLT: Holtversenyek pályázata. 
  Néhány gondolat az Év Természetfotósa 2016 pályázatról                               553. o. (12. sz.)
KOVÁCS GERGELY KÁROLY: Egy agrársivatag madárvilága                        314. o. (7. sz.)
MERKL OTTÓ: Hívatlan bogárvendégek Magyarországon                                 401. o. (9. sz.)
TÓSZEGI ZSUZSANNA: KQbe vésett múlt – Angkor. ElsQ rész                     449. o. (10. sz.)
– KQbe vésett múlt – Angkor. Második rész                                                           505. o. (11. sz.)
VALKÓ ORSOLYA: Tüzek hatása a gyepek élQvilágára                                    442. o. (10. sz.)

Apróbb közlemények

Kórokozók utaznak a m_anyag részecskéken 416. o. (9. sz.) A klímaváltozás tagadásának 
pszichológiája 562. o. (12. sz.)

Folyóiratszemle

�eru új nemzeti parkja 94. o. (2. sz.)

KÉMIA–BIOKÉMIA

CSU�OR DEZSP: Két természetes eredet_ vegyület – két gyógyszer                100. o. (3. sz.)
CSU�OR DEZSP – KOVÁCS BERNADETT: A kamilla                                  278. o. (6. sz.)
LENTE GÁBOR: A Vasa új csatája az elemekkel                                                  350. o. (8. sz.)
– Shakespeare és a természettudomány                                                                     196. o. (5. sz.)
TEMLEITNER LÁSZLÓ – �USZTAI LÁSZLÓ – �OTHOCZKI SZILVIA: 
  Tetraéderes molekuláris folyadékok                                                                        346. o. (8. sz.)
UNK ILDIKÓ: DNS�javítás. A 2015�ös kémiai Nobel�díj                                      50. o. (2. sz.)

Folyóiratszemle

Fémek a gyógyászatban 191. o. (4. sz.)

ORVOSTUDOMÁNY

CSABA GYÖRGY: A timusz szerepe az öregedés 
  és az élettartam szabályozásában                                                         389. o. (9. sz.)
– Korszer_en a kóros fejlQdésrQl                                                                                146. o. (4. sz.)
CSU�OR DEZSP: Két természetes eredet_ vegyület – két gyógyszer                100. o. (3. sz.)
HOLLÓSY FERENC: A lappangó gyilkos legyQzhetQ                                       434. o. (10. sz.)
KIRÁLY �ÉTER ATTILA: Az öröklQdQ leukémia                                              499. o. (11. sz.)
LEHOTSKY ÁKOS – HAIDEGGER TAMÁS – RÓNA �ÉTER – 
SZILÁGYI LÁSZLÓ –  WÉBER GYÖRGY: Hogyan mossunk kezet?            180. o. (4. sz.)
SIMONYI MIKLÓS: Az elsQ kínai tudományos Nobel�díj                                  102. o. (3. sz.)
TRÁJER ATTILA JÁNOS: 68 év alatt a Föld körül                                               108. o. (3. sz.)
– A Zika�jövQ                                                                                                                359. o. (8. sz.)
UJHELYI BERNADETT – CSUTAK ADRIENNE: Látásjavítás lézerrel           60. o. (2. sz.)
VENETIANER �ÁL: Az emberiség DNS�e                                                            15. o. (1. sz.)
– Öngyilkosság az élQvilágban                                                                                   194. o. (5. sz.)
– EgészségvédQ gének?                                                                                           455. o. (10. sz.)

Apróbb közlemények

Az egészséges táplálkozás egyéni 33. o. (1. sz.); Az érintés ereje 80. o. (2. sz.); Túl-
becsült a véletlen szerepe a rák létrejöttében? 81. o. (2. sz.); Helicobacter Qrizetben 
130. o. (3. sz.); IdQzített fertQzés 468. o. (10. sz.); Ultrahangos ébresztés kómából 
510. o. (11. sz.)

Folyóiratszemlék

A béllórának köszönhetjük a jóllakottságot 94. o. (2. sz.); Fémek a gyógyászatban 191. o. 
(4. sz.); Nanorészecskék asztmára 335. o. (7. sz.)

TUDOMÁNYM^VELÉS–OKTATÁS–EGYÉB
50 éves a Haditechnika                                                                                   524. o. (11. sz.)
A 175 éves Társulatunkat köszöntQ konferencia                                            376. o. (8. sz.)
A 2015. évi Hevesi Endre�díjasok                                                                   275. o. (6. sz.)
A Juhari Zsuzsanna�díj átadása                                                                       323. o. (7. sz.)
Akik 2016�ban lemondtak honoráriumukról                                                      576. o. (12. sz.)
Az Év IsmeretterjesztQ Tudósa – 2015. Kroó Norbert akadémikus                      275. o. (6. sz.)
BAUER NORBERT – BAJZÁTH JUDIT: 
  Haynald Lajos tudományos öröksége. 
  A Magyar Természettudományi Múzeum kiállításának margójára                   567. o. (12. sz.)
BENCZE GYULA: Már megint az alapkutatás!                                                  41. o. (1. sz.)
– Egy amerikai Nobel�díjas „magyar kapcsolata”                                              119. o. (3. sz.)
– Lesz�e utánpótlásuk a „marslakóknak”?                                                           285. o. (6. sz.)
– Akinek sokat köszönhet a hazai magizika                                                       373. o. (8. sz.)
– A Nobel�díjasok életkora                                                                                       572. 12. sz.)
BREZSNYÁNSZKY KÁROLY: William Smith, „Az angol 
  geológia atyja”                                                                                                     249. o. (6. sz.)
Cikkpályázat iatal kutatóknak!                                                                            189. o. (4. sz.)
Elhunyt Fülöp Lajos                                                                                              293. o. (7. sz.)
Elhunyt �intér Teodor �éter, szerkesztQbizottságunk tagja                                211. o. (5. sz.)
Fiatal kutatók cikkpályázatának eredménye                                                      525. o. (11. sz.)
Emlékezés Szent�Györgyi Albert halálának 30. évfordulójára                        566. o. (12. sz.)                                             
GYENGE ÁDÁM: Matematikai Falu Törökországban                                    426. o. (9. sz.)
HARGITTAI ISTVÁN – HARGITTAI MAGDOLNA: 
  New York�i séták a tudomány körül                                                                   150. o. (4. sz.)
KA�RONCZAY KÁROLY: Nobel�díjas hadifogoly Türkmenisztánban        418. o. (9. sz.)
Közös célokért. A TIT és a TUK együttm_ködése                                             305. o. (7. sz.)
KUBASSEK JÁNOS: KQolajkutató geológus Afrikában                                   34. o. (1. sz.)
LENTE GÁBOR: Shakespeare és a természettudomány                                  196. o. (5. sz.)
RADNAI GYULA: Machizmus és empiriokriticizmus                                    265. o. (6. sz.)
REZSABEK NÁNDOR: Orvosprofesszor a csillagok b_völetében                425. o. (9. sz.)
– Emlékezés Róka Gedeonra                                                                              522. o. (11. sz.)
ROSIVALL LÁSZLÓ: 700 év után életre kelt a �okol…                                    536. o. (12. sz.)
STAAR GYULA: Bencze Gyula 80 éves!                                                               216. o. (5. sz.)
SZILI ISTVÁN: A holland „Aranykor” festQinek természetábrázolása. 
  ElsQ rész                                                                                                                            182. o. (4. sz.)
– A holland „Aranykor” festQinek természetábrázolása. Második rész                 225. o. (5. sz.)
Tisztelgés Bugát �ál emléke elQtt                                                                               221. o. (5. sz.)
TÖMÖRY �ÁL: Simonyi 100 – Egy kiállítás születése                                       512. o. (11. sz.)
TÖM�E �ÉTER: Uroszkópia                                                                                      83. o. (2. sz.)
Útmutató bölcsesség. Részletek Vizi E. Szilveszter írásaiból, 
  elQadásaiból, beszélgetéseibQl                                                                            534. o. (534. sz.)
VÁSÁRHELYI TAMÁS: Leonardo árnyékában 
  egy milánói múzeumban                                                                                        76. o. (2. sz.)

Apróbb közlemények

Rosszak a hegy szellemének lapjai 33. o. (1. sz.); Stonehenge Walesben épült? 33. 
o. (1. sz.); Feltérképezték Ötzi tetoválásait 80. o. (2. sz.); Miért nem barna a fehér 
csokoládé? 131. o. (3. sz.); KQkorszaki kenuteszt 274. o. (6. sz.); Édes feketeség 510. 
o. (11. sz.); Villám�régészet 511. o. (11. sz.) Sértetlen nQszobrocska Catal HüyükbQl 
563. o. (12. sz.)
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Folyóiratszemlék

Miért mondunk ösztönösen nemet a géntechnikára? 478. o. (10. sz.); Az idQjárás állította meg 
a mongol inváziót? 527. o. (11. sz.)

A M^VÉSZET KÓRÉLETTANA

KOLLÁR JÁNOS: Zeneterápia az orvoslásban                                                    482. o. (11. sz.)
NAGY ZOLTÁN: A m_tárgyak befogadásának neurobiológiája                         409. o. (9. sz.)
SCHILLER RÓBERT: Thomas Mann halálos betegeinek ágya mellett              300. o. (7. sz.)
SZABÓ LÁSZLÓ: Betegségek m_vészeti ábrázolása                                           257. o. (6. sz.)

OLVASÓNAPLÓ

ABONYI IVÁN: Egy kivételes elméleti izikus. Györgyi Géza életútja 
  (Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet, 2016)              372. o. (8. sz.)
BENCZE GYULA: Egy elb_völt izikus nyomában 
  (�atkós András: Az elb_völt izikus nyomában, Typotex Kiadó)                        46. o. (1. sz.)
– Miért nem lett a taxisofQr Nobel�díjas?                                                                  185. o. (4. sz.)
– A tudós is lehet érdekes ember                                                                                234. o. (5. sz.)
– Marslakónak marslakó a lánya?                                                                              428. o. (9. sz.)
– A nagy tudomány kis története                                                                              504. o. (11. sz.)
BOTH ELPD: A tudománytörténet „elsQ három perce”                                        165. o. (4. sz.)
CSABA GYÖRGY: Ecce homo                                                                              502. o. (11. sz.)
GÁCS JÁNOS: Rögös úton a csúcsra                                                                      235. o. (5. sz.)
KA�RONCZAY KÁROLY: Még egyszer Semmelweis haláláról                       120. o. (3. sz.)
ROSIVALL LÁSZLÓ: Kapronczay Károly „Semmelweis” könyve                   120. o. (3. sz.)
    Szerelmeslevél az emberiségnek                                                                          487. o. (11. sz.)
SZILI ISTVÁN: Gyertyaláng a sötétben                                                                  429. o. (9. sz.)

INTERJÚK

DOMBI MARGIT: Legyen az étel a gyógyszered! 
  Funkcionálisélelmiszer-kutatás
  és molekuláris gasztronómia a Debreceni Egyetemen                                   68. o. (2. sz.)
– MirQl mesélnek a kromoszómatörések? 
Beszélgetés Székvölgyi Lóránt molekuláris biológussal                                         161. o. (3. sz.)
– Szemérmes féribajok. 
   Beszélgetés Benyó Mátyás urológus�andrológussal                                             324. o. (7. sz.)
DVORÁCSEK ÁGOSTON: Rekviem a püspökfürdQi tündérrózsáért? 
  Beszélgetés Marossy Anna nagyváradi biológussal                                            462. o. (10. sz.)
Egy különleges ember születésnapjára. Vizi E. Szilveszter 80 éves. 
  A köszöntQk: Freund Tamás, Lajtha Ábel, Henry Sershen, 
  Oláh György, Bogsch Erik, Bogárdi Szabó István
  (Kittel Ágnes összeállítása)                                                                                530. o. (12. sz.)
FARKAS CSABA: A migrén. 
  Beszélgetés Vécsei László akadémikussal                                                                29. o. (1. sz.)
– Az ízületi protézisbeültetések. 
  Beszélgetés Tóth Kálmán egyetemi tanárral     370. o. (8. sz.)
JANKÓ FERENC: A városklímától a globális éghajlatig. 
  Beszélgetés a 75 éves �robáld Ferenc professzorral                                         169. o. (4. sz.)
KA�ITÁNY KATALIN: 
  A következQ feladatot mindig az élet írja. 
  Beszélgetés Marton L. Csaba agrármérnökkel                                                      392. o. (9. sz.)
– A 2016�os magyar IgNobel�díjasok. 
   Beszélgetés Horváth Gáborral                                                                               564. o. (12. sz.)
KITTEL ÁGNES: Hullámok és ritmusok. 
  Beszélgetés Buzsáki György agykutatóval                                              242. o. (6. sz.)
SILBERER VERA: Száz kép, három tételben. 
  Beszélgetés Madarassy Istvánnal                                                                           540. o. (12. sz.)
STAAR GYULA: Otthonosan a prímek világában. 
  Beszélgetés �intz János akadémikussal                                                                   294. o. (7. sz.)
SZILI ISTVÁN: Új látásmód, modern technikával. 
  Beszélgetés Forster Ádám természetfotóssal                                                          228. o. (5. sz.)
TRU�KA ZOLTÁN: A Kutatók Éjszakájának elsQ tíz éve. 
  Beszélgetés Kardon Béla tudományos igazgatóval                                                45. o. (1. sz.)

ORVOSSZEMMEL – MATOS LAJOS ROVATA

Egyik diéta sem az igazi?                                                                                              87. o. (2. sz.)
KékszQlQ és vörösbor feledékenység ellen                                                                  87. o. (2. sz.)
Gyors beavatkozás a szívhalál túlélésére                                                                   142. o. (3. sz.)
A zsíros étel depressziót okoz?                                                                                   142. o. (3. sz.)
A kínai akupunktúra mint nyugtató                                                                            189. o. (4. sz.)
Rosszul alvó nQk és a 2�es típusú cukorbetegség                                                     238. o. (5. sz.)
Cukrozott italok és a zsírmáj                                                                                       238. o. (5. sz.)
Szívünknek kedves a csönd                                                                                      523. o. (11. sz.)
Tisztább a levegQ Európában                                                                                    523. o. (11. sz.)
Mediterrán étrend nem mediterrán országban                                                        573. o. (12. sz.)

KÖNYVSZEMLE

BARTHA DÉNES, KIRÁLY GERGELY, SCHMIDT DÁVID, TIBORCZ VITOR, 
BARINA ZOLTÁN, CSIKY JÁNOS, JAKAB GUSZTÁV, LESKU BALÁZS, 
SCHMOTZER ANDRÁS, VIDÉKI RÓBERT, VOJTKÓ ANDRÁS ÉS ZÓLYOMI 
SZILÁRD (2015): Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlasza – 
  Distribution atlas of vascular plants of Hungary (Nyugat�magyaroszági 
  Egyetem Kiadó – University of West Hungary �ress, Sopron)                             288. o. (6 sz.) 
BRYAN GAENSLER: Extrém kozmosz 
  (Geobook Hungary Kiadó, 2015) Trupka Zoltán                                                   432. o. (9. sz.)
Búza �éter: Bandusia forrása (Városháza Kiadó, Budapest, 2016) Gács János    576. o. (12. sz.)                                                                   
DÉNES LAJOS: No, mi a ménk_ ez!?! MeteoritekrQl alapfokon 
  (Ráckeve, 2015. SzerzQi kiadás) Rezsabek Nándor                                               240. o. (5. sz.)
GYURKÓ ISTVÁN – WILHELM SÁNDOR: A paduc 
  (Debrecen – Tiszafüred, 2016) Farkas Csaba                                                       480. o. (10. sz.)
Háború és orvoslás – Az I. világháború katonaegészségügye, annak néhány elQzménye
  és utóélete (Magyar Orvostörténeti Társaság, Budapest, 2015) Szili István         96. o. (2. sz.)
Három könyv a Cser Kiadótól (2015): Faragó Krisztina – Varga �éter: 
  Kosárfonás, �ánczél �éter: Modern virágkötészet, Kovács Szilvia: 
  Vadgyümölcsök a kertben és ültetvényekben                                                           96. o. (2. sz.)
HORVÁTH GÁBOR – FARKAS ALEXANDRA – KRISKA GYÖRGY: 
  A poláros fény környezetoptikai és biológiai vonatkozásai 
  (ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2016) Radnóti Katalin                                     528. o. (11. sz.)
KERÉNYI LILLA: Csillagvarázs (szerzQi kiadás) Trupka Zoltán                        240. o. (5. sz.)
KI� THORNE: Az Interstellar és a tudomány. Fordította: Kovács József, 
  SzakértQ: Szabados László (Európa Könyvkiadó, 
  Budapest, 2015) Trupka Zoltán                                                                                383. o. (8. sz.)
MEGYERI SZABOLCS – LI�TAI ZOLTÁN: Zöldf_szerek a kertben 
  és a konyhában. Házi praktikák sorozat (Cser Kiadó, 2015) Szili István              96. o. (2. sz.)
SZAKÁLL SÁNDOR – FEHÉR BÉLA – TÓTH LÁSZLÓ:
  Magyarország ásványai, GeoLitera, Szeged, 2016.) Hollósy Ferenc                  334. o. (7. sz.)
SZILASSI �ÉTER: Ami a bulvárhírekbQl kimaradt… 
  Etiópia geográfus szemmel (�anoráma, Budapest, 2014) Csuták Máté               95. o. (2. sz.)
TERÉNYI GYÖNGY: BQrm_vesség. Zacskó, erszény, bugyelláris… 
  (Cser Kiadó, Budapest, 2016) Németh János                                                         384. o. (8. sz.)
VISZLÓ LEVENTE: Bodmér – Egy különc falu története; 
  A Vértes Natúrpark monográiái, 2013) Szili István                                            480. o. (10. sz.)
WILHELM SÁNDOR – HARKA ÁKOS: �artium halai
  (Székelyhíd, 2014) Farkas Csaba                                                                             384. o. (8. sz.)
X. A gyilkos ismeretlen (Libri, 2012. Fordította: Mayer Ingrid) Koósz István         192. o. (4. sz.)

CÍMKÉPEINK

Január: Sz_zhó (Staar �éter felvétele); Február: Hesszonit (Aosta�völgy, Olasz-
ország), a grosszulár nev_ gránátásvány drágakQként is felhasznált változata (Gál 
László gy_jteményébQl, Tóth László felvétele); Március: A mocsári kockásliliom 
(Kalotás Zsolt felvétele); Április: Hat tábla �eter Gourfain „A Föld sorsa” cím_ 
24 részes tablójából (Hargittai); Május: Életfa (Forster Ádám felvétele); Június: 
A hippokampusz, az agy „keresQgépe”; Július: Meditáció a Wahiba�sivatag egyik 
hosszanti d_néjében (Telbisz Tamás felvétele); Augusztus: Kanári kutyatej (Kapi-
tány Katalin felvétele); Szeptember: A Bennu kisbolygót megközelítQ Osiris�REx 
_rszonda (forrás: Wikipédia, NASA/GSFC); Október: Pszi hangulat (Kalotás 
Zsolt felvétele); November: A jáki templom lajtamészkQ homlokzata (Babinszki 
Edit felvétele); December: �urgatórium XXII. Illusztráció az Isteni színjátékhoz 
(Madarassy István szobrászm_vész alkotása)

BORÍTÓLAPUNK MÁSODIK OLDALÁN

Január: Riolittufa – sziklaformák (Csuták Máté felvételei); Február: Jellegzetes 
orchidea�élQhelyek (Molnár V. Attila felvételei); Március: A Fundoklia�völgy élQ-
világa (Kállayné Szerényi Júlia és Szerényi Gábor felvételei); Április: A nyugat�
ausztráliai Hullámszikla, a „Wave Rock” és környéke természeti értékei (Turcsányi 
Gábor és Turcsányiné Siller Irén felvételei); Május: Forster Ádám természetfotói; 
Június: Egy trópusi piac életképei (Major István felvételei); Július: Az észak-
mezQföldi szántóföldek madárvilága (Kovács Gergely Károly felvételei); Augusz-
tus: Bizarr megjelenés_ és meglepQ változatosságú kutyatejfélék (Turcsányi Gábor 
és Kapitány Katalin felvételei); Szeptember: Bogárjövevények Magyarországon 
(Bodor János és Németh Tamás felvételei); Október: A lilatönk_ pereszkéhez ha-
sonló gombafajok (Locsmándi Csaba felvételei); November: Simonyi-emlékna-
pok országszerte; December: Az Év Természetfotósa pályázat képei

BORÍTÓLAPUNK HARMADIK OLDALÁN

Január: Nummulites, az év Qsmaradványa (FQzy István felvételei); Február: Ké-
pek a milánói m_szaki múzeumból (Vásárhelyi Tamás felvételei); Március: A koc-
kásliliomok ezer arca (�intér Balázs, Farkas Sándor, Barina Zoltán és Kalotás Zsolt 
felvételei); Április: Tudósok, m_vészek, felfedezQk domborm_vei New Yorkban 
(Hargittai); Május: Az Év rovara, a mezei tücsök; Június: Szent hegyünk: a Bél�kQ 
(Ladányi László felvétele); Július: �intz János fényképalbumából; Augusztus: Ké-
pek Györgyi Géza életébQl. Válogatás Kovács László könyvébQl; Szeptember: Siva-
tagok (Vojnits András, Klotz Miklós és Elter Károly felvételei); Október: A 2016-os 
ExoMars küldetés; November: A Természet Világa néhány kis „iókszerkesztQsége”; 
December: Vizi E. Szilveszter és a Természet Világa
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BORÍTÓLAPUNK NEGYEDIK OLDALÁN

Január: A Fény Éve különszámunk sajtóbemutatója; Április: 25 éves a Természet Világa 
Diákpályázata – Forrásvidékeink; Október: Októberben megjelenQ két különszámunk: Em-
ber és környezet kapcsolata a Kárpát�medencében, Simonyi Károly�emlékszám; December: 
Isten éltesse testvérlapunkat, a 70 éves Élet és Tudományt!

DIÁKPÁLYÁZAT–MELLÉKLET

Január: MOLNÁR ÁDÁM: A bökényi duzzasztó története
FILI�SZKI LÁSZLÓ: A vetési varjak vecsési vonulása
NAGY ÁRON: Rákosi viperák között
MAGYARI MELINDA – TAKÁCS SZENDE: Erdély neves botanikusa, Gergely János
BAKÓ BOTOND: Önképzési hagyományok újjászületése a Bethlen Kollégiumban
Február: Újabb Magyar Örökség Díjak
GAZDA ISTVÁN: A Varga/Vargha�család három neves tudós tagja
HERCZEG JÁNOS: Családi ezüst 
Varga Tamás életrajza
LOVÁSZ LÁSZLÓ: A Magyar Tudományos Akadémia elnökének ajánlása
C. NEMÉNYI ESZTER – �ÁLFALVI JÓZSEFNÉ: Felterjesztés Magyar Örökség Díjra
Magyar csapat lett a legjobb európai a dániai biológia-diákolimpián
KORONDI BENCE ARNOLD: A Molnár�sziget, 2014
PRY FANNI: A Koloska�völgy
VITÁRIS KITTI: Üdv a családban
Cikkpályázat iatal kutatóknak!
Március: DAMENIJA GIVI: Az aorta akut disszekciója
�A� ÁGNES: A �annonhalmi FQapátság gyógynövénykertje és értékei
MAGYARI MELINDA: A bor az elérhetQ jólét és a költészet ihletQ forrása
ANTAL ANDREA: Népi gyógymódok, hiedelmek és babonák a Gyimesekben
A XXV. Természet – Tudomány Diákpályázatunk díjnyertesei
Április: 25 éves a Természet Világa tehetséggondozó missziója
DVORÁCSEK ÁGOSTON: Gondolatok az évfordulón
Emlékérmünk alkotója: Madarassy István
A díjazott diákokat felkészítQ tanárok (1992�tQl 2016�ig)
Diákpályázatunk Rotary-díjas tanárai
Diák�cikkpályázatunk díjazott diákjait felkészítQ tanárok (1992 – 2016)
Felejthetetlen díjátadóink
Diákpályázatunk díjalapító támogatói
Május: MATKOVITS ANNA: A gyQri szeszgyár
KA�ITÁNY SZABOLCS: Bodrogtól Bartányig
ZSIBÓK MARCELL: Besse János, a Kaukázus és Kelet�Ázsia kutatója
MÉSZÁROS MIRTILL: Benedek István, a kíváncsi úr
A XXVI. Természet – Tudomány Diákpályázat kiírása
Június: FILI�SZKI LÁSZLÓ: FényszennyezQ energiáink
VERÉB SÁNDOR ANDOR: A postagalamb versenyteljesítményét 
  befolyásoló tényezQk
A postagalambok tájékozódásáról
NAGY ENIKP: Mentsük, ami még menthetQ, joule�tolvaj
A XXVI. Természet – Tudomány Diákpályázat kiírása
Július: BÓR DORINA – KOCSIS ÁBEL: 
  A LEDgazdaságosabb fényforrás és egy CHI�etnyi intelligens világítás
MOLNÁR BENCE: A kéleshalmi homokbuckák
A XXVI. Természet – Tudomány Diákpályázat kiírása
A TIT 45. Kalmár László Matematika Versenyének döntQje
Augusztus: KISS MÁTÉ: A Sárköz kapujában
SOMAI ZOLTÁN�FLÓRIÁN: Színes genetika
KISS GERGELY – FERENCZ ANDRÁS: Termopoli, avagy gazdálkodj okosan
A XXVI. Természet – Tudomány Diákpályázat kiírása
Szeptember: KÁNTOR SÁNDORNÉ: A matematikatanítás nagy mágusa
FÜLÖ� DOROTTYA: Világunk külön Világa
OLÁH ERIKA: A Kovászna�modell
A XXVI. Természet – Tudomány Diákpályázat kiírása
Október: LAZSÁDI ANNA: Melatonin és bioritmus
GYPRI VIVIEN: Semmelweis Ignác élete, 
  munkássága, felfedezése 150 év tükrében
�ÉTERFI ORSOLYA: Dr. Máthé Ákos idegsebész
Dr. Máthé Ákos naplójából – részletek, feljegyzések
BAGI VIRÁG: Marslakó a játszótéren
A XXVI. Természet – Tudomány Diákpályázat kiírása
November: Magyar iatalok a diákolimpiákon
VANKÓ �ÉTER: Zürichben két év szünet után ismét magyar aranyérem
A 27. Nemzetközi Biológiai Diákolimpia
�ELIKÁN JÓZSEF: Beszámoló az 
  57. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiáról
MAGYARFALVI GÁBOR: Magyarok egy rendhagyó
  Nemzetközi Kémiai Diákolimpián
Magyar diákok a 2016. évi Nemzetközi Informatikai Diákolimpián
TRÓCSÁNYI ANDRÁS: ÉremesQ �ekingben – 
  a XIII. IGU Nemzetközi Földrajzi Olimpia
KISS FRUZSINA: A izika mint a m_vészet alapegysége
TIT Kalmár László Matematikaverseny meghirdetése

December: KOVÁCS BENDEGÚZ: Lakóhelyem, Csurgó és környéke élQhelyei
BLÁZSIK �ÉTER: Az emberi szem laboratóriumi vizsgálata
TÓTH ZOLTÁN: Egy karcagi hungarikum
�ROKSZA MANÓ XAVÉR: HQkamerás vizsgálatok elektromos eszközöknél
TIT Kalmár László Matematikaverseny meghirdetése 
A iatal kutatók cikkpályázatának díjátadó ünnepsége 
Tisztelt elQizetQink!

KÜLÖNSZÁMAINK

Ember és környezet kapcsolata a Kárpát-medencében
Sümegi �ál: ElQszó az „Ember és környezet” különszámhoz                                                      2
Sümegi �ál: Ökorégiók találkozási pontja, a Kárpát�medence környezettörténete                   6
Varga �éter – Mentes Gyula: Deformációmérések és kapcsolatuk a földrengésekkel            12
Timár Gábor: Hol futnak a Balaton régi partvonalai? 
  FüggQleges felszínmozgások a Dunántúlon                                                                     17
Harangi Szabolcs: Lehet�e még vulkánkitörés a Kárpát�medencében?                                    20
Kordos László: Psföldkutyák és földikutya�Qsök                                                                        36
Bartosiewicz László: Környezet okozta állatbetegségek a régészetben                                    40
Gál Erika: Ember és állat kapcsolata a kora bronzkori Dél�Dunántúlon                                   46
TörQcsik Tünde – Sümegi �ál: Ember, környezet és növényzet kapcsolata 
  a Kárpát�medencében a jégkor végétQl napjainkig                                                                     49
Fischl Klára – Kiss Viktória – Kulcsár Gabriella: Ember és környezete kapcsolatának 
  változásai a bronzkori Kárpát�medencében                                                                                58
Gulyás Sándor – Marcsik Antónia – Balogh Csilla: Koponyatorzítás a kora avar kori 
  népesség körében a Makó környéki lelQhelyek tükrében                                                          63
Takács Miklós: Az átalakulás évszázadai. Települési struktúrák és stratégiák a
 Kárpát�medence központi részein a VIII–XI. században                                                           68
Különszámunk szerzQi                                                                                                                     71
BenkQ Elek: Udvarházak és szerzetesi közösségek környezetalakító hatása
  a pilisi királyi erdQben                                                                                                                     72
Bartholy Judit – �ongrácz Rita: A jelen és közeljövQ klímaeseményei és kihívásai                76
Címképünk: Légifelvétel a Szilsárkány – Miklós�tag régészeti feltárásáról
Borítólapunk második oldalán: Környezettörténeti kutatások a Kárpát-medencében
Borítólapunk harmadik oldalán: Különszámunkhoz kapcsolódó kiadványok
Borítólapunk negyedik oldalán: Különszámaink

Simonyi Károly-emlékszám
Staar Gyula: Évtizedek Simonyi Károllyal – 15 éve nélküle                                    2
I. Válogatás Simonyi Károly folyóiratunkban megjelent írásaiból
Ti jobban féltek… A kopernikuszi fordulat                                                                 3
… én mégis egy könyvet írtam (GALILEI, KE�LER)                                               8
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Megjelenik a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala támogatásával

„Egyszer volt, hol nem volt”

Lakóhelyem, Csurgó és környéke Qslényleletei

KOVÁCS BENDEGÚZ 
Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Ált. Iskola és Kollégium

Mi is a földtörténet? Egy olyan 
kilenckötetes könyvsorozathoz 
hasonlíthatnánk, amelynek mind-

egyik kötete több, mint 500 oldal, egy-egy 
oldal pedig kb. egymillió év eseményeit 
írja le. A földtörténet négy nagy szakasza, 
az QsidQ, az óidQ, a középidQ és az újidQ 
úgy oszlana meg ezekben a könyvekben, 
hogy az elsQ nyolc kötet kizárólag a föld-
történeti QsidQt mutatná be, az utolsó kötet 
pedig a maradék hármat. Ha a földtörté-
netet könyvhöz hasonlítjuk, az oldalak a 
rétegeknek, a bet_k pedig a fosszíliáknak 
felelhetnek meg.

A fosszília – vagy Qsmaradvány – olyan 
kQzetbe zárt test vagy nyom, amely az egy-
kori életre utal (GÉCZI 1979). A fosszíliák 
tehát elpusztult állatok vagy növények 
megkövesedett, vagy egyéb módon meg-
QrzQdött maradványai vagy lenyomatai. A 
fosszíliák legtöbbjét szilárd vázzal (mész 
vagy kova) rendelkezQ szervezetek adják. 
A szilárd váz megkönnyíti, de önmagában 
nem biztosítja a fennmaradást. Ha a szer-
vezet elpusztul, a váz általában szétesik, 
felaprózódik, és idQvel nyom nélkül elt_-

nik az élet körforgásában. A legtöbb eset-
ben a váz úgy maradt fenn, hogy hirtelen 
elzáródott a külvilágtól. A gyors beteme-
tQdés megvédte a tetemet a teljes pusztu-
lástól, és lehetQvé tette a fosszilizálódást.

A fosszíliákat a paleontológusok tanul-
mányozzák. Kisgyerekkorom óta érdekel 
az Qslénytan, ezért szeretném megismer-
ni, hogy lakóhelyem környékérQl milyen 
egykor élt, de mára már kihalt élQlények 
maradványai kerültek elQ. Dolgozatom-
ban ismertetem a lakóhelyem környé-
kén feltárt jégkorszaki gerinces fauna 
Qslénytani leleteit, azok feltételezett 
korát, és azt, hogy ezek milyen módon 
maradhattak fenn az itteni környezetben. 
A leletanyagok összegy_jtésében segít-
ségemre volt a Somogy Megyei Múze-
umigazgatóság Qslénytani gy_jteménye, 
a Magyar Természettudományi Mú-
zeum Bakonyi Természettudományi 
Múzeumának Qslénytani gy_jteménye, 
a Magyar Földtani és Geoizikai Intézet 
Múzeumának gy_jteménye, valamint né-
hány magángy_jtemény is.
.

A fosszíliák története

Ami a fosszíliákat tanulmányozó paleon-
tológus számára szerencse, az általában 
szerencsétlenség volt az egykori élQlé-
nyek számára. A legtöbb lelet úgy maradt 
meg a legjobb állapotban, hogy hirtelen 
betemetQdött valamilyen üledékkel, eset� valamilyen üledékkel, eset�üledékkel, eset�kel, eset-
leg magmás kQzettel. Ezt elQidézhették 
hegyomlások, folyami elöntések, vulkán-
kitörések és mocsarak.

Az fosszilizálódás során az elpusztult 
tetemet az áradás iszappal befedte, a le-
rakódott üledék a tetemet mélyen bete-

mette. Hosszú évmilliók alatt az üledék 
megszilárdult, majd szárazulatra került, 
amit okozhatott a tenger elt_nése, vagy a 
kQzetlemezek mozgása. Ezután az erózió 
(pl. folyóvizek romboló hatása révén lét-
rejött völgybevágások, földcsuszamlások 
vagy kQzetaprózódás) lehetQvé tette, hogy 
a fosszíliát tartalmazó réteg feltáruljon. Ez 
megkönnyíti a paleontológus számára a le-
let feltárását.

Az Qsmaradványok feltárásának spe�Qsmaradványok feltárásának spe� feltárásának spe-
ciális esete a mélyfúrás. Ilyenkor teljes 
vagy szakaszos mintavételezés történik, a 
fúrómagokat pedig Qslénytani, üledéktani 
és egyéb vizsgálatoknak vetik alá. Több 
kilométeres mélységbQl is elQkerülhet így 
Qsmaradvány.

Miután a fosszíliát a beágyazó kQzetbQl 
kiemelik, megtörténik – elsQsorban a ge-
rinces Qsmaradványoknál – az egyes váz-
részek összeillesztése és az egykori élQlény 
minél teljesebb rekonstruálása. Ez nehéz 
akkor, ha nem kerül elQ a teljes csontváz; 
ilyenkor anatómiai elemzések alapján kell 
a hiányokat kiegészíteni.

Mamutcsont Csajág környékén

Ajkaceratops
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A földtörténeti múlt titkait eláruló Qsma-
radványokat nemcsak szakemberek talál-
hatnak, hanem bárki, aki nyitott szemmel 
jár a természetben. Magyarországon is szá-
mos lelQhely van, fQleg a középhegységek 
területén. A gy_jtésnek azonban szigorú 
szabályai vannak. 

Magyarországi fosszíliák

A hazai Qslénykutatás az 1800�as évek 
elejére�közepére nyúlik vissza. A termé-
szettudományi múzeumokban, a Földtani 
Intézetben, egyetemeken legalább ilyen 
régóta folynak Qslénytani kutatások. Az 
alábbiakban néhány fontosabb lelQhelyet 
és annak leleteit ismertetem. 

A Bükkben Nagyvisnyó határában a föld-
történeti óidQbQl származó Qsmaradványok 
kerültek elQ. Leggyakoribb kövületek a 
pörgekarúak (Brachiopodák). Magyaror-
szág területérQl csak innen kerültek elQ a 
háromkaréjú Qsrák (Trilobita) maradvá-
nyai. A perm idQszakból került elQ itt egy 
korai cápafaj, az Acrodus foga is (DULAI et 
al. 2012).

A Mecsek egyes részei triász idQszaki 
tengeri Qsmaradványok lelQhelyei. A pör-
gekarúak között az ,,élQ kövület”�nek ne-
vezett Lingula is elQfordul a terület triász 
idQszaki dolomitrétegeiben. A Mecsek jura 
idQszaki kQszénrétegeiben dinoszauruszok 
lábnyomai is elQkerültek. Az egykor élt ál-
latok Komló városáról és a kQszénrQl kap-
ták a Komlosaurus carbonis nevet (DULAI 
et al. 2012).

A Bakonyban található a bakonycsernyei 
T_zköves�árok, amely ismert jura idQsza-
ki ammonitesz�lelQhely Magyarországon 
(DULAI et al. 2014).

2000�ben Iharkút mellett a bauxit külfejtés 
során dinoszauruszcsontokat találtak. A ku-
tatáson, melyet Psi Attila geológus vezet, a 
területrQl több ezer Qsmaradvány került elQ 
(páncélos dinoszaurusz, repülQ hüllQ, kroko-
dil koponya). Ezek a Magyar Természettu-
dományi Múzeum gy_jteményébe kerültek. 
Nevüket többnyire lelQhelyükrQl kapták: 
Ajkaceratops, Bakonydraco, Hungarosaurus, 
Iharkutosuchus. A leletek a kréta idQszakból 
származnak (DULAI et al. 2014).

Ajka környékén a dinoszauruszok korá-
ból származó borostyánköveket találtak a 
magyar paleontológusok, amelyek t_level_ 
fák gyantájából keletkeztek. Ezt a boros-
tyánváltozatot ajkaitnak hívják. A nagyobb 
példányokban több ízeltlábú maradvány is 
volt, ami lehetQséget adott arra, hogy bete-
kintést nyerjenek az Qslénykutatók a késQ�
kréta kori ízeltlábúak világába Legutóbb a 
pulai alginitbányából mutattak ki szenzáci-
ós rovarleleteket (TÓTH et al. 2013, KATONA 
et al. 2014). A szilárd vázzal nem rendel-
kezQ szárazföldi szervezetek legnagyobb 
esélye a fosszilizálódásra, ha csapdába 
esnek a ragadós gyantában. Bár a leletek a 
dinoszauruszok korából származnak, „arra 

nincs reális esély, hogy egykori vérszívó 
rovarokból dinoszauruszvér kerüljön elQ, 
ami aztán egy ajkai „Jurassic Park” alapját 
képezhetné” (DULAI et al. 2010).

A Nógrád megyei Ipolytarnócon több 
kovásodott fatörzs mellett miocén korú 
gerincesek megkövesedett lábnyomait ta- megkövesedett lábnyomait ta-
lálták meg. Ezeket a közelben kitörQ vul-
kán hamuja temette be, így tudtak megQr-
zQdni napjainkig (DULAI et al 2014).

2006�ban Csajág határában egy útépí-
tés során egy felnQtt és egy iatal mamut 
csontváza került elQ. A csontvázak egymás 
mellett, nagyjából a bal oldalukon fekve 
voltak beágyazódva a löszbe (KATONA et al. 

2012). A 15–16 000 éves mamutok (Tonna és 
Mázsa) rekonstruált csontvázai a zirci MTM 
Bakonyi Természettudományi Múzeumban 
tekinthetQk meg, több Qsállatmaradvánnyal 
együtt. Katona Lajos Tamás geológus elmon-
dása alapján az elmúlt 100 év alatt jegyzett 
mamut csontvázleletek közül ezeket doku-
mentálták a legjobban. A löszben található 
csigák alapján meghatározták a két mamut 
korabeli környezetét is.

2012-ben a Magyar Természettudományi 
Múzeum paleontológusai FeldebrQ határá-
ban több iatal gyapjas mamut csontvázát 
tárták fel. Valószín_leg jégkorszaki vadászok 
zsákmányai voltak, csontjaikat Qk hordhatták 
össze (DULAI et al. 2014).

A Dráva medre mamutok, orrszarvúak, 
Qsszarvasok csontjainak gazdag lelQhelye. 
A szakemberek szerint egykor mamutcsor-
dák legelésztek a Dráva területén is, és 
valószín_, hogy több száz lelet található 
még a folyóban. A Dél�Dunántúl területén 
a Dráva kavicsos mederüledéke is és a lösz 
partfalak is jégkorszaki állatok maradvá-
nyait Qrzik. Ezek vagy a kavicsbányászat 
során kerültek és kerülnek elQ, vagy a Drá-
va idQrQl idQre kimossa az üledékbQl, majd 
rövid szállítás után a kavicszátonyok vala-
melyikén lerakja.

A jégkorszak

A földtörténeti újidQ negyedidQszaka 2,6 
millió évvel ezelQtt kezdQdött. �leiszto�évvel ezelQtt kezdQdött. �leiszto�dött. Pleiszto-
cénre és a holocénre osztják. A pleisztocén 
„jégkorszak” 2,6 millió évvel ezelQttQl 10 
ezer évvel ezelQttig tartott. A holocén vagy 
jelenkor 10 ezer évvel ezelQttQl tart napja-
inkig.

A Föld szempontjából rövid idQszak volt, 
amelyben leh_lések (glaciálisok) és felme-
legedések (interglaciálisok) követték egy-
mást. A korszakban 5 glaciális és köztük 
4 rövidebb interglaciális volt. Az utolsó 
leh_lési hullám 10 ezer éve fejezQdött be.

A jégtakaró legnagyobb kiterjedése az 
északi félgömbön elérte a 47 millió km²-t 
(a mai jégtakaró kb. háromszorosa) és a 
2–3 ezer méter átlagos vastagságot. Az 
eljegesedés idején Európa, Észak-Ázsia, 
Észak-Amerika és Dél-Amerika egy ré-
szét is belföldi jégtakaró fedte. Az eljege-
sedések közti idQszakokban az éghajlat a 
maihoz hasonló, vagy ennél melegebb is 
lehetett. A glaciálisok és az interglaciálisok 
alatt a belföldi jégtakaró elQrenyomult és 
visszahúzódott. A jéggel együtt vándorolt a 
növényzet és az állatvilág is. Az ismétlQdQ 
eljegesedések során a növénytakaró egyre 
inkább elszegényedett, az állatok többsége 
viszont  sikeresen alkalmazkodott a hideg 
éghajlathoz. 

A pleisztocén állatvilága sokban hasonlí-
tott a maihoz. E korszak fénykora volt az 
ormányosoknak, a macska- és lóféléknek, 

valamint a madaraknak. Az akkori fajok 
közül sok még ma is fellelhetQ, de a ki-
haltak száma is jelentQs. Ilyen a gyapjas 
mamut, az óriásszarvas, a barlangi medve, 
a barlangi oroszlán és a kardfogú tigris. 
Ezek az állatok alkották a pleisztocén 
megafaunát. Kihalásuk okai nem tisztá-ihalásuk okai nem tisztá-
zottak: egyesek az emberi vadászatokat, 
mások egy betegséget, megint mások az 
éghajlatváltozást okolják az elt_nésükért.

Lakóhelyem környékének földrajzi 
és földtani jellemzQi

A jégkorszakban hazánk területét nem 
fedte jégtakaró, tundra jelleg_ éghajlat 
alakult ki, ami hasonlított Finnország je-
lenlegi klímájához.

A pleisztocén fQ képzQdményei és 
maradványai: a tómedencék, a folyó-
völgyek, a hordalékkúpok, a folyóvízi 
üledékek és a hideg, száraz idQszakok-
ban lerakódott homok és lösz. Jégkor-égkor-
szaki eredet_ lösz nagy mennyiségben 
rakódott le a Dunántúli�dombság terüle�a Dunántúli�dombság terüle-
tén, melynek egy része mind a mai napig 
tanulmányozható. 

Levéllenyomat a pulai alginitbányából

Komlosaurus carbonis lábnyoma
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A lösz lerakódása idején élt jégkorszaki 
állatok maradványait a hideg, szeles, téli 
idQszakokban a képzQdQ lösz viszonylag 
gyorsan befedte. A jégkorszak végén 
erQs és gyors felmelegedés következett. 
A Dráva vízgy_jtQ területén a hó� és jég-
takaró olvadásnak indult. A folyó víz-
mennyisége megnövekedett, ennek ha-
talmas felszínformáló ereje volt. Számos 
dombvonulatot oly mértékben erodált a 
területen, hogy 20–30 m magas függQ-
leges partfalak képzQdtek. Ezek a mere-
dek partfalak a jégkorszaki lösztakarót 
szinte teljes egészében láthatóvá teszik. 
Ilyen például a Vízvár melletti löszfal, 
amelybQl jégkorszaki állatok csontjait, 
fogait mosta ki a Dráva, és teszi ezt ma 
is nagyobb áradások alkalmával. A ge-
rinces Qsmaradványokon kívül sok más 
is fellelhetQ a löszfalakban: pollen, csi-
ga, kagyló, stb.

A jégkorszak végén rakódott le a Dráva 
medrében és a folyó közelében lévQ ka-
vics is. A területen az egykor m_ködött, 
vagy m_ködQ (Bélavár, Berzence, Gyé-
kényes) kavicsbányák mélyérQl is szá-
mos Qslénycsont került elQ.

A területrQl elQkerült 
állatmaradványok

A Dráva ismert volt rendkívül gazdag 
jégkorszaki leletanyagáról, mégis csak 
néhány leletet számolhatunk a magyaror-
szági múzeumok gy_jteményében. 

Kutatómunkám során múzeumok Qs-
lénytani leletanyagát tanulmányoztam. 
Megtekintettem a zirci Bakonyi Termé-
szettudományi Múzeum ,,Jégkorszak” 
kiállítását és az ott Qrzött csontmarad-
ványokat. Ellátogattam Vízvárra, ahol 
az általános iskola szép számú, sok ezer 
éves, a Drávától „kapott” leletekkel büsz-
kélkedhet.

A Vízváron kiállított Qslénycsontok 
Mózes Noémi és édesapja, Mózes József, 
valamint Filarszky Nándor helytörténész 
magángy_jteménye. Elmondásuk szerint 
a helybeliek számára régóta ismertek 
voltak ezek a hatalmas csontok és fogak, 
amelyeket legtöbbször véletlenszer_en 
találtak meg fQleg halászok, horgászok. 
Így sokáig csak „érdekes csontok” vol-
tak, de nem tudták, mekkora értéket kép-
viselnek. A csontok összegy_jtésében az 
iskola diákjai is segítettek. A leleteket lel-
tárba vették, lefényképezték, majd iskolai 
üvegtárolóban helyezték el, ahol most is 
megtekinthetQk. A csontokból 2006 óta 
létrehoztak egy kiállítást. 2009 február-
jában Katona Lajos Tamás, a MTM Ba-
konyi Természettudományi Múzeum geo-
lógusa és Ábrahám Levente, a Somogy 
Megyei Múzeumigazgatóság igazgató-
helyettese Vízvárra látogattak és meg-
vizsgálták az Qslénycsontokat. Kordos 
László, a Magyar Állami Földtani Intézet 

akkori igazgatója is rengeteget segített a 
csontok meghatározásában. Körülbelül 
25 csont azonosítása volt sikeres, melyek 
5 különbözQ fajból származnak: gyapjas 
mamut, gyapjas orrszarvú, Qsbölény, 
óriásszarvas és Qsló.

Psbölény (Bison priscus BOJANUS, 1827)
A pleisztocén termetes állatai voltak. Fel-
tételezhetQen hatalmas csordákban éltek 
az eurázsiai sztyeppéken. A hímek teste és 
szarva is nagyobb volt, mint a nQstényeké. 
Pseink vadászták, barlangfalra rajzolták 
Qket. A jégkorszak végén, a felmelegedés 
elQrehaladtával fokozatosan elt_ntek. A 
Dél�Dunántúl területérQl foga, bal orsó-
csontja és singcsontja került elQ a múze-
umi nyilvántartás szerint. Vízváron a jobb 
combcsontja került elQ.

Pstulok (Bos taurus LINNAEUS, 1758)

Eurázsiában jelent meg a középsQ�pleisz-
tocénben. Hosszú szQr borította. A bikák 
szarvai oldalra, majd elQre és felfelé gör-
bültek. BelQle háziasították a mai szar-
vasmarhát. A múzeumi leletanyag között 
egy fog szerepel, aminek származása kér-
déses.

Gyapjas orrszarvú (Coelodonta antiquitatis 
BLUMENBACH, 1807) 

Psei Ázsiából származtak. Legközelebbi 
rokona a kihalófélben levQ szumátrai orr-
szarvú. Nyugat�Európától Kelet�Ázsiáig 
elterjedt. A würmben t_nt el kb. 10 000 
éve. Egyedül, vagy kis csoportokban él-
tek, növényevQk voltak. Pseink vadász-
ták és barlangok falára festették Qket. Két 

hatalmas tülke volt, amelyek közül az elsQ 
egy méteres is lehetett. A múzeumi nyil-
vántartás szerint a Dráva medrébQl alsó 
zápfoga, ujjperce, sípcsontja, nyakcsigo-
lyája, lapockája, medencéje, felkarcsontja 
és koponyatöredéke került elQ. Vízváron 
egy lábszárcsontja látható.

Gyapjas mamut (Mammuthus primigenius 
BLUMENBACH, 1799) 

Az elefántfélék kihalt faja. A legújabb 
DNS-vizsgálatok szerint az indiai elefánttal 
állt közelebbi rokonságban. A pleisztocén-. A pleisztocén-
ben élt, gyakori volt Eurázsiában is. Együtt 
élt az emberrel, aki vadászott rá. A würm 
végén kihalt. Az Qsállatok szimbólumá-
vá vált.

FeltehetQleg csoportokban jártak. Fü-
leik kisebbek, farkuk rövidebb volt, 
vastag szQrtakarójuk a hideghez való 
alkalmazkodás következményeként ala-
kult ki. A bQrük alatt és a válluk tájékán 
levQ púpban zsírt raktároztak. Átlagosan 
60–80 évig éltek. NövényevQk voltak. 
Egyszerre általában 8 hatalmas fog volt 
az állkapcsában, 4 felül, 4 alul. A fo-
gak rágófelülete s_r_ harántlemezekkel 
tagolt. Életük során hat készlet foguk 
fejlQdött ki. Az utolsó elkopása után 
gyakorlatilag éhen haltak. A táplálék 
kiásására erQsen ívelt, 4–5 méter hosszú 
agyaraikat használták. Fogaik, végtag-
csontjaik és hatalmas agyaraik tartoz-
nak a gyakori maradványok közé. Nem-
csak az agyarukat árulják, hanem szinte 
mindent, ami elQkerül. A Dél�Dunántúl 
területérQl medencetöredék, bordatöre-
dék, csigolyák, lapockatöredék, végtag-
csontok és fogak vannak a múzeumi és 
magángy_jtemények nyilvántartásában. 
Vízváron egy nyakcsigolyája, és egy 
agyara található.

Óriásszarvas (Megaloceros giganteus 
BLUMENBACH, 1799) 

A szarvasfélék családjának egy kihalt faja. 
A pleisztocénben mintegy 400 000 évvel 
ezelQtt jelent meg Eurázsiában. Hatalmas 
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agancsainak a szélessége akár 3,5 méter is 
lehetett. NövényevQ volt. A würm végén 
t_nt el. A legkésQbbi lelet kora Észak�Eu� legkésQbbi lelet kora Észak�Eu-
rópából kb. 7700 év. A Dráva medrébQl 
agancstöredéke került elQ.

Psló (Equus caballus LINNAEUS, 1758)

A mai ló Qsei kicsi, róka nagyságú erdQla-
kók voltak az eocénben. Pshazájuk Észak–
Amerika volt, virágkorukat a miocénben 
élték. A pleisztocén végén egyik csoport-
juk a Bering-szoroson át eljutott Eurázsiá-
ba, így a legfejlettebb páratlan ujjú patások 
ma is élnek. Jelenleg egy jobb felkarcsont 
van közgy_jteményben.

Összegzés

Egyszer volt, hol nem volt… közismert 
mesemondat. Dolgozatomban a korábbi 
földtörténeti idQszakok már csak maradvá-
nyokból és rekonstrukciókból ismert élQ-
lényeit, továbbá a lakóhelyem környékén 
feltárt Qsmaradványokat mutattam be. 

Az Qsmaradványok tudományos megisme-
rését is sok esetben, mint az már gyakran meg-
történt a tudományok történetében, szerencsés 
véletlenek indították el. A szerencsés véletlen 
aztán olyan emberek kezébe adta Qket, akik 
szenvedélyes érdeklQdéssel és kitartással, év-
tizedekig tartó kutatással, az egész világgal 
igyekeznek megismertetni a feltárt Qsleleteket.

A paleontológia kb. 200 éves múltja so-
rán gazdag ismeretanyagot szerzett az egy-
kori életrQl, az Qsmaradványok láttán pedig 
egy izgalmas idQutazás révén csöppen a lá-
togató a történelem elQtti múltba.

,,Minden ránk maradt fosszília olyan, mint egy 
ilmbeli képkocka az elQzQ idQkbQl. Gyakran 
azonban kockák ezrei hiányoznak két meglévQ 
között, és nekünk ebbQl kell rekonstruálnunk 
az egész ilmet.” 

(Joe Hanson)

A szerzQ a Természettudományos múltunk 
felkutatása kategória elsQ díjasa. 
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Az emberi szem laboratóriumi vizsgálata
BLÁZSIK PÉTER

Csongrádi Batsányi János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

A földi élet alapvetQ feltétele az ener-
gia, amelyet fényenergia formájában 
a Napból kapunk. Ez az energia igen 

változatos, és ennek csak csekély részével 
találkozunk a mindennapi életben. A Napból 
érkezQ fénysugarak más hullámhosszon ér-
keznek felénk, és ennek csak bizonyos részét 
látjuk (300–800nm). 

A Napból jövQ energia kémiai energiából 
alakul át fényenergiává a magfúzió során. A 
Napban lévQ protonoknak és neutronoknak az 
együttes tömege nagyobb, mint a belQlük kép-
zQdQ héliumatom tömege. Az így felszabadu-
ló energia fény formájában jut el hozzánk.  

A fény olyan hullám, ami terjedéskor 
hullámként, kölcsönhatáskor fotonként 
viselkedik, azaz testekhez érve energiát ad 

át. JellemzQ mennyiségei a hullámhossz, 
a frekvencia, és a sebesség. A fény maxi-
mális sebessége a izikai világban 300 000 
km/s, ez vákuumban érhetQ el. Az energia 
a Napból foton formájában jut a Földre, 
elQször felmelegítve a felszínt, majd a le-
vegQt. A foton tehát a fény elemi részecs-
kéje, amelynek legkisebb része a kvan-
tum. A foton energiáját a frekvenciája és a 
Planck-állandó szorzataként kapjuk meg, 
tehát E=h*f.

A fényelektromos egyenletet és a tömeg-
energia ekvivalencia egyenletet Albert 
Einstein vetette fel 1905 és 1917 között, 
amelyet kísérleti bizonyításuk követett.

A talaj, a levegQ és a víz felmelegedé-
sének mértékét a beérkezQ fénysugarak 

mennyisége, és a visszaverQdések száma 
határozza meg. Bizonyos anyagok (CO2) 
akadályt képeznek a fénysugaraknak, és 
miután visszaverQdtek a talajról az _r irá-
nyába, akadályt képeznek, és ezáltal újra 
visszajuttatják a fotonokat a talajra, s ezál-
tal tovább melegítik. Az ipari forradalmat 
követQen a túlzott szén�dioxid�kibocsátás 
folyamatosan hatással van bolygónk hQ-
mérsékletére, amelynek számos, a földi 
életet károsító következménye van, de a 
visszaverQdésért felelQs szén�dioxid hi-
ányában a földi hQmérséklet számunkra 
nem lenne megfelelQ. A Napból érkezQ 
káros sugarak ellen az oxigén egy allo�
tróp módosulata, az ózonréteg (O3) véd 
bennünket, amelynek mérete a környezet-
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szennyezés következtében, fQleg freonok 
és halonok által egyre csökken.  Így a Nap-  Így a Nap-
ból jövQ káros sugarak károsítják a földi 
életet, mindazok mellett, hogy lehetQséget 
nyújtanak rá. 

Számomra a izika egyik legérdekesebb 
része a bioizika, mivel az élQ szervezet-
ben lejátszódó folyamatok izikai hátteré-
vel foglalkozik, és más megközelítésben 
tárgyalja az egyes folyamatokat, mint a 
biológia, vagy a kémia. A bioizika min-
dennapi életünkben is jelen van, habár ezt 
sokszor nem vesszük észre. Az iskolai bio-
izika szakkörön az emberi szem tárgyalá-
sa során döntöttem úgy, hogy dolgozato-
mat ebben a témában írom meg.

Az emberi szem anatómiája

A fény érzékelése még az egészen egy-
szer_ élQlényekre is jellemzQ. A zöld 
szemesostoros piros szín_ szemfoltja se-
gítségével fototaxissal érzékeli a környe-
zetét. A rovarok összetett szeme a gerinc-

telenek közül az egyik legfejlettebb, sQt 
vannak olyan tulajdonságai, amikben 
felülmúlja a gerincesek hólyagszemét. 
A több száz vagy ezer pontszembQl álló 
szem közötti pigmentsejtek szigetel-
nek, hogy a fény egyenesen eljuthas-
son a receptorokig. A receptorokból az 
agyba jutva a látott kép számtalan kis 
részletérQl alakul ki kép, amit az ideg-
rendszer rak össze. A szem így nem ké-
pes teljesen részletes képet alkotni, így 
szúnyogháló hatású kép jut el az agyba. 
A homályos kép ellenére a képek felfo-
gása sokkal gyorsabb, mint a gerince-
sek hólyagszeme esetében, másodper-
cenként akár több száz képet is tudnak 
érzékelni, amelyet a gyors dúcidegrend-
szer tesz lehetQvé.

Az ember a gerincesekhez tartozik, így 
hólyagszeme van, amelynek felépítése 
összetettebb, mint a rovarok szeme, s az 
anatómiája tökéletesen alkalmazkodott az 
emberi léthez.

A külsQ környezethet való alkalmazko-
dás, illetve védelem következtében szük-
ség van segédszervekre: a szemhéjak, a 
kötQhártya, a szemmozgató izmok, és a 
könnykészülékek. A szemhéjak védik, 
nedvesen, tisztán tartják, illetve melegí-
tik a szemet. A kötQhártya vékony, sima 
és érzékeny, amely a szemhéjakat köti 
össze a szemgolyóval. Idegen anyagok, 
illetve baktériumok megjelenése esetén 
kötQhártya�gyulladás jelentkezhet. A szem-
mozgató izmokat a III, IV, VI-os mozga-
tóidegeken keresztül az agy irányítja, és az 
instrukciók alapján ezek mozgatják a sze-
met a megfelelQ irányba. A könnykészülé-
kek a könnymirigyek, és könnyelvezetQk 
a szem megfelelQ nedvességéért felelQsek.

A szemet (1. ábra) kívülrQl három 
hártya határolja. Kívül az ínhártya, amely 

fehér szín_, erekben, idegekben gazdag, 
elülsQ folytatása a szaruhártya. Ezt követi 
az erekben gazdag érhártya, amelynek 
érhálózata bonyolítja le az anyagforgalmat, 
ide kapcsolódnak még a szemmozgató 
izmok, illetve ez termeli a csarnokvizet.

Az erekben, idegekben gazdag hártya 
éles határ nélkül megy át a sugártestbe, 
amelynek fontos feladata van az éles lá-
tásban, a leképezésben. A sugártest nagy 
részét sugárizmok alkotják, amelyhez len-
csefüggesztQ izmok kapcsolódnak. Ezek 
szabályozzák a lencse domborúságát. A 
lencsefüggesztQ rostok elQtt, az érhártya 
folytatásában található a szivárványhár-
tya, amely pigmenteket tartalmaz – ezek 
adják a szem színét. A szivárványhártya 
közepén található a pupilla, amely nyílá-

sának nagysága változtatható. A pupilla 
mérete határozza meg a szembe áramló 
fény mennyiségét. Az idegrendszer sza-
bályozza a pupilla méretét, szimpatikus 
hatásra kitágul, paraszimpatikus hatásra 
összehúzódik.

Az ideghártya, más néven retina (2. ábra)  
érzékeli a beáramló fény milyenségét, és 
mennyiségét. ÉrzQ idegsejtek, csapok és 
pálcikák találhatók benne. A vékony hár-
tyán több nevezetes terület is megigyel-
hetQ. 

 A vakfolt a látóideg kilépésének a helye, 
a sárgafolt az éleslátás helye, itt a legs_-
r_bbek a csapok és pálcikák. A pálcikák 
csak sötét-világos árnyalatokat érzékelnek, 
felbontásuk nem túl jó, de kevesebb fényt 
is képesek érzékelni, mint a csapok. Mi-
nimális fényt érzékelve általuk rossz fel-
bontásban, fekete-fehérben a tárgyak kör-
vonalait érzékelhetjük. A csapok felelQsek 
a színek érzékeléséért, m_ködésükhöz már 
jobb fényviszonyok kellenek, de ennek 
jelenlétében több információt juttatnak 
az agyunkba, tehát igényesebb képet for-
málnak. Három szín érzékelésére képesek 
(vörös, zöld, kék), amelyekbQl kikeverve a 
színvilág minden árnyalatát érzékelhetjük. 

A szem legnagyobb részét az üvegtest 
tölti ki. A kocsonyás állományú átlátszó 
test vizet, fehérjéket, ásványi sókat és 
szénhidrátokat tartalmaz. Nem akadályoz-
za a pupillán beáramló fényt, hogy a reti-
nára jusson. 

A pupilla mögött található szemlencse 
egy domború lencse, amely idQs korban s_-
r_n okoz látási rendellenességet, mivel az 
Qt tartó lencsefüggesztQ rostok rugalmas-
sága csökken. Betegsége a szürkehályog, 
amikor a szemlencse fehérjéi kicsapódnak, 
és a látás homályossá válik. 

A szemcsarnok az üvegtest  és a szem-
lencse elQtti tér, amit a csarnokvíz tölt ki. 
Fontos feladata van a szem táplálásában, 
illetve fenntartja a szem belsQ nyomá-
sát. Ha a csarnokvíz felhalmozódik, a 
szem belsQ nyomása megnQ, ez károsítja 
az ideghártyát, a látóideg elsorvad, így 
vakság alakulhat ki. Ekkor beszélünk 
zöldhályogról. 

A szem az egyik legfontosabb érzék-
szervünk, amely a külvilágból érkezQ 
információk 80%�áért felelQs. Az általa 
felfogott ingerek az agyba jutva, a kettes 
érzQidegen keresztül a nagyagy nyakszirt 
lebenyében, a Broadmann 17�es területé-
re jutva kerülnek feldolgozásra. A szem 
mozgatása szintén az agy feladata, ame-
lyet mozgatóidegekkel végez (III, IV, VI). 

A disznószem boncolása és a közben 
szerzett tapasztalatok

A disznószem felépítése közel azonos az 
emberi szemével, mivel mindkettQ hó-
lyagszem, habár méretbeli különbségek 
vannak, ezért alkalmas az emberi szem 

1. ábra
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anatómiájának, illetve optikájának mo-
dellezésére, megértésére. A könnyebbség 
érdekében a boncolást lefagyasztott, majd 
kiolvadt szemmel végezzük, mivel ekkor 
a sejtek, szövetek, a fagyasztás következ-
tében károsodnak annyira, hogy megköny-
nyítsék a boncolást, illetve a szemlencse és 
az üvegtest  is szebben preparálható. Több-
szöri fagyasztás esetében a szem túlzottan 
károsodik, és már nehezebben kivehetQk a 
szemet felépítQ alkotóelemek.

A szerv boncolását csak megfelelQ kö-
rülmények között lehet elvégezni, mivel a 
fertQzésveszély fennáll, ezért az idetarto-
zó elQírásokat be kell tartani. A bonco-
lást az arra kijelölt helyen, tehát laborban 
kell elvégezni. Saját magunk védelme 
érdekében köpeny és gumikeszty_ hasz-
nálata kötelezQ. A boncolás mechanizmu-
sához szike, olló, illetve csipesz szükséges.

A munkafolyamat alatt végig a munka-
padon, illetve bonctálcán kell maradnunk. 
Közvetlenül nem keresztezheti a kezünk 
a szike útját, ekkor mindig csipeszt kell 
használnunk, hogy ixáljuk a szervet.

A boncolás után a gumikeszty_t a veszé-
lyeshulladék�gy_jtQbe kell helyezni az erre 
megfelelQ keszty_levételi protokollal. A 
kezünket antibakteriális kézfertQtlenítQvel 
meg kell tisztítani. A köpenyt el kell kü-
löníteni és vegyi mosás alá kell helyezni. 
Az állati maradvány és a gumikeszty_ mint 
veszélyes hulladék  szakszer_, ideiglenes 
elhelyezését a laborban dolgozók végzik, 
majd ezt a gyepmester szállítja el az erre 
megfelelQ hulladékgy_jtQ helyre. Ennek 
a felügyelete, illetve a bonceszközök, a 
munkahely fertQtlenítésének elvégzése a 
laboránsok feladata. 

A disznószem boncolása nem számít ál-
latkísérletnek, csak állati preparátumnak, 
aminek elvégzését a helyi járási fQállatorvos 
engedélyezi a laboratórium számára.

A szem boncolásának folyamata során a  
szem alkotóelemeit  egy külön  tálcán el-
helyezett szemábrára rakjuk:
1. Vágjuk le a zsírt, illetve izomszöve-

tet, ollóval, vagy szikével!

2. Keressük meg a látóideg csonkját! 
Emeljük meg a csipesszel, majd vágjuk 
körbe ollóval!

3. Az erQs és rugalmas szaruhártyát 
szúrjuk át bonct_vel a szivárványhár-
tya és az ínhártya határán, hagyjuk 
kifolyni a csarnokvizet!

4. A szaruhártya mögött megigyelhet-
jük a szivárványhártyát.

5. A szaruhártyán ejtett nyílást olló se-
gítségével nagyobbítsuk meg, hogy 
kiférjen a szemlencse és az üvegtest!

6. Fejtsünk le a fehér ínhártyából egy 
darabot, és helyezzük a tálcára!

7. Vágjuk tovább a szemet, hogy ki-
fordíthassuk! Itt megigyelhetjük a 
megalvadt vérrel telt érhártyát, illetve 
retinát. Ezeket nem tudjuk pontosan 
elkülöníteni, mivel méretük kicsi, (és 
nem áll rendelkezésünkre a nagyobb 
nagyításhoz szükséges eszköz).

2. ábra
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A kísérletek során szerzett 
tapasztalatok

A hólyagszem m_ködése a legtöbb szem-
pontból a legfejlettebb az állatvilágban. A 
szem  olyan optikai rendszer, amelyben a 
fény különbözQ törQközegeken keresztül 
jut el az ideghártyáig. Az optikai rend-
szerek törQerejének a mérésére a dioptriát 
használjuk mértékegységként. A szem kü-
lönbözQ területein a fény máshogyan törik 
meg. A szaruhártya 42 dioptriás, a szem-
lencse 24 dioptriás, ez változhat a látás 
során, az üvegtest a legkisebb, ez csak 0,6 
dioptriás. Optimális esetben a fény a folya-
matos megtörések után a retinán, a sárga-
folton formál kicsinyített, fordított állású, 
valódi képet. 

Az agy feladata, hogy tudatunkban ezt az 
eredetivel megegyezQen jelenítse meg. Ezt 
a folyamatot csecsemQkorban sajátítjuk el, 
de külsQ kényszer hatására felülírható. Az 
amerikai George M. Stratton a Berkeley 
Egyetemen, Kaliforniában végzett kutatá-
sokat az 1900-as években a szem és képér-
zékelés kapcsolata között. A kísérlet során 
olyan szemüveget hordtak a résztvevQk, 
amelyben fordítottan látták a világot, és 
pár hét elteltével az agyuk alkalmazkodott 
ehhez, tehát szemüveg segítségével alkot-
tak valós képet a világról, majd ezt levéve 
fordítottat.

Mivel a mindennapi életben a fénysugarak 
különbözQ távolságban lévQ tárgyakról érkez-
nek, ezért a szemnek változtatnia kell dom-
borúságát, hogy éles képet tudjon formálni. 
A nyugalomban lévQ szem a távollátásra van 
beállva, de a szem különbözQ okokból törté-
nQ károsodása esetén megjelenhetnek olyan 
látási zavarok, amelyeket szemüveggel, vagy 
m_téttel lehet korrigálni. 

A távollátás esetében a személy távolra 
jól lát, de a retinára érkezQ fénysugarak a 
retina mögött fókuszálódnak, így az alkotott 
kép nem lesz éles. Korrigálása gy_jtQlen-
csével történik.

A közellátás vagy más néven rövidlátás-
kor az egyén közelre jól lát. A szem hossz-
tengelye megnyúlik, így az alkotott kép a 
retina elQtt fog fókuszálódni. Ennek korri-
gálását szórólencsével végezhetjük el

A látási rendellenességek speciális esete 
az öregkori távollátás, ami a sejtek, szöve-
tek elhasználódásának a következménye, 
mivel ezek alkalmazkodóképessége az élet-
kor elQre haladtával egyre csökken. Ez ál-
talában a közellátásra van negatív hatással, 
mivel az idQsek közelre rosszul, távolra jól 
látnak. Ezt gy_jtQlencsével lehet javítani. 

Az emberi szem optikai leképezésének 
folyamatát modellezhetjük. Szükségünk 
van fényforrásra, lencsére, optikai ernyQre, 
optikai padra, és csúszószorítóra. Az opti-
kai padra helyezve a fényforrást (mint tár-
gyat) a középen elhelyezett lencse helyét 
megfelelQen változtatva az optikai ernyQn 
éles képet kaphatunk. 

A szem optikai modelljében (4. kép) a 
gy_jtQlencse az emberi szem törQközegeit 
modellezi, az optikai ernyQ a retinát, ahol 

az egészséges szemben az éles kép jön létre. 
A rövidlátó szem modellezése során az op-során az op-

tikai ernyQt hátrébb húzzuk, majd szóró-
lencsével korrigáljuk a képet. A távollátó 
szem  modellezése során az optikai ernyQt 

elQrébb húzzuk, majd gy_jtQlencsével kor-
rigáljuk a leképezési hibát.

 A szem leképezési hibáit mindenképpen 
korrigálni kell  szemüveggel vagy kontakt-
lencsével a szem egészségének védelme 
érdekében. A szemüveglencséket csopor-
tosíthatjuk optikai tulajdonságuk alapján. 

Az egyfókuszú vagy más néven szférikus 
lencséket alkalmaznak közel, illetve távol-
látás esetén egyaránt.

Az aszférikus lencse, amelynek köznapi 
neve cilinderes lencse, a szemtengelyfer-
düléssel küzdQk számára jelent megoldást. 

 A távoli és olvasási távolságra szánt kö-
zös keretben elhelyezett lencsék a bifokális 
lencsék. Ekkor egy lencsén belül két kü-
lönbözQ fókuszt adó csiszolási mód alkal-
mazásával érik el a szakemberek a kívánt 
hatást.

A multifokális, más néven progresszív 
lencsék egyik fele átmenetesen van csiszol-
va, ennek következtében fokozatosan 
változik a dioptriája.

A szemüvegesek számára is lehetQség 
nyílik a szemük védelmére a túlzott napsu-
gárzástól. A legnépszer_bbek a fényre sö-
tétedQ lencsék, amelyek nagyon praktiku-
sak, mivel minden környezeti helyzetben 
jó látásviszonyokat adnak. Az anyagában 
színezett, vagy a festett lencsék már el-
avultnak számítanak.

Látásunknak nemcsak a képérzékelés-
sel kapcsolatban lehetnek elváltozásai, 
hanem a színérzékeléssel kapcsolatban is 
lehetnek problémák. A színlátásnak két 
rendellenességét különböztetjük meg: 
a színvakságot, és a színtévesztést. A 
színvak képtelen megkülönböztetni a 
színeket, ennek okai vagy a retinán, vagy 
az idegrendszerben keresendQk, általában 
veleszületett betegségként. A színtévesztQ 
csak részlegesen képes megkülönböztetni 
a különbözQ hullámhosszú színeket, ezért 
ezeket összetéveszti. Leggyakoribb fajtái 
a vörös-zöld színtévesztés, illetve a kék-
sárga. A színlátási zavarok nem kezelhetQk, 
de néhány típuson lehet segíteni színes 
lencsékkel, illetve erre a célra kifejlesztett 
szoftverekkel.

A szem színlátásának optikai modellezé-
sét egy prizmával végeztem, amely a fe-
hér fényt színeire bontja, s az így létrejött 

spektrumot az optikai ernyQn, azaz a retinán 
fogtam fel. A retinán lévQ csapok is eltérQ 
színekre (zöld, kék, vörös) érzékenyek, s a 
tárgyról jövQ színeket érzékelve viszik az 
információt az agyba. KülönbözQ színsz_-
rQkkel egy adott szín_, hullámhosszú fényt 
tudok létrehozni, amellyel egy adott szín_ 
tárgyról jövQ fénysugarakat modelleztem.

E kísérletek során is be kell tartani a bal-
esetvédelmi elQírásokat, mivel 230V�al 
dolgozunk, és ezért az áramütés veszélye 
fennáll. Az összeállítás után lehet csak 
felkapcsolni a fQkapcsolót, hogy a veze-
tékek véletlenszer_ összeérésekor nehogy 
rövidzárlat lépjen fel. A fényforrás  mele-
gedésekor égési sérüléseket szerezhetünk. 
Figyelnünk kell arra is, hogy ne nézzünk 
bele a fénybe, mivel a kísérlethez szüksé-
ges lámpa fényereje igen nagy.

Befejezés

A Csongrádi Batsányi János Gimnázium-
ban 2013 tavaszán megnyílt laboratórium 
lehetQséget nyújtott számomra arra, hogy 
az elméleti tudás megszerzése után az is-
mereteket átültessem a gyakorlatba, és 
még mélyebben elsajátíthassam. 
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Szerintem a gyakorlati úton megszerzett 
tudás mélyebben elraktározódik bennünk, 
valósabb, reálisabb képet ad a tananyagról, 
illetve késQbb jobban felhasználható mind a 
mindennapi életben, mind felsQoktatási ta-
nulmányok során. 

Köszönetet mondok azoknak, akik hoz-
zásegítettek, hogy ezt a dolgozatot meg-
írjam, elsQsorban felkészítQ tanáromnak, 
Törökné Török Ildikónak, aki útmutatásaival 
elQsegítette munkámat. 

„A leckét az iskola adja fel, de az élet 
kérdezi ki.”

Dorosmai János

Az írás a Varjú DezsQ professzor által ala-
pított Bioizika kategóriában II. díjat kapott.

 Irodalom

Dr. Németh Endre: Biológiai kézikönyv  (Szeged, 
2003.)

Jámborné – Csókásiné � …: Biológia és egészségtan 
7. (Mozaik Oktatási Stúdió – Szeged, 1998.)

Oláh Zsuzsa: Biológia II. (Nemzeti Tankönyvki-
adó, Budapest, 1996.)

Dr. Berend – Gömöry – Dr. Szerényi: Biológia 
IV. (Akadémia kiadó, Budapest, 1996.)

Dr. Budó Ágoston – Dr. Mátrai Tibor: Kísérleti 
Fizika III. (Optika és Atomizika)

Dr. Lénárd Gábor: Biológiai laboratóriumi vizs-
gálatok (tankönyvkiadó, Budapest, 1987.)
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Júniusban Karcagon, birkaétkek az asztalon!

Egy karcagi hungarikum 
TÓTH ZOLTÁN 

Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

Karcag az ország keleti felében, az 
Alföldön helyezkedik el, Jász-
Nagykun-Szolnok megyében. A 

„Nagykunság fQvárosa” néven is szokták 
emlegetni. Ez a jelzQ is elárulja, hogy a te-
rületet a XIII. századtól kezdve kunok lak-
ták. A város a mai napig Qrzi ennek emlékét  
(kunhalmok, kun emlékhelyek, néprajzi és 
nyelvi vonatkozások). Számos kun eredet_ 
ételt fogyasztanak rendszeresen az itt élQk, 
köztük országszerte híres a karcagi birka-
pörkölt, ami a 2013-as évben hungarikum 
lett. Ez volt az elsQ ételrecept, amely beke-
rült a nemzeti értékek közé. De miért lett 
ilyen népszer_ a birkahús fogyasztása? 

Ez a terület az Alföld egyik legnagyobb 
állattartó területe, azon belül is legjellem-
zQbb a juhtenyésztés. Nem meglepQ, ha a 
gasztronómiában is gyakran találkozunk 
ezzel az állattal, de a város címerállata is 
egy ezüstbárány. A táj természetföldrajzi 
adottságai az állattenyésztésnek kedvez-
tek. Sokoldalú hasznosítása miatt a juh 
mindig is rendkívül megbecsült állat volt a 
helyi gazdálkodók körében. „A gyapjú árá-
ból sok közös kiadást fedeztek, az ürü és a 
kos eladás is jelentQs jövedelemhez juttatta 
a juhtartó gazdaságot. A hús, a gomolya és 
a sajt pedig a táplálkozásban játszott nagy 
szerepet, a faggyúnak is hasznát vették, a 
juhbQrbQl pedig sokféle ruha készült.” – 
írja Bellon Tibor, karcagi néprajztudós.1

1 Bellon Tibor (1996): Beklen. A nagykunsági 
mezQvárosok állattartó gazdálkodása a 
XVIII-XIX. században (történeti-néprajzi 
tanulmány) Karcag  (232. oldal)

A sóval és szárítással való tartósítást, va-
lamint a füstölést ismerték a Kunságban 
is, amely keleti hozadékunk.2 A füstölés 
technológiája a recens kultúrából ismert. 
Mindkét tartósító eljárás a kirgizek között 
is él. �rinz Gyula (1882–1973) geográfus, 
geológus, néprajzkutató a Tiensanban tett 
utazása során a következQt írja: „Téli uta-
zásom során a legtöbb jurtában nagymeny-
nyiség_ lóhúst találtam a tetQnyílást körül-
fogó faabroncsra lógatva. Füstölt kolbászt 

2 Dr. Bartha Júlia (2002): A Kunság 
népi kultúrájának keleti elemei. Studia 
Folkloristica et Ethnographia 44. Debrecen 
(35�48.oldal)

is ettem néha, bár nem valami ízletes volt, 
mert a belevaló húst túlságos nagy dara-
bokban tömik a bélbe.”3 Fontos megigye-
lés volt ez, amely jelentQsen befolyásolta a 
nomád életformáról, fQként a táplálkozás-
ról alkotott képet. 

Pályamunkám elkészítése során a követ-
kezQ kutatási módszereket alkalmaztam: 
gy_jtQmunka az Alma Materem és a Városi 
Csokonai Könyvtárban, a Györffy István 
Nagykun Múzeum Adattárában és Orienta-
lisztikai Gy_jteményében, valamint terep� 
és tanyabejárás, riport készítése.

A karcagi juhtenyésztés helyzete 
régen és most

Városunk címerállata, a juh örök idQktQl 
fogva igen megbecsült jószág volt a kar-
cagi tenyésztQk körében. A hús, a tej és a 
gyapjú révén a birka klasszikusan hármas 
hasznosítású volt, és ma is annak számít. 
Minekutána a XVIII. század végén a szö-
vQipar fellendült, ez elQrelépést és pozitív 
változást eredményezett a juhtenyésztési 
ágazat életében, növekedett az állatállo-
mány, fajtacsere is történt. Az Qshonos rac-
kát folyamatosan kiszorította a Spanyol-
országból behozott inomgyapjas merinó, 
de ezzel párhuzamosan növekedett a fejQs 
juhászatok aránya is, amelyek elsQsorban 
a város környéki ún. „ólas kertekben” te-

3 Prinz Gyula (1908): Néprajzi megigyeléek 
a Tien�sanban. A Magyar Nemzeti Mú-
zeum Néprajzi Osztályának ÉrtesítQje, az 
Ethnographia melléklete 9. (69�84. oldal)

Karcag város címere
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om=1211036

lepedtek meg. Az 1860�as években a terü-
leten virágzott a juhászkultúra (83 000 da-
rab). Különféle juhászdinasztiák alakultak 
ki, akik mesterfokon _zték, és generációról 
generációra adták át ezt a szakmát. A má-
sodik világháború után elQtérbe került a 
nagyüzemi gazdálkodás. Karcagon is pró-
bálkoztak az iparszer_ juhtartással, a het-
venes évekig tej� és gyapjútermelés, majd 
ezt követQen a bárányhús elQállítása volt 
a fQ csapásirány. „A gazdaság ecsegfalvi 

telepén korszer_ nagyüzemi juhászatot fej-
leszt, ahol géppel történik a fejés, a tej hi-
giénikus csQvezetéken jut el a h_tQbe. Gép-
pel történik a juhok nyírása, gyapjútároló, 
válogató, inszemináló helyiségek biztosít-
ják a juhok korszer_ tartását. Az ecsegfalvi 
telep állománya ekkor 3500 anyajuh, 1500 
pecsenyebárány, 1500 tenyészjerke, évente 
százezer liter tej és 250 mázsa gyapjú.”4

Egészen a rendszerváltásig meghatározó 
volt ez az ágazat Karcagon. A termelQszö-
vetkezetek megsz_nésével megfogyatko-

4 Varga József (1969): Két évtized a Szolnok 
megyei állami gazdaságok életébQl. 
Helytállás a karcagi sziken. Szolnok Megyei 
Lapkiadó Vállalat (139�148. oldal) 

zott az állomány, napjainkban körülbelül 
2500 egyedre tehetQ a számuk, ezen egyed-
szám felett 60 gazda rendelkezik. Bár maga 
a gyepterület és takarmánybázisok adottak, 
és kereslet is van a juhtermékekre, mégis 
drasztikus a visszaesés. Ennek az okai ab-
ban keresendQk, hogy a juhászszakmun-
kás�képzés évek óta megsz_nt hazánkban, 
valamint aligha tehetQ népszer_vé és meg-
kedvelhetQvé a tizenéves iatalok körében 
a juhászokra jellemzQ életforma. A juhtar-

tás 365 napos elfoglaltságot jelent egy év-
ben, a régi juhászok kitartó hitvallása, mi-
szerint „a jószág az embertQl vár”, szinte 
kihalt. Így a mai gazdák maguk csinálnak 
mindent. Állatgondozót felfogadniuk vagy 
nehéz, vagy egyszer_en nincs lehetQségük 
megizetni, nem beszélve a katasztrofális 
külterületi vagyonvédelemrQl. A juhot, 
ha meg tudják szorítani, könnyen lopha-
tó, csendes állat. Több esetben problémát 
okoznak a tulajdonhasználati viszonyok 
is, ritka, ha egy gazdálkodó a saját földjén, 
saját épületben, saját nyáját tarthatja. Az 
utóbbi idQben egyre nehezebb helyzetbe 
kerültek azok a juhtartók, akik a legelteté-
si idényre kihajtják f_bérért állataikat, de 
egyre ellentétesebb a növénytermelQk és 

az állattenyésztQk érdeke is.5 
Hazánkban a bárányfelvásárlás valójában 

néhány vállalkozást takar, Qk tartják a kap-
csolatot Olaszországgal, ahová a magyar 
vágóbárányok 98%�a kerül. Így gyakor-
latilag ez a lánckereskedelem fölözi le a 
magyar juhtartók igazi hasznát: ugyanis a 
bárány nem tárolható hónapokig a raktár-
ban, mint a termény, így oda kell adni ol-
csóbb áron, és ezt a felvásárlók ki is hasz-
nálják. Ugyanakkor a hazai bárányhúspiac 
elenyészQ, gyakorlatilag csak a kiselej-
tezett anyákra van igény a birkapörköltet 
kedvelQ vidékeken. Bár a juhtejtermékeket 
sokan szeretik, keresik, a termékek túlnyo-
mó többségben külföldiek, mivel nagyon 
kevesen merik felvállalni belföldön a juh-
fejést. 

Lehet-e bármivel is javítani a juhtartás 
mai hanyatló helyzetén?  Állami és Eu-
rópai Uniós szubvencióhoz folyamodni 
ugyan lehetne, de mindez csak átmeneti 
megoldást jelentene. Jó ötletnek bizonyul-
na a gazdák kooperációja, de ismerjük el, 
hogy a konok kunok „fekete vére” erre az 
integrációra aligha megfelelQ. A Debre-
ceni Egyetem Karcagi Kutatóintézetében 
negyedszázada foglalkoznak juhtenyész-

téssel, ennek fókuszában elsQsorban a faj-
takérdés, a gyepgazdálkodás, és a szálasta-
karmány-tárolás áll.

Szabóék tanyáján

Szabóék személyes ismerQseim, a családi 
vállalkozás állattenyésztéssel és növény-
termesztéssel foglalkozik. Négy féri és a 
nagymama vesz részt a nehéz izikai mun-
kában. A vállalkozás tulajdonosa az édes-
apa, az 50 éves Szabó Zoltán, szakmája 

5 Dr. Csízi István – Monori István (2010): A 
karcagi juhtenyésztés helyzete és lehetQségei 
napjainkban. Karcagi Kalendárium (208�
210. oldal)

A juhállomány alakulása a megyében

 Déli pihenQre tér a nyáj  Karcag-ecsezugi tanya napjainkban
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állategészség�Qr, a család az Q javaslatára 
választotta a megélhetésnek és a boldogu-
lásnak ezt a formáját. A tanya Karcagtól 8 
km�re, a 02332. helyrajzi számú területen 
található. Szilárd burkolatú út, majd egy 4 
km hosszúságú földút vezet a tanyára, de 
az egész szakasz elhanyagolt és gépjárm_-
forgalomra alkalmatlan. A tanya területe 
300 hektár bérelt föld, ebbQl 70 hektár a 
legelQ, a többi pedig szántó. 

A tanya juhállománya 250 anyaállatból 
és 150 darab toklyóból áll, így összesen 
400 egyedet birtokolnak Szabóék. Ezek 
közül valamennyi brit tejelQ fajta. Min-
dennapos tevékenység az állatok etetése, 
az, hogy mit esznek, évszakfüggQ. Nyáron 
legelnek és széna a primer táplálékuk, té-
len darált szemes takarmányból, abrakból, 
silócirokból és szénából áll a jószágok ét-
rendje. Az állatokat fejik, a tejet Hajdúbö-
szörményben értékesítik, a gyapjú és a hús 
külföldre, Olaszországba kerül. A vállalko-
zás eredetileg az olasz export miatt jött lét-
re. Fejés naponta kétszer történik, ma már 
korszer_sített a folyamat, gépekkel végzik 
a munkát. Egy ilyen munkafolyamat álta-
lában 2 órát vesz igénybe. EzelQtt 20 évig 
kézi fejés volt.

A tejtermékek nem kerülnek értékesítés-
re, mivel nincs rá kereslet, csak a család 

számára készül gomolya, túró és sajt. Ré-
gebben inszeminálás is folyt a tanyán, de 
ma már nem jellemzQ. Az idQhiány az el-
letéskor is fontos tényezQ, mivel ez egész 
napos felügyeletet igényel, nem véletlen 
az alkalmazottak jelenléte a tanyán. A jö-
vQbeli célok között szerepel a géppark 
korszer_sítése, az alkalmazottak létszá-
mának növelése, a juhállomány bQvítése, 
a lakóépületek és az infrastruktúra korsze-
r_sítése. Sajnos ezekre nincs állami vagy 
önkormányzati támogatás, csakis  uniós. 
A családfenntartó édesapa után nagy való-
szín_séggel a gyerekek, Zoltán és Csaba is 
maradnak ezen a pályán, és átveszik majd 
a vállalkozást.
 

Táplálkozási szokások és a karcagi 
birkapörkölt speciikumai

Az Alföld legnagyobb állattartó körzete 
a Nagykunság, különösen a juhtartás je-
lentQs ebben a tekintetben.  Természetes 
tehát, hogy a táplálkozási szokásokban 
is találunk archaikus elemeket. Amíg ko-
rábban racka fajtákból „magyar nyájakat” 
tartottak, a nagyobb hozamú merinó és a 
német birka meghonosodásával megnQtt 
a tekintélye és szerepe e haszonállatok-
nak a paraszti gazdaságban. Az állattar-

tási szerkezet átalakulása egyúttal azt 
jelentette, hogy visszaszorult a marha- és 
lótartás, emiatt elQtérbe került a juhte-
nyésztés, s ez természetesen érintette a 
táplálkozási kultúrát is. A juhhúsnak a 
népi táplálkozásban elfoglalt különös he-
lye, felhasználása, a birkatest, birkapör-
költ fQzésének sajátos módja olyan jel-
legzetességei a nagykunsági kultúrának, 
amely közép-ázsiai eredetet feltételez, 
ezért méltán vonta magára a kutatók i-
gyelmét. A Szolnok Megye Néprajzi At-
lasz vizsgálatai lokalizálták a birkapör-
költ néhány különlegességét, úgy mint 
fejének, körmének, farkának perzselése, 
az étel rituális osztásának szabályai. A 
vizsgálatok tanulsága alapján megálla-
pítható, hogy ez az étel teljességgel a 
kun etnikumhoz kötQdik.6

A birka fejének, körmének és farkának 
perzselése jellegzetes zamatot ad az étel-
nek. A Nagykunságon, Karcagon, Túrke-
vén, Kunhegyesen, Kunmadarason és a 
velük határos Tiszaörs és Nagyiván hely-
ségekben él ez a szokás. A birkatest fo-

6 Füvessy Anikó�Kaposvári Gyula (1974): A 
birkahús elkészítése, fogyasztása. Szolnok 
Megye Néprajzi Atlasza. Szolnok  (220-221. 
oldal)

Képek a Szabó-tanyáról
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gyasztásához kötQdQ hagyomány, 
hogy a legértékesebbnek tartott 
részét, a fejét, ami tiszteletbeli 
adag, a leginkább tisztelt vendég 
kapja. A szokás teljes egészében 
analóg a közép-ázsiai kazahok és 
kirgizek közöttivel. Ha vendég 
megy a házhoz, a fQtt juhfej, mint 
a legnagyobb tisztelet jele, az asz-
talra kerül a vendég elé, s Q, vagy 
a házigazda végzi a rituális osztá-
sát, különös tekintettel a szemre, 
fülre, nyelvre, s tokadarabokra. A 
juhfej rituális osztásának halotti 
toron az ünnep jellegébQl adódó-
an még inkább nagy jelentQsége 
van, hiszen ez esetben ételáldozatról van 
szó. A kisázsiai törököknél nem él ez a 
hagyomány. A juhfej tálalásával a kun 
m_veltség szép emléke maradt ránk.7 

A birkapörkölt fogyasztási szabályai az 
élQ kultúrában fQként a lakodalmas szo-
kásrendben QrzQdtek meg, s rendszerint 
a fejhez kapcsolódnak. A fej elfogyasztá-
sának elQjoga Kunhegyesen, Karcagon, 
Kisújszálláson, MezQtúron, Mesterszál-
láson, Öcsödön, Kunszentmártonban a 
násznagyot illeti meg. Más alkalmakkor, 
családi és egyházi ünnepeken – ami a 
Kunságon elképzelhetetlen birkatest 
nélkül – az étel készítQje, a gazda vagy 
a legöregebb féri szedhetett elQször az 
ételbQl. A juhok leölésének módja 
sem mindegy, a nyaki ütQeret vág-
ják el, úgy eresztik ki a vérét. Az 
ettQl eltérQ módot nem szívesen 
vették a Kunságon.8

A Nagykunság népi táplálkozásá-
nak jellegzetes gasztronómiai értékét 
adja a karcagi birkapörkölt, külön-
legességét még inkább fokozza az, 
hogy 2013-ban Hungarikum listára 
került az étel. A karcagi ember szá-
mára az ünnep azt is jelenti egyben, 
hogy birkatest fQ az öntöttvas lábas-
ban. Az a jellegzetessége a nagykun-
sági birkaételeknek, hogy a birkates-
tet egyszerre fQzik meg. Mint ahogy 
azt dr. Bartha Júlia néprajztudós ki-
emeli nagyszer_ tanulmányában, a 
kunsági birkapörkölt ízvilágában tel-
jesen eltér az Alföld többi városában 
szokásos ételektQl. De a Kunságon 
belül is a karcagi igen archaikus fQ-
zési technikát jelent. Azaz a névben 
szereplQ „karcagi” jelzQ elsQdlegesen nem 
a helyszínt, hanem a fQzési módot mutat-
ja: az állat húsának eleinte víz hozzáadása 
nélküli pörkölése, szinte sütésével történQ 
együttfQzése az elQzetesen megperzselt 

7 Bartha Júlia (1998): Keleti Tanulmányok. 
Közép-ázsiai néprajzi tanulmányok. Karcag 
(56-57.oldal)

8  Dr. Bartha Júlia (2002): A Kunság 
népi kultúrájának keleti elemei. Studia 
Folkloristica et Ethnographia 44. Debrecen 
(35�48.oldal)

fejjel, körmökkel és farokkal, valamint 
a pacallal és a belsQségekkel.9 A pörkölt 
f_szerezéséhez kizárólagosan csak vö-
röshagymát, Qrölt� és csöves paprikát, 
valamint sót használnak. A fQzés krité-
riuma, hogy akkora öntöttvas lábast kell 
használni, amelyben az egész állat húsa 
elfér. Ezért is mondja a karcagi ember, 
hogy fQ a birkatest. Saját tapasztalatból 
mondhatom, hogy idehaza nálunk egyet-
len nagy családi összejövetel, lakodalom, 
néveste vagy keresztelQ sem múlhat el 
anélkül, hogy ne birkapörkölt kerüljön a 
vendégek elé. A karcagi ember valahogy 

mindig megtalálja a módját annak, hogy 
birkát egyen. A Kunság táplálkozási szo-
kásaiban közel harmincféle juhhúsból ké-
szült ételt tartanak számon, de mindközül 
kiemelkedik a birkapörkölt, elsQsorban 
ünnepi jellege miatt. 

9  Dr. Bartha Júlia (2014): Hungarikum lett a 
karcagi birkapörkölt. Karcagi Kalendárium 
(89�91. oldal)

A BirkafQzQk Baráti Társasága, 
egy civil szervezet jelölte 2009-
ben a Szellemi Kulturális Örökség 
Nemzeti Jegyzékére a kunsági bir-
kapörkölt karcagi hagyományát. Az 
utódszervezet, a Karcagi BirkafQzQk 
Egyesülete által beterjesztett kiváló 
étel 2013�ban került a Hungarikum 
listára, olyan értéke a vidék táplál-
kozási kultúrájának, amely méltó a 
megQrzésre, azaz élQ hagyományról 
van szó, amelynek van múltja, van 
jelene, s mivel a karcagiak olyan erQ-
sen éltetik ezt a hagyományt, a jövQje 
is biztosított. Így válik élQ örökséggé 
a karcagi birkapörkölt. 

Ahogyan mi, karcagiak készítjük…

A karcagi birkapörkölt immár a szellemi 
kulturális örökség magyarországi jegy-
zékében is szerepel. Bátran nevezhetjük 
az ételt gasztronómiai unikumnak is, 
amely egyedi a magyaros ízvilágú éte-
lek között, s 2015-ben immár 17. éve 
csábította a Nagykunság fQvárosába a 
gasztroturistákat.10 Biztonsággal meg-
állapítható, hogy a kunsági birkapörkölt 
fQzésének karcagi hagyományát hosszú 
idQk óta apáról iúra örökítik át. Nem 
véletlenül vált szállóigévé a karcagiak 
és a valamikor is a fesztiválon járt ven-

dégek körében az a mondás, hogy 
„Júniusban Karcagon, birkaétkek 
az asztalon.” Fontosnak tartom 
megemlíteni, hogy 2014. december 
5-én Guinness-rekordkísérlet tör-
tént Budapesten, a SYMA Rendez-
vényközpont melletti parkolóban. 
7500 adag birkapörkölt készült a 
hungarikumnak minQsített speciális 
birkapörkölt receptje alapján. Szat-
mári János mesterszakács irányítá-
sával több mint 60 fQzQmester 120 
birkának „fejtQl a lábig” felhasznált 
2625 kilogrammnyi húsát 120 da-
rab, „kasztroj”-nak nevezett hagyo-
mányos öntöttvas lábasban pörkölte 
meg. Nem lebecsülendQ a hozzáva-
lók mennyisége: 300 kg vöröshagy-
ma, 40 kg pirospaprika, 2000 darab 
szárított piros csöves paprika, 130 
fej fokhagyma, 120 kg zsír és 40 kg 
só.11 
A birkafQzQ fesztivál természetesen 

az én családom számára is egy kiemelke-
dQ „ünnep”. Arról nem is beszélve, hogy 
néhány rokonom is szokott fQzni és verse-
nyezni a rendezvényen, mégpedig kiemel-
kedQ eredménnyel. Nagybátyámmal, Bene 

10  Szepesi Tibor (2014): XV. Karcagi BirkafQzQ 
Fesztivál. Karcagi Kalendárium (121-124. 
oldal)

11 NAKlap – A Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara Lapja. 2015. január  III. évfolyam 1. 
szám (12. oldal)

Készül a birkapörkölt

A Karcagi BirkafQzQ Fesztivál logója
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Lajossal készítettem egy riportot, melyben 
feltettem neki néhány kérdést a birkafQzés 
tudományáról. p) 
– Az elsQ kérdésem arra vonatkozik, hogy 
milyen célból is kezdtél el fQzni, mi ösztön-
zött arra, hogy elkezd ezt a tevékenységet?
– Igazából a válasz nagyon egyszer_, mert 
mindig is szerettem a jellegzetes karcagi 
birkapörköltet, és a baráti társaságomban 
is sokan foglalkoznak ezzel a „tudomány-
nyal”. Már 30 éve segítek az állat levágá-
sában, nyúzásában és olyan 10 éve talál-
tam ki, hogy szeretnék a fQzéssel is fog-
lalkozni. Ehhez a feltételek adottak vol-
tak itthon.
– Hányadik alkalommal fQzöl a birkafQzQ 
fesztiválon?
– A 2015-ös évben volt a harmadik alka-
lom. Korábban falunapokon, különbözQ 
helyi rendezvényeken már megmutathat-
tam tudásomat.
– Milyen elQkészületeket kell tenni, mielQtt 
hozzákezdenénk a pörkölthöz? 
– ElQször is szeretem még élQben látni az 
állatot. A vágástól a fQzésig én szoktam 
foglalkozni a jószággal. Én azt vallom, 
hogy csak a teljesen egészséges, szép ál-
lat méltó arra, hogy elfogyasszuk. Leg-
alább 5 évesnek kell lennie, és elQtte a 
gazdáját nagyon körbe kell 
kérdezni, hogy hogyan volt 
tartva az állat, mert vem-
hes állatot nem vágunk le. 
Ha esetleg több állatot vá-
gunk le egyszerre, akkor 
azokat nem szabad kever-
ni, mármint egy edényben 
egy birkának kell fQnie. Ez 
azért fontos, mert minden 
állat esetében más az el-
készítési idQ. A vágás után 
a belsQ szerveket alaposan 
át kell vizsgálni, fQként a 
májat, a szívet és a ve-
sét. A fajta kérdésérQl csak 
annyit mondanék, hogy a 
magyar fés_smerinó a leg-
jobb, legfinomabb mind-
annyi közül.

A f_szerek is nagyon 
fontosak, a karcagi 
birkapörkölt receptje 
csak olyan hagyomá-
nyos f_szereket tartal-
maz, amelyek tartó-
sak, nem romlandóak, 
és meg lehet Qket ta-
lálni a tanyán, tehát 
nincs köztük olyan, 
amihez h_tQszekrény 
kell. Már egy olyan 
egyszer_ dologgal is 
elrontható az étel, ha 
nem asztali sót hasz-
nálunk, hanem példá-
ul tengeri sót. A f_-
szerpaprikának is ki-

váló minQség_nek kell lennie. 
 – A fQzéssel kapcsolatban milyen érdekessé-
geket tudsz elmondani? 
– Lassú t_zön kell végezni a fQzést, legjobb, 
ha ezt fával tesszük. Nem szabad feleslege-
sen kevergetni az ételt, mert csak összetör-
jük a húst. Tolni kell a fakanalat a pörkölt-
ben, és akkor nem teszünk kárt a húsban. A 
fQzQedénynek öntöttvas lábasnak kell lennie. 
– Milyen eredményeket értél el eddig a bir-
kafQzQ fesztiválon? 
– Mindkét alkalommal a szakmai zs_ri 
ezüstminQsítéssel jutalmazott.
– Milyen terveid vannak a jövQre nézve?
– Minden karcagi birkafQzQ fesztiválon ott 
leszek. Azt vallom, hogy a fQzQnek tiszte-
lettel és alázattal kell fordulnia a pörkölt fe-
lé, mert az állat életét adja, hogy az ember 
hozzájusson ehhez a fenséges ételhez, me-
lyet karcagi birkapörköltnek hívnak.

Befejezés

 Az emlékezet olyan, mint egy mély kút, 
amelybQl tiszta vizet meríthetünk minden-
napjainkban, vagy messzire vezetQ utunk 
során. A kutakat, az emlékezetet tisztán 
kell tartanunk, óvnunk kell Qket, hogy ne 
kerüljön bele szennyezQdés, vize ne legyen 

zavaros.12 Ilyen tiszta pusztai kutak az év-
százados karcagi kun m_veltség hozadékai, 
amelyek az élQ hagyomány és az írott törté-
nelmi források mellett felélénkítik emléke-
zetünket, felfrissítik lelkünket, megelevení-
tik múltunkat. Ezt szerettem volna önök elé 
tárni a hungarikummá nyilvánított karcagi 
birkapörkölttel. 

Egy biztos, hazánk a történelem során mindig 
is az agrárszektornak, és az ehhez szorosan kap-
csolódó feldolgozóiparnak köszönhette jóllétét. 
Bár az egész világon folyamatosan gyorsuló 
technikai fejlQdést látunk, a mezQgazdaság 
mindig alapvetQ fontosságú lesz hazánk gaz-
daságában. Ez különösen adekvát szülQvá-
rosom, Karcag esetében.                                          
A szerzQ az Önálló kutatások, elméleti ösz-
szegzések kategória III. díjasa.
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Osztálytársam, SebQk Róbert a 
Guinness-rekordkísérlet egyik résztvevQje

A Karcagi BirkafQzQ Fesztivál logója
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DIÁKPÁLYÁZAT

A kutatásommal azt a feltevést vizsgál-
tam, hogy az elektromos eszközök 
nagy hQmérsékleten rendellenesen 

viselkednek. Ennek vizsgálatára hQkamerát 
használtam, illetve részletes elemzés alá vet-
tem a laptopokat, telefonokat.

MielQtt még a kutatásom eredményeirQl 
lenne szó, szükséges ismernünk pár fogalmat 
a témával kapcsolatban. Ilyen az emissziós té-
nyezQ, infravörös sugárzás, atmoszférikus ab-
lak, termográia, szoftveres hQmérsékletmérés.

Termográiának nevezzük a hQkép�alkotást, 
amely hQkamerával történik. A hQkamerák 
kezelése hasonlít a mai kamerákhoz, ám 
megfelelQ hQkép elkészítéséhez és elemzésé-
hez komoly szakmai tudás szükséges.

Infravörös sugárzást bocsát ki magából 
minden test, amely melegebb abszolút nulla 
foknál. Az infravörös sugárzás egy elekt-
romágneses hullám, amelyet csak speciá-
lis eszközzel lehet érzékelni, mint például 
a hQkamera. Az infravörös sugárzás olyan 
elektromágneses sugárzás, amelynek hul-
lámhossza kisebb, mint a rádióhullámoké és 
a mikrohullámoké, és nagyobb, mint a fényé. 
ÉszlelhetQ, hogy minél melegebb egy test, 
annál nagyobb a hQsugárzásának az intenzi-
tása, és rövidebb a hullámhossza.

Az emissziós tényezQtQl függ a testek 
hQkibocsátási képessége. Minél kisebb egy 
test emissziós tényezQje, annál nagyobb a 
sugárzás�visszaverQ képessége.

Atmoszférikus ablaknak nevezik a levegQ jó 
hullámhossz-tartományait. Az atmoszférikus 
ablaknak köszönhetQen készülnek rövid�, il-
letve hosszúhullámú hQkamerák. A mérésem 
során hosszúhullámú hQkamerát használtam.

A szoftveres hQmérsékletmérés olyan 
mérés, amely egy programot, alkalmazást 
felhasználva az eszköz beépített hQmérQit 
veszi szemügy alá.

Fontossága

Elektromos eszközök m_ködése lassul, il-
letve hordozhatók esetében jelentQsen csök-
kenhet az akkumulátorának élettartama túl-
melegedés esetében, ezen felül pedig még 
egészségügyi problémákat is okozhat. Éppen 
ezért nem mindegy, hogy hol tároljuk, és 
milyen felületen használjuk eszközünket. 
Az eszközök lassabb m_ködése sokszor 
túlmelegedés következménye, hiszen tel-
jesítmény kifejtésnél hQt termelünk, és ha 
azt nem vezetjük el, a teljesítmény csökken. 
Például ha egy számítógép processzoráról 
eltávolítjuk a processzorh_tQt, lassabban 
dolgozik, mivel túl nagy a hQterhelése. 
Ezért rosszabb esetben meg is hibásodhat.

HQkamerás vizsgálatok elektromos eszközöknél
�ROKSZA MANÓ XAVÉR

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Rudas Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma

Megállapítások

Panasonic
A következQ példa jobban kiemeli, hogy 
milyen veszélyes az emberre az eszközök 
hQkibocsátása. Ezen jelenség a Panasonic 
2014 májusában visszahívott 8530 darab 
CF típusú akkumulátorra vonatkozott, 
amely zord területekre szánt táblagépekbe 
került bele. A visszahívás nem véletlenül 
történt, hiszen 10 túlmelegedett akkumu-
látorból egy esetben személyi sérülés is 
történt, amit az illetQ az ujjain keletkezett 
égési sérüléssel megúszott. Ez esetben az 
ok, ami kiváltotta a jelenséget, hogy az 
aktatáska méret_nek szánt gép esetében 
kis helyre kellett nagy teljesítmény rakni, 
ez pedig azt eredményezi, hogy nem lehet 
nagy üzemideje. Teljesítményében más ter-
vezés_ akkumulátort használtak fel, amely 
kivitelezését tekintve nem különbözött a 
gyengébbiktQl. Végül ez hibának bizonyult, 
ami ahhoz vezetett, hogy megtörtént a bal-
jós jelenség.

Telefonok

Ha már a hordozható eszközöknél járunk, 
a telefonok esetében is elQfordult már egy�
két baj magas hQmérsékleten: lassan re-
agálhat, kikapcsolhat vagy újraindulhat, 
rosszabb esetben zsebben könnyen égési 
sérülést okozhat, mert egy telefon akkumulá-
tora igen könnyen képes nagy hQmérsékleten 
kisebb ütés hatására felrobbanni, kigyulladni, 
felfújódni.  A legijesztQbb példa erre annak a 
18 éves svájci lánynak az esete, akinek zse-
bében egyszer_en felrobbant a telefonja, és 
igen komoly égési sérülést hagyott a lábán, 
azonban ebben az esetben a telefon akkumu-
látora gyenge minQség_ hamisítvány volt.

Laptopok

Laptopok esetében a videokártya illesztQ 
programjának összeomlása, kurzora vagy 
billenty_zetre való nem reagálás vagy 
ezeknek az együttese, illetve a hQmérséklet 
miatt újraindult rend-
szer, vagy az eszköz 
valamely alkatrészé-
nek túlmelegedése is 
szerepelhet a szimp-
tómák között. Ak-
kumulátor esetében, 
ha a szellQzés el van 
zárva, ütés, illetve 
túlmelegedés hatásá-
ra felrobbanhat.

TöltQk

A töltQk gyorsan melegednek, kisütés és 
újratöltés nem jellemzQ az átlagos töltQre. 
Az olcsó töltQkkel pedig könnyen tönk-
retehetjük az eszközünket. �éldául: kínai 
koppintások közül áramátalakító nélküli is 
kiadnak töltQt, ami hihetetlenül veszélyes, 
mert képes áramütést adni annak is, aki 
bedugja a konnektorba, illetve ha ez nem 
is következik be, képes abban a pillanat-
ban tönkretenni az eszközünket, ahogy rá-
csatlakoztattuk. A túltöltés elleni védelem 
viszont feltétlenül említendQ dolog náluk, 
hiszen két problémát is orvosol: az egyik 
a töltQ túlmelegedése, de még fontosabb, 
hogy megakadályozza az akkumulátor túl-
töltésével való felrobbanását.

Mérések

Laptop (Lenovo Y510P)
Az emissziós tényezQ 0.80 volt a laptop 
fél matt felülete miatt.

A laptopoknál az elsQ mérésben a lapto-
pomat pozdorja asztalra helyeztem. Egy 
terhelQ programmal 10 percig 100%�os 
terheléssel mértem 24 °C-os szobában. A 
legmagasabb hQmérséklet szoftveresen 
92 °C a processzornál, a laptop felületén 
viszont a legmagasabb hQmérsékletnek 

1. ábra. 1. mérés

2. ábra. 1. szoftveres mérés graikonja
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49 °C-ot mértem, azt is a videokártya és a 
billenty_zet közelében. A laptop alja 45 °C 
volt. A laptop oldalán található a videokár-
tya hQkivezetQ nyílása, ami a hosszabb idQ 
után könnyebb égési sérülést okozhat. Vi-
szont annak ellenére, hogy a billenty_zet 
környékén volt a legnagyobb hQmérséklet, 
nem volt különösebben érzékelhetQ a hQ.

A második mérésben fa asztalra helyez-
tem a laptopomat. Ugyanolyan terheléssel és 

ideig folyt a mérés, mint az elQbb. Egyetlen 
eltérés a szoba hQmérséklete volt: 25 °C. 
Nem számítottam nagyobb eltérésre az elQ-
zQtQl: az elképzelésem a szoftveres mérés 
alapján ugyan beigazolódott, ám a laptop 
felületének legmagasabb hQmérséklete 63,3 
°C-nak bizonyult a laptop videokártyájánál. 
A laptop aljának hQmérséklete pedig mind-
össze pár fokkal emelkedett: 49 °C-ot ért el. 
Ez a kismérték_ hQmérsékletváltozás azon-
ban képes volt szoftveres problémát okozni: 
a számítógép nem reagált sem a touchpad, 
sem pedig a billenty_zet érintésére. Az élet-
tani hatások viszont teljes mértékben hason-
lóak voltak.

A harmadik mérésben a legrosszabb ese-
tet demonstráltam azzal, 
hogy a laptopom szövetre 
helyeztem. Terhelés most 
is 100%�os volt, viszont 
problémák miatt csak 6 
percig mértem 25 °C-os 
szobában. Szoftveresen a 
legmagasabb hQmérsék-
lete 96 °C-ot eredménye-
zett, s a terhelQ program 
túlmelegedést mutatott a 
processzornál. A laptop 

külseje ismét a videokártyánál volt a legme-
legebb, 67,3 °C.

A legmeglepQbb értékugrás a laptop aljánál 
történt, itt 61 °C-ot mértem. Szoftveresen a 
laptop majdnem az összes felsorolt problé-
mával küzdött: a videokártya illesztQ prog-
ramja összeomlott, a beépített billenty_zetre 
és touchpad-re nem is reagált a számítógép. 
A mérés végére érezni lehetett a hQt a laptop 
billenty_zeténél és gombjain is. A laptop ol-
dalánál, ahol a videokártya található, rövid 
idQ alatt égési sérülést szenvedhetett volna 
el. A laptop alja 61 °C�os hQmérsékletével 
pillanatok alatt égési sérülést okozott vol-
na a lábon.

(Sony Xperia P)
Az emissziós tényezQ 0.80 volt a telefon 
fél matt felülete miatt.

A telefon esetében a kijelzQt vizsgáltam 
meg 26 °C�os szobában, 20 percig. A hQ-
mérséklet a kijelzQ 100% fényerQre ál-
lítása után hirtelen percenként 2,5 °C-ot 
melegedett, majd miután az akkumulátor 
elérte a 43 °C-ot, lelassult a felmelegedés, 
végül a legmagasabb hQfok 48,5 °C lett. A 
kijelzQ alja melegedett a legjobban, ahol az 

akkumulátor csatlakozik 
az eszközhöz. A szoft-
veres mérés viszont nem 
mutatott a mérés során na-
gyobb eltéréseket: az ak-
kumulátor hQmérséklete 
36-37 °C között ingázott.

TöltQk
A mérések alapján az 
áram átalakító résznél me-
legedett a legjobban. Egy 

laptop töltQ például 24 °C-os szobában 26 
°C-ról 27 perc alatt eléri a 44 °C-ot. Az 
ágy, amin a töltQ volt, nagy részét átvet-
te a hQnek, mivel a mérés után az ágy 
42 °C�os lett. A másik példa a hQkamera 
töltQje, amely 32,4 °C-ról indulva a mé-
rés végére 49 °C-ot érte el mindössze 16 
perc alatt.                                                 

Felhasznált eszközök 
Források

http://www.androidpolice.com/2013/07/19/
remember-the-girl-with-a-third-degree-
burn�from�a�galaxy�s3�samsungs�off�the�
hook/

http://www.laptopszaki.hu/blog/2014�11�14/
tuzveszelyes-akkuk-2014-ben-a-harmadik-
visszahivas

Rahne Eric: Épület�termográia a gyakorlatban
Szmercsányi Miklós:Épületburkolatok nedves-

ségtartalmának feltérképezése

HQkamera Flir i3

Laptop Lenovo Y510P

Telefon Sony Xperia P

Szoftver
Aida64 Engineer 

CPU-Z

TöltQk Lenovo 20V 90W 
Flir i3 gyári

3. ábra. 2. mérés

4. ábra. 2. szoftveres mérés graikonja

6. ábra. 3. szoftveres mérés graikonja

5. ábra. 3. mérés
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DÍJÁTADÁS

November 15�én került sor a Ma-
gyar Tudományos Akadémia 
Természettudományi Kutató-

központja (MTA TTK) és a Tudományos 
IsmeretterjesztQ Társulat (TIT) közös is-
meretterjesztQ cikkpályázatának díjátadó 
konferenciájára.

A doktoranduszi tanulmányaikat határa-
inkon belül, valamint külföldön jelenleg 
folytató, vagy tudományos fokozattal már 
rendelkezQ iatal, 35 évesnél nem idQsebb 
kutatóknak kiírt pályázat helyezettjeit és 

elismerQ oklevélben részesült cikkszerzQit 
a házigazda jogán Pokol György, az MTA 
TTK fQigazgatója köszöntötte. Elmond-
ta: a lágymányosi modern épületet nyitott 
kutatási központként szeretnék bemutatni 
a nyilvánosságnak, aminek része az aktív 
ismeretterjesztQ tevékenység.

Hámori József, a TIT elnöke kiemelte, 
hogy a tudomány népszer_sítésének ha-
gyományos formái: a nyomtatott ismeret-
terjesztés és a személyes ismeretátadás, 
az elQadás mind a mai napig korszer_ek 
maradtak. 

Ez utóbbi állítást bizonyították a díjazot-
tak, akik – miután átvették a díjakat Staar 
Gyulától, a Természet Világa fQszerkesz-
tQjétQl és Gózon Ákostól, az Élet és Tudo-
mány fQszerkesztQjétQl – rövid elQadások-
ban mutatták be kutatásaikat:

Élet és Tudomány kategóriában: 

I. díj: Parrag Viktória: Játék a 
hiperkockával – a hiperspektrális 
képalkotás alkalmazási lehetQsége                                                                                                                                       
         

II. díj: Fésüs Viktória – Gángó Amb-
rus: Személyre szabott kezelés az 
onkohematológiában; avagy nem 
mindegy, kinek, s nem mindegy, mit

III. díjat a zs_ri nem osztott ki.

ElismerQ oklevelet kapott: 
Egri Ádám: A világ ugróvillás szemmel
Kovács Csilla: Ragadozó gombák a szQlQ 

fás betegségei ellen: lehetQség a vegy-
szermentes növényvédelemhez

Tóth Tamás: Gombákkal a növények 
ellen? – Mikroszkopikus gombák 
„hadrendbe állítása” a gyomnövények 
elleni biológiai védekezésben

Természet Világa kategóriában: 

I. díj: Valkó Orsolya: Egy égetQ kérdés: A 
tüzek hatása a gyepek élQvilágára

II. díj: Barta-Rajnai Eszter: Torrefaction 
– A kávébab pörkölésétQl a növényi 
biomassza hQkezeléséig

III.  díj: Kapui Zsuzsanna: Víz vagy szél? 
Üledékek eredetének vizsgálata a Mar-
son és a Földön

ElismerQ oklevelet kapott: 
Szanyi Szabolcs: Innováció a növényvé-

delmi prognosztikában, avagy mire jó 
a táplálkozási attraktáns?

Vásárhelyi Zsóka: A munkamegosztás ezer 
arca és egy modellje

A díjátadó konferencia végén Piróth 
Eszter, a TIT igazgatója arról bizto-
sította a jelenlévQket, hogy az elsQ al-
kalommal meghirdetett pályázat kiíró 
intézményei már most tervezik a jövQ évi 
folytatást.

A iatal kutatók cikkpályázatának díjátadó ünnepsége

Az elsQ díjas Valkó Orsolya

Képünkön (balról jobbra): Kapui Zsuzsanna, Gózon Ákos, Gángó Ambrus, Fésüs Vik-
tória, Barta-Rajnai Eszter, Hámori József, Parrag Viktória, Staar Gyula és Piróth Eszter

Barta-Rajnai Eszter, 
a második díjasunk

Kapui Zsuzsanna 
átveszi a harmadik díjat
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

TIT Kalmár László Matematikaverseny meghirdetése 
A Tudományos IsmeretterjesztQ Társulat 2016/2017. tanévre is 
meghirdeti a TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENYT. 
Ez sorrendben a negyvenhatodik vmegmérettetése, mely 
Magyarország legrégebbi iskolai matematika versenye. 

A verseny célja: A matematikai tudományos ismeretek terjesztése, 
a matematika népszer_sítése, matematika tehetséggondozás. 
A matematika ismeretének és alkalmazásának hangsúlyozása 
a társadalomban, a gazdasági életben, az egyén személyes 
boldogulásában. Felkészíteni a tanulókat a matematika tantárgyi 
alapú továbbtanulásra és a késQbbi pályaválasztásra. A tanulók 
problémamegoldó képességének, kreativitásának összehasonlítása 
3�8. osztályosok körében, matematikai tudás mérésének lehetQsége 
objektív eszközök segítségével. A sportszer_ verseny és küzdelem 
népszer_sítése.

A verseny rendszere:  a verseny háromfordulós: helyi, megyei és 
országos szervezés_. 

1. Helyi elsQ fordulót az iskolák házi verseny keretében 
szervezhetnek, melyet öntevékeny módon, a korábbi évek 
tapasztalataira építve, a megyei forduló rendezQivel egyeztetve 
javaslunk lebonyolítani. A forduló feladatait a helyi tanárok állítják 
össze. Helyi, házi verseny megszervezése nem feltétele a megyei/
területi döntQn való részvételnek. IdQpontja: 2017. január hónap.

2. Megyei/területi döntQ, melyeket a verseny szervezQi helyben 
valósítanak meg. Az Egyesületek versenyszervezési szándékát 
kérjük, hogy 2017. január 20�ig /péntekig/ jelezzék a titlap@telc.hu 
mail címen. A megyei döntQ lebonyolításáról a szervezQkkel /TIT 
Egyesület, Alapítvány/ írásos megállapodást kötünk.  

VersenyzQk számára a megyei döntQre történQ jelentkezés határideje: 
2017. február 10. 

Megyei döntQ idQpontja: 2017. március 4. (szombat) délelQtt 10 óra.

A megyei döntQ nevezési díja Magyarországon egységesen 1200 Ft, 
melyet a verseny szervezQje közvetlenül szed be a résztvevQktQl 

és abból a helyi forduló lebonyolításának és az elkészült feladatok 
kijavításának költségeit fedezi. A helyi javítás után a versenyzQk 
dolgozatát kérjük továbbítani a versenyközponthoz, ahol azok egy 
megadott pontszám felett újra javításra kerülnek. 

3.  Országos döntQ, melyet a versenyközpont szervez Budapesten, 
ahová évfolyamonként a legtöbb pontot elért, legjobb teljesítményt 
nyújtó versenyzQket hívjuk be.
A vidékrQl érkezQ versenyzQknek a szállás és étkezés díjmentes, a 
kísérQk számára önköltséges.

IdQpontja: 2017. május 19–20. péntek délután és szombat délelQtt/ 
két feladatfordulóval, melynek eredményét összesítve alakul ki a 
végleges sorrend.

A verseny nyerteseit tárgyjutalommal és oklevéllel díjazzuk. 

Általános tudnivalók: A 3–4. osztályosok versenyfeladatának 
megoldására 60 perc, az 5–8. évfolyamosok számára 90 perc áll 
rendelkezésre.
A verseny során az alábbi segédeszközök használhatóak: körzQ, 
vonalzó, íróeszközök. Elektronikus segédeszközök és külsQ segítség 
igénybevétele egyik fordulóban sem engedélyezett.
A versenyre való felkészülést a Tudományos IsmeretterjesztQ 
Társulat folyóirataiban – Élet és Tudomány hetilap, Természet 
Világa havilap – megjelenQ írásai és honlapjai segítik. A versenyrQl 
folyamatosan informáljuk az érdeklQdQket a www.titkalmarlaszlom
atematikaverseny.hu portálon.

A XLVI. TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKA�
VERSENNYEL kapcsolatban további információ kérhetQ a 
titlap@telc.hu címen és a fenti címen, telefonszámon.

Eredményes versenyzést és sikeres lebonyolítást kívánunk.

Budapest, 2016. július 5.
Bojárszkyné Piróth Eszter

igazgató

2017. évi akciónkban a Tudományos Ismeret-
terjesztQ Társulat által kiadott lapok – az Élet 
és Tudomány, a Természet Világa és a Való-
ság – együtt kedvezményesen izethetQk elQ. 
Célunk, hogy ElQizetQink minél kisebb ráfor-
dítással jussanak hozzá a tudomány legújabb
eredményeihez, a több lap együttes elQizetése 
csökkenti az Önök eddigi költségeit.

A következQ elQizetQi csomagokat 
ajánljuk 2017-re:

Élet és Tudomány, Természet Világa és 
Valóság együttes elQizetés:

Egy évre: 22 800 Ft
Fél évre: 12 120 Ft

Élet és Tudomány 
és Természet Világa 
együttes elQizetés:

Egy évre: 18 000 Ft
Fél évre: 9 660 Ft

Élet és Tudomány és Valóság 
együttes elQizetés:

Egy évre: 18 240 000 Ft
Fél évre: 9 840

Természet Világa és Valóság 
együttes elQizetés:

Egy évre: 10 920 Ft
Fél évre: 5760 Ft

Akciónk a 2017. évre szóló, egyéves és 
féléves elQizetésekre érvényes!

A TIT�lapok elQizethetQk a 
Magyar �osta Zrt.�nél:

• személyesen a postahelyeken 
és a kézbesítQnél

• telefonon: 06�1�767�8262
• e�mailen: hirlapeloizetes@posta.hu

• interneten: eshop.posta.hu
• levélben: M� Zrt., Budapest 1900.

A 2015. évi és az azelQtti lapszámaink 
és különszámaink kedvezményesen,
500 forintos áron vásárolhatók meg a 

szerkesztQségben.

Tisztelt ElQizetQink!



Vizi E. Szilveszter és a Természet Világa

A Természet Világa diákpályázatának legjobb felkészítQ tanárait 
köszönti a Magyar Tudományos Akadémián

A Rotary-díjjal elsQként kitüntetett tanárok között (MTA, 2001)

A 135 éves Természet Világát 
méltatja a Magyar Tudományos 

Akadémián (2004)

Hetvenedik születésnapján a Természet Világa az Idegtudomány 
különszámával köszöntötte (2006)

A Szily Kálmán-emlékéremmel kitüntetett Császár Ákossal beszélget a 
Füvészkertben, „a Természet Világa fájánál” (2008)

A Természet Világa h_séges szerzQjének, Simon Tibor 
professzornak adja át a Szily Kálmán-emlékérmet (2009) 

Az Év ismeretterjesztQ tudósa díjat adja át
 Schiller Róbertnek (2012)

Egy év végi szerkesztQbizottsági ülés után, 
szerkesztQbizottságunk tagjaival
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A szerkesztWség 2016-ban. 
Balról:  Zsigmondné Balázs Ildikó, Albert Valéria, Bódai Dalma, 
Pásztor Balázs, Gózon Ákos, Papp Csilla és Horváth Krisztina. 

Lévárt Tamás igazoltan maradt távol

Isten éltesse testvérlapunkat, a 70 éves ÉLET    TUDOMÁNYT!

ÉLET            TUDOMÁNYJAPÁN PORKÉMLELVK • IQ ÉS A GÉNEK • MESÉLV GALAXISOK • LOVAGOK FÜVEI 

Á r a :  3 5 0  F t  

es

E
lQ

fi
ze

tQ
kn

ek
: 

30
0 

F
t

Adószámunk:  19002457-2-42

L X X .  é v f o l y a m    3 3 .  s z á m    2 0 1 5 .   a u g u s z t u s  1 4 .

BIONI
KUS S

ZEMEK
2015.08.06.   1

2:54:34

es


	TermVil_1612_borito
	TermVil_1612_beliv
	TermVil_1612_diak_
	TermVil_1612_borito

