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A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat és a Doktorandu-
szok Országos Szövetsége ismeretterjesztő cikkpályázatot 
hirdet a doktoranduszi tanulmányaikat határainkon belül, 
valamint külföldön jelenleg folytató, tudományos fokozat-
tal még nem rendelkező fiatal kutatóknak. A pályázat célja, 
hogy a doktoranduszok saját kutatásaikat, illetve azok tudo-
mányos hátterét és összefüggéseit közérthető módon köz-
kinccsé tegyék.
A pályázatot három kategóriában lehet benyújtani:
1. Élet és Tudomány kategória: a pályázók ebben a kate-

góriában a széles nagyközönség számára írott, figyelem-
felkeltő, az Élet és Tudomány stílusában készülő népszerű-
sítő cikkel pályázhatnak. A cikk terjedelme: 10-12 ezer n 
(szóközökkel). Ehhez 4-6 színes kép vagy ábra, grafikon, 
illusztráció is csatolandó.

2. Természet Világa kategória: a pályázók ebben a kate-
góriában a természettudományok és a műszaki tudomá-
nyok iránt érdeklődő olvasók számára írott, figyelemfel-
keltő, a Természet Világa stílusában készülő ismeretter-
jesztő közleménnyel pályázhatnak. A cikk terjedelme: 15-
18 ezer n (szóközökkel), amihez fekete-fehér vagy színes 
illusztráció is csatolható. 

Kedves Olvasónk!
3. Valóság kategória: a pályázók ebben a kategóriában a 

társadalomtudományokhoz kapcsolódó, figyelemfelkel-
tő, a Valóság stílusában készülő cikkel pályázhatnak. A 
cikk terjedelme: 35-40 ezer n (szóközökkel). 

Pályázni csak eredeti, máshol még nem közölt, illetve más-
hova közlésre be nem küldött cikkel lehet. A pályaműveket 
a három lap szerkesztősége, a TIT, valamint a Doktorandu-
szok Országos Szövetsége által felkért zsűri bírálja el. Mind-
három kategória első három helyezettje díjazásban részesül. 
Az egyes helyezések megoszthatók. A pályamunkákat egy 
nyomtatott kéziratos és négy elektronikus (CD) példányban 
kérjük kizárólag postai úton benyújtani. A képeket, illuszt-
rációkat a CD-n külön-külön kép file-ban kell elmenteni, a 
szövegben csak az ábra helyét kérjük feltüntetni. A szerkesz-
tőségek jogot formálnak arra, hogy a díjazásban nem része-
sült, de közlésre alkalmas cikkeket – a szerzőikkel egyezte-
tett szerkesztés után – megjelentessék. A pályázat beküldői a 
pályázaton való részvétellel egyben hozzájárulnak cikkük 
online közzétételéhez is a lapok internetes változatában.

Kérjük, hogy a pályázó a cikk végén tüntesse fel nevét, le-
vélcímét, e-mailes címét, telefonszámát, doktori iskolájának 
és témavezetőjének a nevét! 

A pályamunkákat a TIT címére kérjük küldeni: 1088 
Budapest, Bródy Sándor u. 16.  A borítékra írják rá: 
„Doktorandusz cikkpályázat” és a kategória nevét.

A pályázatok feladási határideje: 2014. február 28.
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A három feladatból kettQ megoldása 100 feletti IQ-ra utal, ami átlag feletti teljesítménynek számít.
A feladatok megfejtését a következQ héten adjuk meg.

GONDOLKODÁST SERKENTQ IQ-TORNA

INDÍTÁS:  Egyet.

A negyedik csészébQl 
áttöltendQ a kávé az elsQbe.

ERPSÍTÉS: 1

A figura 90 fokot fordul 
az óramutató járásával 
ellenkezQ irányban, 
a csillagok pedig színt 
váltanak.

HAJRÁ: N

Az „ország”-ok neveiben a 
bet_k a színek kódjai.
S  fekete
W kék
R  zöld
G  piros
N  sárga 
magánhangzók  fehér

I
N

D
Í
T

Á
S

Az 6. heti lapban bemuta-
tott fejtörQk megoldása:
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Milyen bet_k kerüljenek a kérdQjelek helyére?

Íme, néhány új ország lobogóikkal. Hogy hívják azt az országot, 

Hat kávéscsésze áll egy sorban az asztalon, ahogy a képen látható.
Háromban van kávé, három üres. Legalább hány csészét kell 

megmozdítani ahhoz, hogy váltakozzanak az üres és tele csészék?

Melyik illik a szürke kép helyére? 
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„Másfelől viszont a Földre állan-
dóan hulló bolygóközi por, bár pará-
nyi részecskék formájában érkezik, 
összességében nagyobb tömeget kép-
viselhet, mint a nagyobb törmelékek 
– magyarázta Michael Callahan, a 

NASA Goddard Űr-
repülési Központjának 
kutatója. – Sajnos, ezek 
megtalálásában és elem-
zésében éppen parányi 
méretük komoly aka-
dályt jelent.”

Callahan és munka-
társai a központ Aszt-
robiológiai Elem ző La-
boratóriumában most a a 
világ egyik legfejlettebb 
anyagelemző berende-
zésével vizsgálnak rend-
kívül kicsiny, meteo-
ritokból vett porszem-
cséket. „Például egy a 
Murchison-meteoritból 

származó 360 mikrogrammos min-
tában sikerült aminosavakat kimu-
tatnunk – mondta Callahan. – Ez 
ezredakkora minta, mint amit szok-
ványosan vizsgálnak. Alapvetően az 
volt a cél, hogy bizonyítsuk az eljá-
rás hatékonyságát. A Murchison egy 
már alaposan megvizsgált meteorit: 
nekünk most azt sikerült bebizonyí-
tani, hogy eljárásunkkal egy pará-
nyi mintából is kiolvasható ugyanaz 
az eredmény, amit korábban nagy-
ságrendekkel nagyobbakban értek 
el. Ezzel a berendezéssel azonban 

	 drporszemcsék	
biológiai	elemzése

Miközben az élet eredete to-
vábbra is rejtélyes, a kutatók 
egyre több bizonyítékot talál-
nak arra, hogy az élő anyag 

létrejöttéhez szükséges építőele-
mek jelentős része a világűrben 
keletkezhetett, és meteorok, üstö-
kösök, kisbolygók közvetítésével 
juthatott el a Földre, hogy bein-
dítsa vagy felgyorsítsa az élet ki-
alakulását.

A kutatók szénben gazdag, vi-
szonylag nagy mennyiségű vizet és 
szerves anyagokat tartalmazó mete-
oritok (szenes kondritok) összetéte-
lét elemezve bennük aminosavakat 
(a fehérjék építőköveit) mutattak ki, 
továbbá az élőlények örökítőanyagát 
hordozó DNS felépítéséhez nélkülöz-
hetetlen összetevőket, heterociklikus 
nitrogénvegyületeket, és a cukrok 
felépítésében szerepet játszó moleku-
lákat is találtak.

A szenes kondritok azonban 
meglehetősen ritkák, a meteori-
toknak is csak alig 5 százalékát 
teszik ki, miközben a meteoritok 
anyaga összességében is csupán tö-
redéke a világűrből a Földre hulló 
anyagnak. A vizsgált mintákban 
azonosított szerves anyagok még 
elenyészőbb koncentrációban, 
mindössze milliomod (ppm) vagy 
milliárdod (ppb) részben vannak 
jelen. Ez óhatatlanul felveti a kér-
dést: mennyire játszhattak szere-
pet az élet születésében?
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mikrometeoritok, űrmissziókkal a 
Földre hozott üstökös- vagy bolygókö-
zi porrészecskék is vizsgálhatók. Ez 
persze hatalmas kihívás, hiszen nem 
csak a vizsgált minta kisebb, hanem 
arányosan kisebb a kimutatandó ve-
gyület mennyisége is.” 

A kutatók a meteoritminta moleku-
láinak szétválo ga tására nanoáram-
lásos folyadékkromatográfot, a mo -
lekulák elektromos feltöltésére nano- 
elektroporlasztásos ionizációt alkal-
maztak, végül az így előkészített 
molekulákat nagy felbontású tö meg-
spektrométerrel elemezték. „Vala-
mennyi alkalmazott eljárás rendkívül 
kényes és bonyolult, így már értékelhető 
eredmény elérése is komoly teljesítmény 
volt” – mondta Callahan. 

A Goddard asztrobiológiai labo-
ratóriumában kidolgozott komplex 
elemzési eljárás különösen az űr-
missziókkal a Földre érkező min-
táknál játszhat majd nélkülözhetet-
len szerepet, hiszen eleve parányi 
szemcsékről lesz szó. „A rutinsze-
rűen alkalmazott laboratóriumi eljárá-
sokkal ilyen parányi mintáknál inkább 
csak az elemi összetétel és egyszerűbb 
szervetlen molekulák vizsgálhatók. 
Az új eljárással azonban – ha ma még 
nem is rutinszerűen – a biológiai szem-
pontból fontos, bonyolultabb felépítésű 
szerves molekulák is azonosíthatók” – 
mondta Callahan.
Forrás: www.nasa.gov/content/new-technique-
could-be-used-to-search-space-dust-for-lifes-
ingredients/ 

A meteoritok összetételének vizsgálatához használt minták 

jellemzQ mérete (sárga ovális), a mostani eljárásban vizsgált 
szemcsék méretével (kék körben) összehasonlítva

A Goddard Asztrobiológiai Laboratóriumának mintaelemzQ berendezése: a képen jobbra a 
nano-elektroporlasztó forrás, amely elektromos töltést ad a vizsgált molekuláknak  

és bepermetezi Qket a tömegspektrométer belsejébe (balra), amely a molekulákat a tömegük 
szerint szétválogatja és azonosítja (KÉPEK: MICHAEL CALLAHAN)
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	 Tudóstanár	
utánpótlás		
az	Eötvös	
Collegiumban	

Az ELTE Eötvös Jó-
zsef Collegium össze-
tett szakmai és szabad-
idős program kereté-
ben olyan középiskolás 
diákokat hívott meg 
immár második alka-
lommal egyhetes „tá-

borozásra”, akik az OKTV 
és az egyéb szakirányú ver-
senyeken kiemelkedő helye-
zést értek el, i l letve akiket a 
szakok szerint szerveződő taná-
ri egyesületek és tanár kollégák 
ajánlottak, és a 2013/2014. tanév-
ben az ELTE-re felvételiznek. A 
rendezvény célja az volt, hogy a 
tehetségüket már bizonyított diá-
kokat a tudomány számára szóra-
koztató programok szervezésével 
is megnyerjék, és – az augusztusi 
felvételik, a híres collegiumi „fej-
kopogtatás” előkészítéseképpen 
– biztosítsák az ELTE és az Eöt-
vös Collegium tagsága számára a 
színvonalas utánpótlást. 

Az Eötvös Collegium műhelyeinek 
megfelelő 17 szakterület szerint (an-
gol, biológia, fizika, földrajz, francia, 
informatika, kémia, latin, magyar 
nyelv- és irodalom, matematika, né-
met, olasz, spanyol, történelem stb.) 
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közel 50 középiskolás diák tábo-
roztatása valósult meg 2013. ja-
nuár 20–25 (hétfő–szombat) kö-
zött. A délelőtti foglalkozások 
helyszínei az ELTE Eötvös József 
Collegium szemináriumi szobái 
voltak. A diákok iskoláinak igaz-
gatói a tehetséggondozás célját tá-
mogatva a résztvevőket egy hétre 
felmentették iskolai kötelezettsé-
geik alól. A pályázati támogatás 
a félszáz diák teljes étkeztetését a 
szabadidős programok költségeit 
fedezte.

A diákok választott szakjaik 
szerint mindennap két-három-
órás szemináriumi foglalkozá-
sokon vettek részt, amelyeket a 
Collegium szakvezetői, önkéntes 
oktatói és felsőbb éves diákok 

tartottak. A kiscsoportos, 
már-már tutori jel legű fog-
lalkozásokat nagyelőadások 
és szabadidős programok ke-
retezték. A nagyelőadások is 
részben tematikus egységek 
szerint szerveződtek. Ízelítő-
ül: Régi és mai collegisták, okta-
tás, kutatás és diákélet az Eötvös 
Collegiumban: Ritoók Zsig-
mond, Keszthelyi Lajos, Kiss 
Jenő akadémikusok, Horváth 
László igazgató és Róth Judit 
diákelnök. Tartalmas tájé-
koztatást tartott Borsodi Csa-
ba oktatási rektorhelyettes és 
Dezső Tamás dékán (Tanulni 

és kutatni az ország első egyete-
mén és karán) valamint Antoni 
Györgyi az ELTE Pályázati és 
Innovációs Központ igazgatója 
is („Az innovatív ELTE”, a talál-
mányok ösztönzése). Kuriózum a 
Collegiumban Feld-Knapp Ilona 
vezetésével működő „tanáraka-
démia”, a Cathedra Magistrorum 
előadáscsokra is (Tanárnak lenni), 
amely nemcsak a tudósi, hanem a 
tudatos tanári tevékenység rejtel-
meibe is bevezette a hallgatóságot. 
A kutatva magát képző eötvösi tu-
dóstanár-minta szép bizonyságát 
jelentette az a január 24-i kötetbe-
mutató-csokor, ahol a Collegium-
ban működő Antiquitas – Byzantium 
– Renascentia kutatócsoport 5 új 
kiadványával lelkesítették a közép-
iskolás diákokat, a leendő Eötvös-
collegistákat. Az elmélyült mun-
kát kívánó szakszemináriumok és 
a sokrétű előadások fáradalmait 
olyan színes, szabadidős programok 
(„Ménesi úti örömök”) enyhítették, 
mint a „Colifoglaló”, játékos vetél-
kedő felsőbb éves diákokkal. 

A tehetségtáborral – amelynek a 
megvalósítását az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma támogatta – a 
Collegium a középiskolai tanárok 
és igazgatók bevonásával évről évre 
buzdítani kívánja az érettségi előtt 
álló diákokat a – collegiumi szó-
használattal élve – „dögész” és „fi-
losz” tudományos kutatások és a ta-
nári pálya vállalására. A Collegium 
abból a meggyőződésből cselekszik, 
hogy a tehetséges fiatalok száma 
nem csökken, ám egyre nehezebb 
megnyerni őket a piac csábításával 
szemben a tudománynak és a tanári 
hivatásnak. 

G.Á.

Eötvös collegisták 1922-ben

Gólyák 2013-ban
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1.
rész

A genfi intézetben szep- 
tem ber végén nyílt napot 
tartottak, ahol a látogatók 

a föld alatt mintegy száz méterrel el-
helyezkedő Nagy Hadronütköztető 
(LHC) alagútjába is lemehettek, a 
gyerekeknek pedig érdekes fizikai 
bemutatók sokaságával magyaráz-
ták el, mire jó a szupravezetés, a ré-
szecskegyorsítás, és persze azt is, 
hogy mi az a Higgs-bozon.

Részecskék  
a Standard Modellben

A világviszonylatban is csúcstechno-
lógiai arzenált felvonultató intéz-
ményben nemcsak a gyerekek érzik 
kicsinek magukat. A látogató leg-
maradandóbb benyomása, hogy 
minden „nagy”. Vagyis inkább ha-
talmas. A távolságok, a berendezé-
sek és az adatmennyiség. Az is, amit 
a mérések során kapnak, és az is, 
amit a modern részecskefizikából fel 
kellene fogni ahhoz, hogy megért-
sük, miért dolgozik itt több mint 
száz ország 10 500 kutatója, köztük 
nagyjából hetven magyar. Mi ér-
telme van az atomnál kisebb ré-
szecskékkel dobálózni potom egy-
milliárd svájci frankért évente? Mi 
a csoda az a lepton-hadron-gluon-
bozon, és mi közük van ezeknek 
az Univerzum keletkezéséhez, az 
internethez, szuperszimmetriák-
hoz és talán még a téridő görbüle-
téhez is? Röviden összefoglalva, a 
Higgs-bozon azért annyira nép-
szerű fizikuskörökben, mert pusz-
ta létével igen sok, eddig tisztázat-
lan kérdés megoldódik. Érthetőbbé 
teszi többek között a bevezetőben 
említett, és a Nobel-díj bizottság in-
doklásában oly homályosan megfo-
galmazott spontán szimmetriasértés 

MAGYAROK 	A 	NAGY 	HADRONÜTKÖZTETVNÉL

SZUBATOMI	SZÍNJÁTÉK
2013. december 10-én Peter Higgs és François Englert Nobel-díjat kapott „egy olyan mechanizmus 

elméleti felfedezéséért amely hozzájárul ahhoz, hogy megértsük a szubatomi részecskék tömegének 

eredetét”. Az óvatos megfogalmazás a Higgs-mechanizmusra utal, amelynek lényeges eleme a spontán 

szimmetriasértés.	Az	indoklásban	azt	is	kiemelték,	hogy	„az	elWre	megjósolt	alapvetW	részecske”	léte-

zését	az	Európai	Nukleáris	Kutatási	Szervezet	(CERN)		ATLAS-	és	CMS-kísérleteiben	sikerült	igazolni.

elméletét, és kerekebbé teszi a 
szubatomi részecskék világát leíró 
Standard Modellt is.

Ameddig az emberek nem tettek nagy 
utazásokat, az általános világkép szerint 
a Földet laposnak hitték. Később bebizo-
nyosodott, hogy a közvetlen közelünk-
ben tapasztalható látvány – egy világűr-
ben keringő bolygó méreteiben gondol-
kodva – másként fest. Ahogyan nagy 
léptékben megváltoznak a dolgok, úgy 
egészen kicsi méretekben is. 

A részecskék világában más szabályok 
érvényesek, a közismert elektromágne-
ses kölcsönhatás mellett két másikat is 
meg kell ismernünk. Az erős kölcsönhatás 
erősebb, mint az elektromágneses köl-
csönhatás, és az atommagokat felépí-
tő protonok és neutronok (hadronok) 
még kisebb alkotórészei, a kvarkok 
között lép fel. A hadronoknak két 
osztálya van, a barionok és a mezo-
nok. A barionok közé tartozik a 
proton és a neutron, mindig három 

kvarkból állnak. Mezonoknak a 
kaonokat és a nagyenergiás ütközé-
sekben leggyakoribb részecskéket, a 
pionokat nevezzük, utóbbiak egy 
kvark-antikvark párból állnak.

A Nukleáris Kutatási Szervezet 
(CERN) 2008 óta működteti a 
Nagy Hadronütköztetőnek (LHC) 
nevezett részecskegyorsítót, amely 
egy 27 km kerületű alagútban he-
lyezkedik el 70–100 méterrel a föld 
alatt. Ebben majdnem fénysebesség-
re gyorsított protonokat ütköztet-
nek. A frontális karambol következ-
tében a kvarkok kiszabadulnak, 
egymással ütközve, részben át is ala-
kulhatnak vagy újak keletkezhetnek. 
Ezeket a részecskéket tanulmányoz-
zák a kutatók, mivel mennyiségük-
ből, típusukból és számos mérhető 
tulajdonságukból kö  vet keztetéseket 
lehet levonni elméletileg megjósolt, 
vagyis matematikai egyenletekkel 
leírható folyamatokra. Mint ahogy 

Az LHC és legnagyobb  kísérletei
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A pimasz gyenge kölcsönhatás
A továbbiak megértéséhez hagyo-
mányosan olyan cizellált matemati-
kai egyenletek citálására lenne 
szükség, amelyek motívumkincse 
nagyjából a halasi csipkéével vetek-
szik. Ehelyett keressük inkább, a 
sok félreértést tisztázó, nagyhatal-
mú Higgs-bozont, aki az előadás 
végére rendbe ugyan nem teszi a 
bonyodalmakat, de legalább a tra-
gédia okainak egy részét érthetővé 
teszi. Minden sértődés okozója a 
„pimasz” gyenge kölcsönhatás, aki 
nevéhez méltón gyengébb, mint az 
elektromágneses. 

A radioaktív bomlást sokáig igen 
különleges jelenségnek tartották, hi-
szen ilyenkor az atomok látszólag 
csak úgy maguktól alakulnak át. Ez 
itt az atommag egyensúlyának meg-
bomlását, majd a rendszer átrende-
ződését jelenti. Legtöbbször az törté-

nik, hogy a radioaktív atommagok 
egyik neutronja elektronra, proton-
ra és neutrínóra bomlik.  

A folyamat oka a gyenge kölcsön-
hatás, amely – mondjuk úgy – olyan 
késztetés a részecskék számára, 
hogy egy energetikailag kedve-
zőbb, vagyis alacsonyabb energiaál-
lapotot jelentő elrendezést keresse-
nek. Amikor a gyerekek alszanak, 
akár egy hattagú család is jól elfér a 
harminc négyzetméteres panella-
kásban. Amikor azonban anya és 
nagyi a konyhában nyüzsög, apa az 
egyik sarjjal teremfocizik, míg 
nagypapa öcsivel az éppen lelépni 
készülő kanárit hajkurássza, biztos, 
hogy rövid időn belül felkérnek va-
lakit egy sétára. Vagyis szűk lesz az 
atommag, illetve a proton belseje, 
és részecskék repülnek szerteszét.

Varga Dezső, a CERN ALICE 
kísérletében dolgozó magyar de-
tektorfejlesztő csoport vezetője úgy 
fogalmazott, hogy a gyenge köl-
csönhatás ravaszsága abban áll, 
hogy nem mindenkivel bánik egy-
formán, azaz bizonyos szimmetriá-
kat nem tisztel. Alapjáraton a ter-
mészeti törvények nem tesznek kü-
lönbséget egy esemény és annak tü-
körképe között, ha az egyik 
lehetséges, akkor a másik is az, 
vagyis minden részecskefizikai üt-
közésnek lezajlódhat a tükörszim-
metrikus párja is. 1956-ban Tsung 
Dao Lee professzor, a Columbia 
Egyetem kutatója észrevette, hogy 
a radioaktiv bomlás során az elekt-
ron gyakrabban repül ki a forgó 
atommagból az egyik irányba, mint 
a másikba. Később a kísérletet elvé-

az elektromágneses kölcsönhatást a 
fotonok, úgy az erős kölcsönhatást a 
gluonnak nevezett részecske közve-
títi a kvarkokat tartalmazó részecs-
kék között. (A hasonlat kedvéért 
módosítsuk úgy a futball szabályait, 
hogy a játékosok – kvarkok – kettes 
és hármas csoportokban szaladgál-
hatnak a labda után, amely a köl-
csönhatásokat közvetíti közöttük.) 
Mindkettő, mármint a foton és a 
gluon is egy újabb csoport, a 
bozonok közé tartozik, amelyek 
amolyan fegyverhordozó apródként 
– vagy focilabdaként – hozzák-vi-
szik az információkat. Az eddig 
nem említett elektron-, müon-, tau- 
részecske és a neutrínók összefoglaló 
neve lepton. A családokat a részecs-
kék tömege, és az ütközésekben mu-
tatott hasonló tulajdonságaik alap-
ján alakították ki. Ezt az elméletet 
nevezik Standard Modellnek. Az el-
képzelés részleteit Horváth Dezső, a 
Wigner Fizikai Kutatóközpont 
emeritus professzora ismertette, aki 
már az 1989 és 2000 között az LHC 
elődjeként működött LEP-gyorsítónál 
is Higgs-bozonok keresésében vett 
részt Pásztor Gabriellával és Hajdú 
Csabával.

A legtöbb ismeretterjesztő előadás-
ban előkerül a „szimmetriasértés” 
problémája, amit akár úgy is el lehet 
képzelni, hogy „A Standard Mo-
dell” című, jónevű részecske-színé-
szeket felvonultató drámai előadás 
számos jelenetében megsértődik 
„Miss Szimmetria”, és több ízben is 
a függöny mögé vonul. 

A CERN létesítményei felülnézetbQl

Az ATLAS
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szecskéket antirészecskékre cserél-
jük, akkor már nagy pontossággal 
ugyanaz zajlik le.

Szörnyek és sárkányok
Sajnos akadnak gondok a Standard 
Modellel. Az erős, a gyenge, és az 
elektromos kölcsönhatást elég jól leír-
ja, de a világban tapasztalható negye-
dik fontos kölcsönhatás, a gravitáció 
sehogysem illik bele. Az egyelőre 
csak vágyálmokban léte-
ző, nagy „Egyesített El-
mélet” kastélyát a retten-
tő „Végtelensokfejű Sár-
kány” őrzi, és végtelen 
mennyiségek sokaságával 
tűzdeli tele azokat a ma-
tematikai egyenleteket 
amelyekkel a fizikusok a 
„Közös Nevezőt” szeret-
nék elérni. Végtelenül ki-
csi-e például a gravitáció 
által összeroppantott fe-
kete lyuk magja? Ehhez 
hasonló kérdésekre keresi 
a választ Stephen Haw-
king, akit sok más kuta-
tóhoz hasonlóan az Ősrobbanás is na-
gyon érdekel. Az első időpillanatok-
ban ugyanis atomnyi méretűnél ki-
sebb volt minden, amiből később a 
körülöttünk lévő hatalmas Világ-
egyetem lett. Tehát a részecskefizika 
és a kozmológia fizikája közös gyö-
kerekkel ered, de egyelőre nem ta-
lálják a vezérfonalat amely a gyökér 
elágazásainak tengerében megszab-
ná a helyes irányt, és két olyan telje-
sen más szabályok alapján működő 
játékot, mint mondjuk a sakk és a 
foci közös pontra vezetne vissza. A fő 

gezték úgy is, hogy pionokból kilé-
pő müonokat vizsgáltak, amelyek-
ből nagyságrenddel több balmene-
tes keletkezett mint jobbmenetes, 
majd az ezekből kilépő elektronok 
is választottak egy kitüntetett 
irányt. Maga Wolfgang Pauli állí-
tólag csak legyintett, amikor 1957-
ben bejelentették az eredményt: 
„Képtelen vagyok elhinni, hogy Is-
ten balkezes”. Azonban ennek még-
iscsak van valami mélyebb jelentősé-
ge, mivel például a biokémiában is-
mert tény, hogy az élő szervezet fehér-
jéit felépítő molekulák sztereoizomerjei 
közül a polarizált fényt csak egy bizo-
nyos irányba forgatók vannak jelen, 
míg enantiomer párjuk nem. A hat-
vanas évek nyugtatója és hányás-
csillapítója volt a Contergan, ame-
lyet szintén 1957-ben hoztak forga-
lomba. A racém keverékek élettani 
hatásáról akkor még semmit nem 
tudtak, így a gyógyszerben a 
thalodomid nevű hatóanyag mind-
két optikai izomerje megtalálható 
volt, s emiatt számos végtaghiányos 
gyermek született. A szimmetria 
tehát egy alapvetően fontos jelen-
ség, amelynek megváltozása nem 
ok nélkül történik.

A gyenge kölcsönhatás azonban 
nemcsak önmagában a fizikai fo-
lyamatok tükörszimmetriáját rúgja 
fel, hanem galád módon még a töl-
tött részecskék és antirészecskéik 
között fennálló töltésszimmetriába 
is belekontárkodik néha. Aztán 
megfigyelték, hogy a két folyamat 
kombinációja mégiscsak szimmet-
riát eredményez, mert ha tükörből 
nézünk egy folyamatot, de a ré-

gond, hogy nem ismerünk olyan kí-
sérletet, aminek a megmagyarázásá-
hoz egyszerre lenne szükség a gravitá-
ció és a részecskefizika folyamataira.

A tavaly igazolt Higgs-bozon tu-
lajdonságainak tisztázásával a 
CERN kutatói legalább már Ha-
mupipőkéhez hasonlóan elkezdhe-
tik elválasztani a tetszetős elmélete-
ket a kevésbé valószínűektől. Ah-
hoz, hogy a Higgs-bozon természe-

tét érthetővé tegyük, a 
kvantum-elektrodinamikát, a mérték-
szimmetriát és a mértékinvarianciát kel-
lene elmagyarázni. Ezekről a mateko-
fizikai szörnyekről csak annyit, hogy 
az invariancia azt a szimmetriát, 
vagyis változatlanságot jelenti, ami 
pl. akkor tapasztalható, amikor egy 
gömböt eltolunk a térben. Ekkor a 
gömb egyenlete nem változik, geo-
metriája ugyanaz marad. 

A részecskék mozgását és erőköl-
csönhatásait leíró kvantummechani-
kai hullámfüggvények a mérték-

Az LHC-ben folyó kutatások arra is választ adhatnak, hogyan alakult ki a Világegyetem

Peter Higgs professzor
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szimmetria segítségével értelmezhe-
tők, hogy ez mikor és miért jelenik 
meg bizonyos egyenletekben, egy 
újabb Nobel-díjat érő felismerés volt 
(Gerardus 't Hooft és Martinus 
Veltman, 1999-ben). A mértékszim-
metria egy elegáns, az egyenletekben 
szigorú rendet parancsoló elv. A 
szépségnek viszont ára van. Ez a 
szörny „tartja láncon” a bozonokat, 
mivel az elmélet egyenleteiből az kö-
vetkezik, hogy a kölcsönhatások 
közvetítő részecskéinek 
nem lehet nyugalmi tö-
mege. Mondjuk úgy, 
hogy láncon tartja őket a 
„Mér téksz im metr i a-
szörny” és nem ad nekik 
enni. Elméletileg. Csak-
hogy a CERN részecs-
kegyorsítóinak kísérleti 
eredményei azt mutat-
ják, hogy a Z-, és W- 
bozonoknak igenis van 
tömege. Sőt a Higgs-
bozonnak is, 125 GeV. A 
csapat elméleteket tisztelő 
tagjai a foton és a gluon, 
akik „tudják” hogyan kell 
illő módon viselkedni, 
mert tényleg nincs töme-
gük. Bár, aki fénysebes-
séggel száguldozik, attól el 
is várható, hogy ne cipeljen 
magán egy nanogrammnyi felesleget 
sem. Mindenesetre megint van itt egy 
„súlyos” probléma, amire az esetleg lé-
tező Higgs-bozon adhatott magyará-
zatot. Peter Higgs saját bevallása szerint 
1964 és 1972 között csak nevettek az el-
képzelésein. Ezután még több mint tíz 
évet kellett várnia arra, hogy 1983-ban 
a CERN-ben igazolják a W- és Z- 
bozonok létezését, amelyek a gyenge 
kölcsönhatást közvetítik, vagyis kide-
rült, hogy a Standard Modell elmélete 
kiegészítésre szorul.

A Higgs-bozon 
Az elméleti fizika és a matematika 
szörnyei megkomponálták tehát a 
részecskefizikai színdarab központi 
tragédiáját. Nem elég, hogy az első 
két felvonásban a Gyenge Kölcsön-
hatás megsértette Miss Szimmetriát, 
már a közönség sem érti, hogy az 
éhezéstől, vagy a túlsúlytól fognak 
elpusztulni a hírnök-bozonok. Egy 
hősre van szükség, aki legalább azt 
elmagyarázza, hogy ki miért szen-

ved! A gyenge és az elektromágneses erő 
egyesítésére tett kísérletek során az elmé-
leti fizikusok megint végtelen mennyi-
ségeket találtak, ha az egyenleteket a tö-
meggel rendelkező bozonokkal is szá-
molva akarták megoldani. Peter Higgs 
és François Englert elképzelése szerint a 
részecskék körül lévő vákuum nem üres, 
hanem egyenletesen kitölti egy részecske 
erőtere. Az erőtér, ha nincsenek más ré-
szecskék, észrevétlen: a vákuum a legala-
csonyabb energiájú állapotot jelenti, nem 

pedig az ürességet, energetikailag pedig 
a legkedvezőbb, ha éppen egy bizonyos 
mennyiségű Higgs-mező jelen van. 

Legyen a vákuummal kitöltött tér 
egy szupermarket, ahol a gyanútlan 
betérőt akciós feliratokkal, szemma-
gasságban elhelyezett színes ételfo-
tókkal, hosztesszlányok kóstolópult-
jaival, és egyéb marketingfogások 
tucatjával veszik rá a vásárlásra.

A manipuláció éppen olyan látha-
tatlan mint a Higgs-mező, mégis, a 
pénztár felé haladva, a befolyásolás 
hatására szépen gyűlik az árucik-
kek tömege a kosárban. A mező ha-
tására a részecskék is tömeget nyer-
nek a vákuumban. Minél inkább 
kölcsönhatnak vele, annál több 
energiát nyernek belőle. Minden 
részecske különböző mennyiségű 
energiát vesz fel, ezért a tömegük is 
különböző, attól függ, a részecske 
milyen erős kapcsolatban van a tér-
rel. Ezt a példában úgy lehet érzé-
keltetni, hogy van, akire erősebben 
hat a reklám, van, akire kevésbé.

A gondolat lényege tehát, hogy 
,,eredetileg” minden részecske tö-
megtelen, és látszólagos tömegüket 
egy speciális, mindent kitöltő ré-
szecskétől nyerik. 

A foton olyan tudatos vásárló, aki 
„nem dől be” a rejtett manipulációk-
nak, így a bozoncsalád egysége meg-
bomlik, ismét sérül a szimmetria. A 
foton tömeg nélkül, a relativitáselmé-
letnek megfelelően képes lesz fényse-
bességgel haladni, a bozonokra vi-

szont, akik a tömegtől 
lomhán „vánszorognak”, 
a gyenge kölcsönhatás 
szabályai lesznek érvénye-
sek. Az elmélet nemcsak a 
bozonok súlyproblémáját 
magyarázta meg, de el-
tűntek az addig rendre 
megjelenő végtelen szá-
mok is, és végre a teoreti-
kusok is fellélegezhettek. 

A Higgs-bozon szerke-
zet nélküli, pontszerű 
elemi részecske, a vákuu-
mot kitöltő Higgs-mező 
elemi gerjesztése. Olyan, 
mint a nyíltan felvállalt 
reklámplakát, ahol kide-
rül, hogy van itt valami – 
a példában az eladási 
szándék, a részecskefizi-
kában pedig a mindenütt 

jelenlévő Higgs-mező. 
Amikor a Higgs-bozon a leptonok-

kal és a had ro nok kal kapcsolatba lép, a 
kölcsönhatás erőssége azok tömegével 
arányos. Az elmélet bizonyítéka vagy 
cáfolata az lehet, hogy a kölcsönhatás 
erősségét megmérik a Higgs-részecs-
ke és minden egyéb részecske között.  

A CERN Nagy Had ron ütköztetője 
2013 áprilisa óta karbantartás miatt 
nem üzemel, az újraindítás 2015-re 
várható, addig a még 2012-ben fel-
vett adatok elemzése zajlik. Akkor az 
eddig elért 8 Tera elekt ron volt helyett 
13 TeV-en fogják működtetni, így 
kétszer akkora energiával és tízszer 
akkora intenzitással fogja gyorsítani 
a protonokat. Ez új részecskék felfe-
dezéséhez  nem biztos, hogy elég, de 
a Higgs-bozon paramétereit sokkal 
pontosabban lehet  majd mérni, ami 
talán új elméleti következtetések le-
vonását teszi lehetővé. 

Kővágó AngélA

Következik: A gyűrűk urai

A CMS kísérletének szimulációja
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Ha megtakarításokról esik szó, 
akkor általában első helyen sze-
repel a hagyományosan kedvelt 

bankbetét, hiszen mindenki érti a ka-
matok mértékét, az éven belüli (3-6-9 
hónapos) vagy éven túli (1-5 éves) lekö-
tési időszakokat, sőt azt is, mi történik, 
ha mégis fel kellene mondanunk a be-
tétlekötést, mert időközben szükségünk 
van a pénzre. 

A betétben történő megtakarításnak 
más formákhoz hasonlítva még az az 
előnye is megvan, hogy pontosan lehet 
kalkulálni a lejáratkori (nettó) kamattal, 
amit jóváírásakor el lehet költeni vagy 
tovább lehet vele növelni az új megta-
karítás induló tőkeösszegét. Ha a koc-
kázatok oldaláról nézzük a betétet, ak-
kor e megtakarítási forma talán a leg-
kiszámíthatóbb és legbiztonságosabb, 
ugyanis a hazai pénzintézetek műkö-
dése az egyik legstabilabb Európában 
(az Egyesült Államokban a 2007 vége óta 
több mint 500 bank jutott csődbe, nálunk 
viszont minden bank kibírta e válságos éve-
ket) és a betétesek is rendre visszakapták 

A Z  É N  P É N Z E M  TÖ B B E T  É R D E M E L

MEGTAKARÍTÁSOK
Az	elmúlt	évben	nagyot	változott	a	megtakarításokat,	befektetéseket	övezW	pénzügyi	környezet,	

nemcsak	a	nagyvilágban,	hanem	hazánkban	is.	

lejáratkor betétüket. Fontos kiemelni, 
hogy jelentős kockázatcsökkentő intéz-
mény az Országos Betétbiztosítási Alap 
(OBA) is, amely pénzintézeti csőd ese-
tében 100 000 euró összegig (ez nagyjá-
ból 30 millió forint) fizet kártalanítást a 
betét tőkeösszegére és kamatára.         

Mi	történt	az	elmúlt	1	évben?
A 2013 elején indított egyéves lekötésű 
betétek kamatmértékei a 6,0-7,5%-os 
sávban mozogtak, és az éven belüli, pár 
hónapos betétkamatok is csak árnyalat-
tal fialtak kevesebbet éves szinten ennél. 
2014 elején az éven belüli betétkamatok 
viszont a 2,5-4,0%-os sávba estek, sőt a 
sáv tetejéhez tartozó kamatmérték el-
érése 2-3 feltételhez kötött, amit nem 
minden betétes tud  teljesíteni. Fontos 
felfedezni a párhuzamot a betétkama-
tok csökkenése és a jegybanki alapka-
mat között: a Magyar Nemzeti Bank a 
2013. januári 5,75%-ról 2014. január ele-
jére 3,0%-ra mérsékelte az alapkamatot. 

A jegybanki alapkamat mértéke és az 
infláció között is nagyon szoros össze-

függés van. E szerint 2012-ben a fo-
gyasztói árak az előző évhez képest 
5,7%-kal voltak magasabbak, a 2013. 
évi infláció pedig jóval alatta maradt a 
3,0%-nak. A 2014. évi gazdasági folya-
matok tükrében az infláció mértéke 
várhatóan továbbra is 3,0% alatt lesz és 
marad az alacsony jegybanki kamat is, 
ebből eredően a betétkamatok hason-
lóan és tartósan alacsonyak lesznek. 

A betétes szempontjából tehát a bank-
betét megközelítőleg 3%-ot fial, de ez 
bruttó kamat. A kamatadót és az 
EHO-t levonva (összesen 22% adó ter-
heli e megtakarítást) a kézhez kapott, 
nettó kamat csak valamivel több, mint 
2%. Ezt a nettó hozamot kell összeha-
sonlítani az infláció mértékével, ami a 
hivatalos adatok szerint 3% alatt alakul. 
E két adatból könnyen belátható, hogy 
ha a betétes megtakarítását csak betét-
ben fialtatja, akkor a betét reálkamata 
nem sokkal magasabb a 0-nál, tehát tő-
kéje épphogy megőrzi az értékét, és tel-
jesen eltűnt a betétes azon korábbi előnyös 
helyzete, hogy megtakarítása kamatá-
ból egészítette ki jövedelmét. E folya-
mat iránya már 2013-ban is látszott, így 
a megtakarítók jó része úgy érezte, 
hogy az ő pénze többet ér, azaz a beté-
tüket lejáratkor olyan más megtakarí-
tási formákba forgatta át, amelyek re-
ményeik szerint képesek megtakarítá-
saik reálhozamát, reálértékét növelni. 
A statisztikák szerint a befektetési ala-
pokba távozott a legnagyobb összeg: az 
alapokban kezelt vagyon a 2012. év vé-
gi 3000 milliárd forintról egy év alatt, 
tehát 2013 végére több mint 50%-kal 
nőtt.   

Érdekes érzete van az embernek, ha 
számolgatja, hogy megtakarítása mit 
hoz. Amikor tartósan magas éves inf-
láció (például 7%) van egy gazdaság-
ban, a jegybank is magasan tartja az 
alapkamatot, ezekből eredően a bank-
betétek nominális kamata is hasonlóan 
magas (például 7%). Az inflációt is fi-
gyelembe véve a reálkamat még az 
adók levonása után is elég magas ma-
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alakulására nincs semmilyen kapaszko-
dónk, biztos pontunk. A kiválasztáskor 
legfeljebb a múltbéli hozamok adataira 
támaszkodhatunk és az alap befektetési 
politikájában meghatározott feltételek-
re (arra, hogy az alapkezelő milyen hozam-
teljesítményt tervez). A múltbéli hozamok 
pedig nem adnak biztosítékot, garanciát ar-
ra, hogy a jövőben is azok a hozamok 
lesznek irányadók. 

Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy 
magán az alapkezelőn, a személyen, az 
ő szakmai tudásán is sok múlik: helye-
sen, jól döntött-e, jól választott-e az 
adott befektetési eszközökből, időben 
jókor vette-e az eszközt, illetve optimá-
lisan realizálta-e a hozamot? Az alapok 
között az úgynevezett abszolút hozamú 
alapok még különlegesebbek: ezek bár-
milyen eszközbe fektethetnek, befekte-
tési politikájuk is rugalmasan szabja 
meg sokszor, hogy egy-egy eszközosz-
tályban maximálisan mennyi pénzt 
tartsanak. Így igazi „fekete dobozok”, 
hogy végül is mibe forgatták pénzün-
ket, nem tudjuk, legfeljebb utólag, az 
alapkezelő havi jelentéséből. 

Essen szó a befektetési alapok egy sajá-
tos és egyben rugalmas tulajdonságáról 
is: bankbetétnél a kamat reményében 
meg kell várnunk a futamidő végét, 
befektetési alap esetében pedig általá-
ban bármikor kiléphetünk abból, elad-
hatjuk befektetési jegyeinket (néhány 
alap köt csak ki egy-egy korlátozó feltételt, 
például azt, hogy a vásárlás napjától szá-
mítva mennyi ideig kell tartanunk a papírt). 

Ha tehát pénzre van szükségünk, vagy 
úgy látjuk, hogy az alap jegyeinek árfo-
lyama kezd rosszabbul teljesíteni (azaz 
romlani, esni), mint amire számítottunk, 
szinte azonnal ki tudunk abból szállni. 

Szükséges	a	pénzpiaci	jártasság
De nemcsak befektetési alapokba, ha-
nem vállalati kötvényekbe, kincstárjegy-
be, államkötvénybe, jelzáloglevelekbe is 
vándorolt a betétek egy része. Ezeknél a 
befektetési formáknál is előfeltétel az 
ügyfél pénzpiaci jártassága. Szükség is 
van rá, hiszen a betéthez képest e papírok 
is egy sor sajátossággal rendelkeznek. Ta-
lán a legfontosabb feltétel, hogy ha ilyet 
veszünk, akkor ki kell várni a papír lejára-
tát. Persze el lehet adni lejárat előtt is, de 
kedvezőtlen pénzpiaci mozgások esetén 
előfordulhat, hogy befektetett pénzünk 
ilyenkor nem fial, vagy egyenesen vesz-
teséggel tudjuk csak eladni. És persze el-
adási jutalékot is kell fizetnünk. Fontos 
tudni, hogy e papírok jó része éven túli 
lejáratú és kamatuk fix vagy változó is 
lehet. Ez utóbbi esetben a kamat általá-

rad, mégis azt érezzük, hogy megtaka-
rításunk megőrzi értékét, sőt, még nő 
is. Alacsony inflációs és kamatkörnye-
zetben ugyanígy számolgatva meg azt 
érezzük, hogy betétben nem érdemes 
pénzünket tartani, mert nem fial sem-
mit és jó, ha megőrzi az értékét. Ez az 
érzet indította el 2013-ban a betétek át-
vándorlását elsősorban befektetési ala-
pokba, de államkötvényeket is jelentős 
összegben vásárolt a lakosság.

Vigyázat:	egészen	más	 
a kockázat!

A befektetési alapokba átvándorolt 
megtakarításokkal kapcsolatban na-
gyon ki kell hangsúlyozni, hogy jelen-
tősebb és más jellegű kockázattal kell 
számolnunk ezeknél a bankbetétekhez 
képest. A befektetési alapok esetében az 
alapkezelő kezébe adjuk pénzünket és 
rábízzuk, hogy a legjobb feltételekre fi-
gyelve fialtassa azt. Már a megfelelő 
befektetési alap kiválasztása sem egy-
szerű, mert ezekből a kockázatosságuk 
alapján többféle is van: pénzpiaci eszkö-
zökbe, kötvénybe, hazai és külföldi 
részvénybe, nyersanyagokba, nemesfé-
mekbe, ingatlanba fektetők, továbbá 
speciális és vegyes alapok. 

A szabályok szerint a bankok, alapke-
zelők, értékpapírcégek az ilyen üzlet 
megindításakor felmérik az ügyfél 
pénzpiaci ismereteit, tudását és kocká-
zattűrő képességét. Aki nincs tisztában 
a befektetési alapok természetével, an-
nak nem is ajánlják ezt a befektetési 
formát. Az ügyfélnek is tudnia kell, 
hogy a kiválasztott alap milyen eszkö-
zökbe fekteti pénzét, ezen eszközök 
várható hozamára hogyan hat az általá-
nos pénzpiac (kamatkörnyezet, kötvé-
nyek hozama, a tőzsdei árfolyamok alaku-
lása stb.). Mindez azért van, mert a be-
fektetési jegyek árfolyamának jövőbeli 
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Már az előzőekből is látha-
tó, hogy az a magánszemély, 
aki a csökkenő betétkamatok 
miatt több tőkejövedelmet 
szeretne kapni, egészen más 
befektetési formákat is vá-
laszthat. Ezek mind kocká-
zatosabbak, mint az egyszerű 
bankbetét. Annak, aki nem 
tudja felismerni e befektetési 
formák sajátosságait, a ben-
nük lévő kockázatokat, a be-
fektetés működésének ter-
mészetét és nem jártas ezek-
ben, nem szabad ilyen, szá-
mára idegen pályára lépnie. 
Ugyanilyen fontos az egyén 
kockázatviselési képessége is: 
aki nem szereti a ki nem szá-
mítható kockázatokat vagy 
idegenkedik a pénzpiac ter-
mészetének kezelésétől, elfo-
gadásától, inkább maradjon a 
bankbetétnél. 

Mit tegyen viszont az, aki 
mégis több reálhozamot szeret-
ne megtakarítása után kapni? 
Egyszerű a válasz: meg kell 
szerezni a szükséges ismere-

teket, és fel kell szerelkezni kockázatvi-
selési képességgel is. Erre az internet vi-
lágában számtalan lehetőség van és a 
bankok, értékpapír-cégek tanácsadói is 
segítségünkre vannak. De a családban 
vagy a baráti körben is lehet olyan sze-
mély, aki fogja a kezünket és bátorít az 
első lépések megtételében: erre is igaz, 
nem a lépés nagysága, hanem annak 
iránya legyen a mérvadó! Fontos ehhez 
hozzátenni: aki több reálhozamot sze-
retne, annak nem elég pusztán megta-
nulnia a pénzpiac, a tőzsde, az árfolya-
mok, a befektetések természetét, mű-
ködését, hanem folyamatosan figyelnie is 
kell a pénzpiacokat, ezek változásait és 
saját befektetéseinek teljesítményét is. 

A pénzpiacban, a befektetésekben va-
ló jártasság mellett az adózási jogszabá-
lyok ismerete is fontos. A reálhozam 
szempontjából például nem elhanyagol-
ható adómegtakarítás érhető el, ha 
olyan befektetési jegyet vásárolunk, 
ahol a befektetési alap legalább 80%-
ban magyar állampapírt tart. Ilyenkor 
ugyanis nyereségrealizáláskor csak 
16%-os adót fizetünk, de a 6%-os 
EHO-t már nem. Ugyancsak mentes a 
6%-os EHO alól az államkötvények 
utáni kamat is.   

PALLA GÁBOR

ban valamilyen pénzpiaci mutatóhoz 
(BUBOR) vagy az infláció alakulásá-
hoz kötött. A kibocsátó e papírokat fo-
rintban vagy euróban adja el a befekte-
tőknek. Aki devizakötvényt forintból 
vásárol, annak számolnia kell az árfo-
lyamkockázattal is, ami kedvező, de ese-
tenként negatív is lehet. E papírok között 
az utóbbi időben népszerű lett a PEMÁK 
rövid névre hallgató államkötvény (Pré-
mium Euro Magyar Államkötvény), amely 
az euro-övezet inflációs rátája + 2,5%-os 
mértékű kamatot fizet. 

Fontos megjegyezni, hogy a befek-
tetési alapokban kezelt megtakarítá-
sokhoz képest az állam által kibocsá-
tott kötvények, kincstárjegyek ter-
mészetüknél fogva kisebb kockázatot je-
lentenek a befektetők számára 
annak okán, hogy az állam bizonyo-
san ki fogja fizetni a kamatokat és 
lejáratkor a kötvény értékét is (mert 
az állam nyilván nem mehet csődbe). 
Meg kell még említeni a befektetési 
alapok esetében kockázatcsökkentő 
intézményként a Befektető-védelmi 
Alapot (BEVA), amely korlátozott 
vagyoni biztosítást nyújt, ha vala-
mely tagja a törvény szerint megha-
tározott ügyfélkövetelést mégsem 
tudná kifizetni.

Az agy és az agykutatás megismertetését szol-
gáló amerikai (DANA) és európai (FENS-EDAB) 
szervezetek minden évben meghirdetik az Agy-
kutatás Hetét. Ezen a héten világszerte agyku-
tató szakemberek mutatják be érdeklQdQ, gon-
dolkodó, nem-agykutató embertársaiknak azt, 
amit ma az agyról tudni lehet, és hogy miért fon-
tosak, hogyan zajlanak az  agykutatások.

A magyarországi Agykutatás Hete rendez-
vény keretében a Magyar Idegtudományi Tár-
saság, a Tudományos IsmeretterjesztQ Társu-
lat és az Élet és Tudomány hetilap pályázatot 
hirdet – nem agykutatóknak – az agyi, ideg-
rendszeri szabályozás „hétköznapi” megnyil-
vánulásairól.  

8–10 ezer karakter (n, szóközökkel)  terjede-
lemben várunk olyan esszéket, amelyek 

a) mindennapi létezésünk egy-egy villanását 
kívánják megmagyarázni az  idegi m_ködés 
különbözQ szintjein zajló folyamatokkal;

b) önálló ábrákkal illusztrált leírást kívánnak 
adni egy idegsejt-hálózat lehetséges m_ködé-
sérQl.

A pályázatokat agykutató szakemberekbQl és 
tudományos újságírókból álló zs_ri bírálja el.

Az elsQ három helyezett a Nemzeti Agykuta-
tási Program által felajánlott díjban részesül, 
valamint a Magyar Idegtudományi Társaság 
támogatásával bekapcsolódhat egy hazai agy-
kutató m_hely munkájába. A legjobbnak ítélt 
pályamunkákat szerkesztett formában az Élet 
és Tudomány hetilapban közzétesszük.

A pályázatokat egy nyomtatott és egy elekt-
ronikus (DVD) példányban az Élet és Tudo-
mány SzerkesztQségéhez kérjük beküldeni.

Postai cím: 1088 Budapest, Bródy Sándor ut-
ca 16.

A pályázatok postára adási határideje: 2014. 
február 25.

MAGYAR IDEGTUDOMÁNYI 
TÁRSASÁG,

TUDOMÁNYOS  
ismErEttErjEsztő  

TÁRSULAT,
ÉLET ÉS TUDOMÁNY

COGITO 
ERGO SUM

AZ AGY 

MdKÖDÉSÉRVL
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A z elmúlt évszázadok ered-
ményei alapján Magyaror-
szág a jelentős galambte-

nyésztési kultúrával rendelkező or-
szágok közé tartozik. Hasonlóan a 
világ más részeihez, itthon is számos 
esetben veszélybe került ezeknek az 
értékeknek a fennmaradása. Ezért 
immár tudományos alapossággal 
kell kutatni galambfajtáink védel-
mének a lehetőségeit. Ennek egyik 
fontos eleme a hazai galambtenyész-
tés biológiai és kulturális értékeinek 
feltárása, bemutatása, ami kiterjed 
az állományfelmérésekre, a konflik-
tusforrások megismerésére és a vé-
delem megtervezésére is. 

Mi is ez?
A galambászat összetett tevékeny-
ség, ami akár egy életre magával ra-
gadhatja az embert. Talán a legjobb 
példa erre, hogy a legtöbb galambász 
5 és 10 éves kora között „fertőző-
dött” meg a galambok szeretetével, 
és a legtöbbjüket egész életükön át 
elkíséri. Ez nem sok hobbiról mond-
ható még el. 

De honnan is ered ez a különös 
vonzalom? A szirti galambot (a háziga-
lamb egyetlen őse) 6000 évvel előtt há-
ziasította az ember. A pontos okáról 
több elmélet is létezik. Ezek közül a 
legfontosabb a vallási szimbólumként 
való használat, hiszen számos kultúrá-
ban szent állatként tisztelték. Szintén 

jelentős indíték lehetett a táplálékként 
való felhasználás, valamint az emberek 
állatok tartására irányuló hajlama. Va-
lószínű azonban, hogy ezek együttesen 
motiválták az embert. Később aztán 
hírvivőként is kihasználtuk képességeit 
és így évezredeken keresztül az infor-
mációtovábbítás leggyorsabb és legbiz-
tosabb módját jelentette. 

A házigalamb azért is különleges, 
mert egyetlen másik fajra sem jellemző 
olyan hatalmas szín és formagazdag-
ság, mint amit az ő esetében kialakítot-
tunk. Csak az Európai Baromfi-, Ga-
lamb-, és Nyúltenyésztők Szövetsége 
által közel ezer fajta van elismerve (eb-
ből kb. 40 magyar), így kijelenthetjük, 
hogy a világ galambfajtáinak száma 
több ezerre tehető. Ez a mutációkban 
gazdag genetikai hátterének köszön-
hető, ami egészen extrém fajtajegyek 
kialakulását is lehetővé teszi. Ez ter-
mészetesen nem csak saját gyönyör-
ködtetésünkre használható. Remek 
modellállatok voltak állattenyésztő 
elődeink számára, hiszen viszonylag 
gyorsan megfigyelhették az öröklődés 
törvényszeréségeit, amit aztán felhasz-

TUDOMÁNY, 	 S PORT 	 ÉS 	MdVÉSZET	

GALAMBÁSZAT	
MINT		ÉRTÉKMENTÉS	

Az	emberiség	szempontjából	kiemelkedW	jelentWségeek	a	háziasított	állatfajok.	Ennek	a	sokféleség-
nek	képezik	több	szempontból	is	különleges	szeletét	a	házigalambfajták.	Mivel	elsWsorban	nem	gaz-
dasági	haszonállatokként	használjuk	Wket,	nem	kerülnek	a	figyelem	középpontjába,	így	kevés	tudo-

mányos	információval	rendelkezünk	róluk.	

Magyar óriás begyes – a világ egyik legnagyobb 

galambfajtája, szárnyfesztávja a 110 cm-t is elérheti 

(HAMECZ ORSOLYA FELVÉTELE)

Erdélyi duplakontyos bukó – az 1800-as években 

Marossy József által kialakított fajta 

(A SZERZP FELVÉTELE)

King – A galambok királya, mely nemes 

vonalai és tartása miatt kapta nevét 

(A SZERZP FELVÉTELE)
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tartalmú, zsírszegény húsa miatt reme-
kül beleillik az egészséges vagy fogyó-
kúrás étrendekbe. Nem véletlenül 
használta a népi gyógyászat beteg gye-
rekek és gyermekágyas anyák táplálá-
sára. Bármelyik cél szerint is tenyészt az 
ember, a felmerülő kihívások mindig 
új célok elérésére sarkallják, és a tökéle-
tességre való törekvés közben észrevét-
lenül az élő anyaggal dolgozó művésszé 
válunk, aki saját ízlésvilágát is megjele-

nálhattak más haszonállatoknál is. 
Nem véletlenül volt a galamb fontos 
kísérleti állata Charles Darwinnak, de 
Anker Alfonz, világhírű genetiku-
sunk is elismert galambász volt. 

A	tenyésztés	 
különbözW	ágai

Az említett fajtagazdagság számos 
hobbi és sport cél szerinti tenyésztést 
tesz lehetővé. A postagalambok a ga-
lambászat „versenylovai” amikkel tá-
volsági versenyeken mérkőznek meg 
tenyésztőik. A röptetés másik ágát je-
lentik a keringő galambok, de ezek 
között is vannak szakágak. Egyes faj-
ták hosszútávú versenyekre alkalma-
sak, amikor a dúc felett keringenek 
akár 14-20 órát is. Falkában vagy ki-
sebb csoportokban repülnek és eköz-
ben „tűnőt” is szállhatnak, amikor 
szabadszemmel már nem láthatóak. 
Ezeket magasszállóknak nevezzük. 
Mások elképesztő légi akrobatikájuk-
kal szórakoztatnak. Az ide tartozó bu-
kók és pergők bukfencek sorával „zu-
hannak ki” a falkából majd csatlakoz-
nak oda ismét. Népes a díszgalambok 
tábora is. Ezeknek a szépségét, tökéle-
tességét díjazzák a kiállításokon. Ter-
mészetesen itt is számos fajtacsoportot 
találunk. Alakgalambok, dudorosok, 
tollalakzatosak, színesek és dobosok 
(különleges hangjuk van), hogy csak 
néhányat említsek. A kertnek is ki-
emelkedő dísze lehet egy kis galamb-
dúc, aminek lakói hangulatos turbéko-
lással és tánccal örvendeztetik meg 
gazdájukat langyos nyári reggeleken. 
A húsgalambok a galambtenyésztés 
gazdasági ágát képviselik. 70–80 dkg-
os vágósúlyukkal akkorák mint egy 
kisebb csirke, és ízletes, magas fehérje-

níti a „művén”. Ez az a körülmény ami 
igazán egyedivé teszi a galambok te-
nyésztését más fajokéval szemben.

	Egy	kis	galambtörténelem
A történelmi Magyarországot több ke-
reskedelmi útvonal is keresztülszelte, 
ezért számos irányból érték hatások a 
magyar galambtenyésztést. Ez tekint-
hető az egyik legfontosabb körül-
ménynek a magyar fajták egyediségé-
nek, és gazdagságának kialakulásában. 
Az első igazán jelentős hatást a török 
hódoltság kora jelentette. Legrégebbi 
fajtáink történetét is eddig a korig tud-
juk jelenleg visszavezetni. Ekkor a tö-
rök seregek nyomában vonuló, majd 
megtelepedő kisegítők (iparosok, ke-
reskedők stb.) magukkal hozták kelet-
ről az ott már magas szinten tenyésztett 
galambfajtáikat. Bár a kivonulásuk so-
rán bizonyosan el is vitték galambjaik 
nagy részét, az itt maradt kevés is elég-
nek bizonyult, hogy az európai fajták-
tól teljesen idegen, karakteres fajták 
alakulhassanak ki a Kárpát-medencé-
ben. 

Ezt követte a szintén jelentős állomás-
ként számon tartott lengyel-orosz im-
port. Így északról, északkeletről újabb, 
szintén az itt található galamboktól na-
gyon eltérő alapanyag érkezett a tér-
ségbe. 

A harmadik korszak a Habsburg- 
uralom évszázadaira tehető. Ezúttal 
Nyugat-Európából, elsősorban német 
nyelvterületről érkeztek új fajták, to-
vább gazdagítva az itteni sokaságot. 
Az így kialakult széles genetikai alapra 
építve, a helyi környezeti és társadalmi 
viszonyokhoz alkalmazkodva alakí-
tották ki galambtenyésztő elődeink 
mai fajtáinkat. 

Pávagalamb – az egyik  

legkedveltebb díszgalamb 

(A SZERZP FELVÉTELE)

Magyar óriás 

galamb – a galambok 

királynQjének  
is nevezik, nincs 

a világon hozzá 

hasonlítható fajta 

Kínai galamb  

– a keleti sirálykák  

közé tartozik 

Tyúktarka  

– osztrák és magyar 

tenyésztQk munkájának 
gyümölcse 

Budapesti rövidcsQr_ keringQ – fióka 
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Vshonos	magyar	 
fajták	védelme

Egy közelmúltban lezajlott országos 
felmérés pontos képet adott a magyar-
országi házigalamb állományok mére-
tét, összetételét és szaporodási mutatóit 
illetően. Ilyen felmérésre első ízben ke-
rült sor az országban. Az eredmények 
azt mutatják, hogy a fajták számának 
esetében a külföldi kitenyésztésűek do-
minálnak (60%). Ugyanakkor a 
tenyészpárok számát vizsgálva már az 
látszik, hogy a magyar fajtákat te-
nyésztők nem csak arányaiban, de ab-
szolút értékben is több galambot tarta-
nak. Ez a csapatokban röptetett ma-
gyar röpgalambfajták népszerűségének 

köszönhető. A veszélyeztetettség érté-
kelésére többváltozós értékelési rend-
szer szolgál. Problémát jelent azonban 
az egyes hazai fajták elterjedségében 
mutatkozó aránytalanság. Őshonos 
fajtáink sok esetben helyi fajták, amik 
országon belül sem feltétlenül elterjed-
tek. Ezeknek a fajtáknak egyrészt sta-
bil hátteret biztosít az őket kialakító 
helyi galambászközösség, de ennek át-
alakulásával, felszámolódásával fajtáik 
is eltűnhetnek. Ezért mindenképpen 
elő kell segíteni ezen fajták szélesebb 
körben való megismertetését és terjesz-
tését, mert ez komoly bizonytalansági 
tényező a fajták jövőjét illetően.

A fajtákat veszélyeztető legfőbb té-
nyezők közé tartozik országos szinten 
a tenyésztők számának a csökkenése és 
a külföldi fajták jelentette konkuren-
cia. Fontos tehát a tenyésztői társada-
lom fiatalítása és bővítése, valamint a 
magyar fajták népszerűsítésének foko-
zása. Nagy lehetőségeket rejt magában 
az online tartalomfejlesztés, ezért szá-
mos, a témával foglalkozó oldal szüle-
tett már online lexikonokban és közös-
ségi oldalakon. Lényeges a védelem 

szervezeti hátterének fejlesztése is. 
Szintén fontos, hogy fajtáink a jelenle-
gi és a jövő társadalmi környezetébe is 
képesek legyenek integrálódni. Tehát 
meg kell találni azokat a régi-új terüle-
teket, amelyeken hasznosíthatóak. 

Ilyen terület a környezeti nevelés, hi-
szen viszonylag egyszerű és olcsó a ma-
darak elhelyezése és gondozása, de a vele 
megismerkedő gyerek sok hasznos isme-
ret, és egy olyan felelőségteljes, előrelátó 
gondolkodásmódot sajátít el, ami kulcs-
fontosságú az élhető jövő kialakításához. 
Az élővilág működésének megértésén 
túl alkalmas a természettudományok 
iránti érdeklődés felkeltésére, és a szociá-
lis kapcsolatok fejlesztésére is. Utóbbi 

azért fontos, mert ez egy olyan 
közösségi tevékenység, ami bi-
zonyítottan képes a legna-
gyobbnak tűnő különbséget is 
áthidalni, életre szóló barátsá-
gokat kialakítani, és a szó leg-
nemesebb értelmében össze-
kötni az embereket.

A ragadozómadarak házi-
galamb zsákmányolása jelen-
tős konfliktusforrás. Emiatt 
a galambtenyésztők oldaláról 
komoly anyagi veszteség je-
lentkezik, de a raga do zó-
ma dár-védelem társadalmi 

kommunikációjának javításával ez 
a feszültség javítható. A kulturális 
értékek feltárása során a legtöbb új 
információt galambtenyésztésünk 
néprajzi szempontú megközelítésé-
vel ismerhetjük meg, ennek jelentős 
része hátra van még.

A magyar galambtenyésztésnek ko-
moly értékei és hagyományai vannak. 
Ennek pedig bárki része lehet. Az 
egyesületi élet hagyományai, a művé-
szetekben, nyelvkincsben, szokások-
ban, építészetben, gasztronómiában 
való megjelenése mind bizonyítja, 
hogy a galambtenyésztés szerves részét 
képezi a magyar kultúrának. Nekünk 
csak annyi a dolgunk, hogy ápoljuk és 
gyarapítsuk ezt a gazdag örökséget. 

BAGI ZOLTÁN

A kutatás az Európai Unió és Magyarország támo-
gatásával, az Európai Szociális Alap társinanszí-
rozásával a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 
azonosító számú „Nemzeti Kiválóság Program – 
Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást 
biztosító rendszer kidolgozása és m_ködtetése 
konvergencia program” cím_ kiemelt projekt kere-
tei között valósult meg.

Az	üszWk	több	tejet	kapnak,	
mint	a	bikaborjak

A tehenek ma négyszer annyi tejet ad-
nak, mint az 1940-es években – derül ki 
az amerikai farmerek által vezetett adat-
bázisból. Egy friss kutatás azonban még 
meglepőbb következtetésre jutott más-
félmillió tehén adatainak elemzése után: 
az anyák több tejet termelnek, ha üszőt 
ellettek, mint ha bikaborjat. Főleg az el-
sőként ellett borjú neme számít, ez „be-
hangolja” az emlőmirigyek működését. 

Vajon hogyan? Már a méhen belül fej-
lődő magzat is eltérő működésre serkenti 
a mirigyeket? Ennek megválaszolására 
ideális a tejelő tehenek adatainak böngé-
szése, hiszen tőlük azonnal elveszik szü-
letés után a borjakat, tehát csak a magza-
ti hatásokkal kell számolni. Ellés után ál-
talában 305 napig tejel a tehén, de köz-
ben gyakran újra megtermékenyítik.  
Legtöbb tejet akkor termel az anya, ha az 
első borja és a méhében fejlődő is nős-
tény, legkevesebbet pedig akkor, ha 
mindkettő hím. Ez nem kevés különb-
séget jelent: körülbelül 445 liter tejet.

Ez alaposan megdöbbentette a kutató-
kat. Ismert ugyan, hogy az emlősanyák 
eltérően invesztálnak az utódaikba, de 
rendszerint a hímeknek kedveznek, az 
embereknél a fiúk például zsírosabb tejet 
kapnak, mint a lányok. Az evolúcióbio-
lógusok szerint ennek az az oka, hogy az 
anyáknak egy erős, sok nőstényt meg-
termékenyítő hím utódtól több unoká-
juk születhet, mint bármilyen lánytól. 
Hogyan fordulhat akkor elő, hogy a te-
henek az üszőknek kedveznek? Talán az 
üszők gyorsabb növekedését támogatják 
ezzel az anyák, a bikáknak van idejük 
behozni a lemaradást, mert később kez-
dik a szaporodást. De lehet, hogy  a nő-
nemű magzat által termelt több öszt-
rogén miatt nagyobb a tejtermelés. 

Kubinyi EniKő

ÉT-ETOLÓGIA

Komáromi bukók  

– szintén világhíres 

galambfajtánk 
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Ha a valódi virágóra titkára va-
gyunk kíváncsiak, évszáza-
dokkal korábbra kell visszate-

kintenünk. Megálmodója nem más, 
mint a híres svéd természettudós, Karl 
Linné, akinek születése feletti örömé-
ben apja játékok helyett virágokkal 
rakta tele bölcsőjét, s akinek neve maga 
is növényi jelentésű: hárs. 

Linné a virágok napi kinyílási és ösz-
szecsukódási ritmusát megfigyelve 
„szerkesztette” meg különleges kert-
tervét. E kert ágyásaiban nyílásuk, il-
letve csukódásuk sorrendjében követik 
egymást a növények. Megfigyeléseit a 
Horologium Florae („virágnapóra”) ne-
vű, növényneveket tartalmazó tábláza-
tában foglalta össze. A kor botanikatu-
dományának e különleges dolgozatát 
1751-ben jelentette meg a Philosophia 
Botanica (A botanika filozófiája) című 
alkotásában, annak mintegy jelenték-
telenebb részeként a 274-276. oldalon. 
A mű címlapján a szerző neve alatt a 
„királyi főorvos és botanikai professzor 
Uppsalában” titulus olvasható. 

KlímafüggWk	és	társaik
Véleménye szerint időjelzés szem-
pontjából a növények három csoport-
ba sorolhatók: Meteorici, azaz „klíma-
függők”, ezeknél a virágok nyílási és 
csukódási ideje az időjárás függvénye. 
Tropici, azaz „trópusiak”, ezek a virá-
gok a nap hosszúságának megfele-
lően változtatják nyílásukat, illetve 
csukódásukat. Equinoctales, azaz 
„napéjegyenlőségiek”: ezeknek a 
virágoknak állandó nyílási, illetve zá-
ródási idejük van. Magától értődőn 
Linné a harmadik csoport tagjait tar-
totta alkalmasnak a valódi pontos idő 
mutatására. 

EGY 	 TALÁNYOS 	 SZERKEZET, 	 A 	 V I RÁGÓRA

Alighanem	sokan	elbizonytalanodnak	a	virágóra	hallatán,	hogy	
mi	is	az.	Egy	virág	alakú	óra?	IdWjelzW	a	virágok	számára,	hogy	
tudják,	mikor	kell	nyílniuk,	termést	hozniuk?	Tán	óra	alakú	virág
ágyás	 kismutatóval	 és	 nagymutatóval?	 Nos,	 a	 valódi	 virágóra	
hamarabb	mutatta	az	idWt,	mint	bármely	más	óra,	és	nagy	való
színeséggel	túléli	a	mesterséges	szerkezeteket	is.	A	pontosság	

viszont	nem	erénye…	

Az uppsalai professzornak nyilván 
volt alkalma tartósan megfigyelni az 
általa olyannyira imádott növényeket a 
közönséges tikszemtől a díszkertek pa-
zar tündérrózsájáig. Valószínűleg haj-
nalban és késő este is a kertben volt, hi-
szen jegyzetei alapján hajnali 3 órakor 
már nyílik a bakszakáll (Tragopogon 

sp.), 4 órakor a katáng (Cichorium 
intybus), 7 órakor a fehér tündérrózsa 
(Nymphaea alba). A bakszakáll, zörgő-
fű és sok egyéb növény esetében a fajon 
belül fajtákra finomítva jegyezte fel a 
nyílás  és csukódás időszakát. Ezzel ala-
posan megnehezítette a mai szakem-
berek dolgát, hiszen a ma használatos 

HÁNY	AZ	ÓRA,	CSORBÓKA?

A bécsi virágóra a Stadtparkban 

A felújított székesfehérvári óra

(GELENCSÉR FERENC FELVÉTELE)

Karl Linné Gárdonyi GézaAnton von Kerner
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szetesen – a földrajzi fekvés függvé-
nyében is. Így ami a 60. szélességi kö-
rön, Svédországban júniusban javában 
virágzik, Magyarországon a 47. széles-
ségi fokon már rég elfelejtette ezt az 
időszakát, s termést, magot érlel. S ak-
kor még nem is beszéltünk a többi év-
szakról, valamint napjaink téli–nyári 
időszámításáról. Maga a lista sem egye-
dülien kötelező érvényű, amelyet Lin-
né állított össze megfigyelései alapján. 
Hiszen számos növény nyílik és csukó-
dik egyazon időben!  (A Magyar Me-
zőgazdasági Múzeum Színek, ízek, illa-
tok… című, 2014. március 2-ig nyitva 
tartó időszaki kiállításán egyebek kö-
zött a Linné-féle virágóráról is szó esik 
– a szerk.)

A	méhek	diktálnak
Anton von Kerner osztrák botanikus, a 
bécsi egyetem tanára fiatalabb korában 
Magyarországon töltött öt évet, ezalatt 
az Alföld és környéke flóráját kutatta. 
Ennek eredményeként jelent meg a 
Das Pflanzenleben der Donauländer 
(1863) című munkája, amelyben az Al-
pok, az Alföld és a Duna menti hegy-
vidékek növényvilágát jellemezte. Ha-
zánkhoz való kötődését jelzi az is, hogy 
öt éven át tanított a Ferenc József által 
1854-ben alapított Budai Császári és 
Királyi Felsőreáliskolában (ma Toldy 
Ferenc Gimnázium). 

A tudós tanár ugyancsak eljutott Lin-
né következtetésére. Ennek igazolása-
képpen ő is megfigyelte a virágok nyí-
lási és csukódási ritmusát. Pflanzenleben 
(A növények élete) című, 1891-ben meg-
jelent művében hosszasan elemzi Linné 
adatait, és összehasonlítja azokat saját 

megfigyeléseivel. Kerner jellemzően 
szélesebb virágzási időszakból válogatja 
növényeit, így – míg Linné csupán 
nyári adatokat rögzített – ő március-
ban és októberben nyíló virágokat is 
bevont észleléseibe.

Kerner megfigyelései szerint a rova-
rok a napnak mindig ugyanabban az 
órájában közelítenek egy-egy adott nö-
vényhez. Ebből azt a következtetést 
vonta le, hogy emiatt nyílnak megha-
tározott időben a virágok, méghozzá a 
megporzást végző rovarok megjelené-
séhez igazodva. Nem előbb, és nem ké-
sőbb. Tehát a virágok alkalmazkodnak 
a rovarokhoz, és nem a rovarok a virá-
gokhoz. Mivel méréseit a Budapesttel  
azonos szélességi körön fekvő Inns-
bruckban végezte, azok akár a hazai 
helyzetet is mintázhatják. A nyílási 
idők tekintetében átlagosan egy-két 
órával későbbre tehetők reggelente az 
ottani adatok, mint Linné kerjében. A 
virágok csukódásánál már nagyobb a 
szórás, mivel például a gyermekláncfű 
(Taraxacum officinale) Uppsalában reg-
gel és kora délelőtt csukódott, míg 
Innsbruckban délután 2-3 óra tájt tette 
ugyanezt. A megfigyelt növényfajokra 
vonatkozóan is jóval mélyebb a meríté-
se Kernernek, mint Linnének, nála 
például a burgonya, káposzta is bővíti a 
sort. A virágok közül sok más mellett a 
tavaszi hérics (Adonis vernalis), sáfrány, 
(Crocus aureus), szellőrózsa (Anemone 
sp.) gazdagítják a választékot. 

Mindkét tudósnál előfordulnak a 
már említett zörgőfüvek, hölgymál-
félék, valamint a kristályvirágfélék 
(Mesembryanthemum sp.) egész sora. 
Ugyancsak kedvencük a fehér tündér-
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nómenklatúra az esetek többségében 
eltér a XVIII. századitól. Így a Crepis 
alpina az 5 órai, míg a Crepis rubra a 6 
órai ébredésű zörgőfű. Ugyanígy több 
faját említi a csorbókának (Sonchus sp.), 
a hölgymálnak (Hieracium sp.), a véres-
lapunak (Hypochoeris sp.), s még hosz-
szasan sorolhatnánk. Linnénél a nap 
„zárórás” növénye a lángvirágú sáslili-
om (Hemerocallis fulva), az este 7-8 kö-
rül csukódik. Megfigyelései szerint 
ugyan az éjkirálynő kaktusz (Cactus 
grandiflorus) pontosan éjfélre csukódik, 
ám előtte mindössze három órával 
nyit, este 9 óra körül.

Miért	nem	pontos?
Jóllehet maga Linné soha nem alkotta 
meg ezt a virágsort, ötlete nyomán szá-
mos kert született a későbbiek folya-
mán a XIX. század elejétől fogva. Ko-
rabeli ábrázolások sajnos, nem marad-
tak fenn ezekről. A témához kötődő-
en sok tanulmányban feltűnik egy 
kedves, kör alakú virágágyás rajza a 
Linné-féle virágok grafikáival, az ál-
tala megjelölt órákhoz illesztve. Ez 
azonban „kortárs” grafika: Ursula 
Schleicher-Benz 1948-ban készült műve.

A kertalkotási próbálkozásokat nem 
koronázta siker, mivel az efféle óra 
pontos járásának nem egy rugókból és 
lemezekből precízen összeállított szer-
kezet, hanem maga a fenséges, ám ki-
számíthatatlan természet a lelke. A 
tisztán a harmadik – „napéjegyenlősé-
gi” – csoportba tartozó virágok csak 
elméletben léteznek, ugyanis a növé-
nyek nyílása másképp alakul napos 
időben, mint borult időszakban, s elté-
rést mutat a hőmérséklet és – termé-

HÁNY	AZ	ÓRA,	CSORBÓKA?

 Mályva (KÖTELES FERENC FELVÉTELE)

 Katáng

(KÖTELES FERENC 

FELVÉTELE)

Egérfül hölgymál

(KÖTELES FERENC 

FELVÉTELE)
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hogy nekünk, magyaroknak is van 
mire büszkének lennünk a kérdéses 
tárgyban. Pontosan így van ez a virág-
órával is, melyet – Linné tanait ismerve 
vagy sem – Gárdonyi Géza is felfede-
zett a maga szépírói módján. Gárdo-
nyira emlékezve Torockai Wigand 
Ede így közli ezt Régi kert s míesei című 
albumában, 1917-ben: „Nyáron nem 
kell nekem óra. Amint felébredek, ki-
megyek a kertembe. Ott van egy kis 
tó. Ha kinyílott benne a sárga víziró-
zsa, akkor tudom: hat óra van, mert az 
nem nyit előbb. De hátha már régen 
kinyílott? Nézzük a kerti salátát, an-
nak fejér, apró virágai hét órakor 
nyílanak. Ilyenkor még a piros tik-
szem meg az aszúszegfű alszanak. 
Ezek nyolc órakor nyitják ki szemü-
ket. Még lustább a mályva. Ismeritek a 
mályvát, ezt az egészséges, pirosfejű 
virágot? Ez csak kilenc órakor ébred. 
Előbb nem borítja ki a virágát. Ilyen-
kor már a sárga liliom, jeges bojtvirág 
szintén készülnek a nyitáshoz, de tíz 
előtt nem nyílanak. Legnagyobb urak 
a pávaliliom meg az úrisárma. Ezek ti-
zenegy óráig lustálkodnak. Csak ak-
kor nyitják ki a szemüket. Pedig déli 
tizenkét órakor már a katángkóró vi-
rága, vagyis az a szép, kedves kék ci-
kória-virág, aminek a gyökeréből ká-
vét is csinálnak, elálmosodik és be-
hunyja szemét. A mályva meg az aszú-
szegfű egy darabig csak állja a nap 
melegét, de egy órakor már ezek sem 
bírják tovább, összezárják a szirmaikat 
és alusznak. Két órakor alszik az egér-
fül is; három órakor a bíboros homok-
húr követi a példájukat. A jeges bojtvi-
rág csak uzsonnakor, négy órakor 
huny szemet, öt órakor már a sárga ví-
zirózsa is elálmosodik. Ezek mind ko-
rán térnek nyugalomra. Az úrisárma 

rózsa, vagyis általánosságban azok a 
növények, melyeknek nyílása, csukó-
dása látványos, jól érzékelhető.

KöltWi	gondolatok…
Az irodalomban meglehetősen kedvelt 
gondolatkör a természet szépsége, a vi-
rágok varázslatos világa. Az ehhez köt-
hető képek, fantáziaszülemények kö-
zött jól megfér a virágóra gondolata is. 
Jóval a botanikai virágóra megfogal-
mazása előtt már találkozhatunk iro-
dalmi „virágórával”, például a metafi-
zikus költő, Andrew Marvell (1620-1678) 
tollából. A The Garden (A kert) című 
versének utolsó versszaka valóban egy 
virágórát vizionál: „A kertész mérve vég-
telent, / virágból napórát teremt. / A nap 
felülről átoson / illatos Zodiákuson. / Akár 
mi, szorgosan a méh / a naphoz méri idejét. 
/ Ily édesség nem jutna részül, / a füvek és 
virágok nélkül” (Károlyi Amy fordítása). 
Georg Büchner (1813–1837) Leonce és Lé-
na című vígjátékában egy képzelt világ 
tartozéka a virágóra: „… összetöretünk 
minden órát, betiltatunk minden kalendári-
umot, csak a virágórán, csak virágon-gyü-
mölcsön számoljuk majd az órákat, a hóna-
pokat” (Lator László fordítása).

Legyen bármilyen felfedezése, talál-
mánya a világnak, rendre kiderül, 

hat órakor zárja be a szemeit, a csu-
paszszárú mák hét órakor tér nyugo-
vóra; hét órakor kíván jóéjszakát a há-
romszínű szulák. S a virágok mind ál-
modnak már ekkor meleg napsugár-
ról, színes pillangóról, örökös szép 
nyárról. De mit is beszélek, dehogy al-
szik az mind. Inkább most kilenc óra-
kor nyitja ki virágait az illatos leheletű 
csészekürt s költögeti az esti mécsvirá-
got. Pedig a kis mécsvirág nem késik, 
pont tíz órakor nyit. A csillagok feljöt-
tek és szentjános-bogárkák sétálgatnak 
már a kis lámpásukkal.” 

Lám, a szépírás mestere több ponton 
egyező megfigyelésekkel szolgált a ki-
váló botanikusokéval, hiszen a mály-
va (Malva sp.), a katáng, a kristályvi-
rág, egérfül hölgymál (Hieracium 
auriculoides), tikszem (Anagallis arvensis), 
kerti saláta (Lactuca sativa), csupaszszárú 
mák (Papaver nudicaule) mindhármuk-
nál szerepelnek! Mindezeket jobban 
meggondolva, a jól tájékozódott író ta-
lán mégis olvasta a kellő botanikai 
szakirodalmat, melyet tapasztalataival 
bővítve, egy kissé „hazaira” módosítva 
adott közre. 

IdWmutató	csodák
Széles e világon több gyönyörű „virág-
órát” jegyeznek. A genfi óragyártás 
jelképe például 1955 óta követi – muta-
tóval, tehát nem a virágok nyílási idejé-
vel – az idő múlását. A legnagyobb 
mutatója van, mely több mint 2,5 mé-
teres. Ennek megfelelően egy több 
mint 5 méter átmérőjű ágyásban mú-
latja az időt. 

De nem is kell olyan messzire men-
nünk, ha efféle látvány után áhíto-
zunk. A bécsi Városi Parkban 
(Stadtpark) évről évre megújuló virág-
pompával díszlik a mutatós óra. Ma-
rosvásárhelyen minden évben szép vi-
rágbeültetést kap a város központjában 
található időmutató. A kör alakú ágyás 
telente karácsonyfának adja át a helyét, 
ilyenkor az óraszerkezet pihen. Né-
hány éve mutatták be a székesfehérvá-
ri, mindig pontosan járó s az aznapi dá-
tumot friss kiültetéssel szemléltető, 
csodálatosan felújított régi virágórát. 
Mindezek az órák parképítészeti bra-
vúrok, ám nevük időmutató szerepük 
okán illeti meg őket, nem pedig nö-
vényegyéniségüknek köszönhetően. 
Linné álma – a valódi virágóra – tehát 
továbbra is várat magára… 

NAGY ÁGOTA

Tikszem (KÖTELES FERENC FELVÉTELE)

Marosvásárhelyen október végén az óraszerkezet már pihen  (NAGY ÁGOTA FELVÉTELE)
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Rosa arvensis (június)

Hemerocallis fulva
Papaver nudicaule
Sonchus oleraceus
Crepis alpina
Rhagadiolus edulis
Taraxacum offi cinale

Rosa rubiginosa (június)
Solanum nigrum (július)

Összehasonlító táblázatunkban Karl Linné, Anton von Kerner és 
Gárdonyi Géza növénylistáit tettük közzé az általuk megfigyelt 

virágok nyílásáról, illetve csukódásáról, négy fő napszakra 
osztva a 24 órát. Ahol külön nem jelöljük, ott az óra mindig 

a virág nyílására vonatkozik, s Kerner a hónapokat is 
feltüntette. Gárdonyi magyarul írta meg virágóráját, 
az összehasonlítás megkönnyítésére a tudományos 
neveket utólag hozzárendeltük az ő növényeihez 
is. (A többi napszak megfelelő virágórarészletét 
következő lapszámainkban közöljük kéthetente – 
A szerk.)                                                             N. Á. 
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5	ÓRA

KERNER

4	ÓRA

Hieracium pilosella 
Hieracium umbellatum
Hypochaeris maculata
Hieracium murorum
Crepis rubra
Sonchus arvensis
Alyssum utriculatum

Anoda hastata (július) 
Cichorium intybus (július)
Crepis pulchra (július)
Dianthus neglectus (július)
Lactuca perennis (augusztus)
Solanum tuberosum (július)
Taraxacum offi cinale (június)

sárga vízirózsa (Nuphar lutea)

3	ÓRA

6	ÓRA

Tragopogon pratense

Cichorium intybus
Leontodon tuberosum
Picris hieracioides

LINNÉ GÁRDONYI

HAJNAL
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a kétmillió hektárt a faállománnyal bo-
rított terület, így a fennmaradó 1,2-1,4 
millió hektár valamilyen szempontból 
átalakított állomány.
– Ennek egy jelentős része akác.
– Igen. Magyarországon kicsit para-
dox módon a leggyakoribb fafaj az 
akác, egy Észak-Amerikából származó 
idegenhonos fafaj. Területi kiterjedése 
már megközelíti a 450 000 ha-t, ezzel 
hazánkban messze a leggyakoribb fafaj 
– aránya 24% körül van. Tehát a ma-
gyar erdők területének közel negyedét 
egyetlen idegenhonos fafaj borítja.
– Mit értünk pontosan az őserdő ki-
fejezés alatt? A legtöbb ember, ha ezt 
a szót hallja, a trópusi esőerdőkre asz-
szociál, pedig Európában is vannak 
őserdők.
– Én őserdő alatt azt értem, ahol az em-
beri hatás minimális, ennek nyomai 
nem látszanak, nem kimutathatók, és 
az erdőnek a szerkezetében, fajössze-
tételében megvannak azok az ele-
mek, amik egy érintetlen erdőre jel-
lemzőek. Tehát egy őserdőben bizto-
san a természetes folyamatok érvé-
nyesülnek több évszázad óta. 
Megtaláljuk itt a nagyméretű holtfá-
kat és élőfákat, az erdő többnyire vál-
tozatos kor- és méretösszetételű. Vál-
tozatos a lombkoronaszint záródása, 
megjelennek és folyamatosan jelen 

vannak a lékek. Nyilván vannak még 
más jelei is egy őserdőnek, de ezek a 
legfontosabbak, a legképletesebben, 
legszemléletesebben elmondhatók.
– Vannak-e még őserdők Kö zép- 
Euró pában, és ezen belül Magyar or-
s zágon?
– Egy mondatban a válasz: igen, van-
nak. Sajnos csak kevés ilyen erdő ma-
radt meg, Magyarországon főként na-
gyon kevés. Ez utóbbiak jellemzően 
bükkösök. Igazából én egy nagyobb 
kiterjedésű erdőre merném jó szívvel 
azt mondani, hogy őserdő: a Kékes 
északi oldalában található mintegy 
40–50, talán 70 hektárnyi bükkösre. 
Hazánkban még egy-két hasonló állo-
mány van. A Kárpátokban és Közép-
Európa más vidékein bükkös, bükk-
elegyes fenyves, fenyőelegyes erdőből 
akár nagy – több száz, több ezer hektá-
ros kiterjedésű – őserdőmaradványok 
is vannak. És a boreális zónában is lé-
teznek ilyen fenyvesek. Tölgyelegyes-
ből nagyon kevés van, ezek közül a 
lengyel-belarusz határ két oldalon ta-
lálható Białowieca a legnagyobb és 
legismertebb.
– Az őserdő definíciójánál említette a 
holtfát. Pontosan mit értünk ez alatt? 
Mi a szerepe az erdőben?
– Holtfa alatt mindenféle elhalt faanya-
got értünk, tehát az elpusztult egész fát, 

– Mekkora volt régen Magyarország 
erdősültsége?
– Vizsgálataink során kétszáz-egyné-
hány évre tudtunk visszamenni – erre 
az időszakra vannak viszonylag meg-
bízható adatok. Tehát a XVIII. század 
végéről, az első katonai felmérés idejé-
ről származnak az első megbízható in-

formációk. Arra ju-
tottunk, elsősorban 
az első katonai fel-
mérés alapján, hogy 
a XVIII. század végi 
erdősültség nem na-
gyon különbözött a 

maitól, tehát mintegy 21% lehetett, ami 
kétmillió hektár körüli összkiterjedésű 
erdőt jelent. Az erdősültség a XX. szá-
zad elejére 11%-ra csökkent, de 2008-
ig megint 20,5%-ra nőtt az erdők ará-
nya.
– Mennyiben változott a természetes-
sége ezeknek az erdőknek?
– Bizony jelentősen. A XVIII. század 
végi erdők, főleg a fafajok összetétele 
alapján szinte egy az egyben a korábbi 
természetszerű erdők maradványainak 
tekinthetők. A későbbiekben az erdőir-
tások, újraerdősítések és különféle ide-
genhonos fafajok bevezetése miatt ez 
az arány változott. Jelenleg 6-800 000 
hektár közé becsüljük a természetközeli 
erdők maradványait. Ma ismét közelíti 

I N T E R J Ú  B Ö L Ö N I  J Á N O S S A L
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A HOLTFA SZEREPE
Nem kétséges, hogy erdeink értéket képviselnek. De vajon 

mennyire	 természetesek	 ezek	 az	 erdWk?	 Mi	 maradt	 a	 régi,	
hatalmas	WserdWkbWl?	Egyáltalán	mit	jelent	az,	hogy	WserdW?	
Bölöni	 Jánossal,	 a	Magyar	Tudományos	Akadémia	Ökológiai	
Kutatóközpontjának	 munkatársával	 a	 Vácrátóti	 Botanikus	
Kert	épületében	beszélgettünk.	A	szakember	hazánk	erdWsült-
ségérWl,	a	holtfák	szerepérWl,	az	WserdWkrWl	és	a	hazai	cseres-
tölgyesekben	végzett	kutatásáról	mesélt	magyar	alapkutató-

kat	bemutató	sorozatunk	mostani	részében.
BAJOMI BÁLINT FELVÉTELE

105896
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csit a működésével is. A fényviszonyok 
is beletartoznak ebbe és a holtfák is. 
– Hol vettek mintákat?
– Az Északi-középhegységben és a Pi-
lis–Visegrádi hegységben. Az előbbiben 
a Börzsönyből, a Mátrából és a Bükkből 
vannak mintáink. A mintaterületek 
két nagyobb csoportra oszlanak. Ezek 
egyrészt gazdasági, kezelt erdők negy-
ven és százegynéhány éves korosztá-
lyok közötti állományai, itt szempont 
volt az, hogy láthatóan, tudottan gaz-
dálkodjanak ezekben az erdőkben. A 
másik típusú mintavételünk az úgyne-
vezett felhagyott erdőkben történt. 
Ezek idősebb állományok, ahol legalább 
néhány évtizede nincs meg a közvetlen 
emberi jelenlét. Tehát ezeken a területe-
ken valamilyen okból felhagytak a gaz-
dálkodással. Itt a természetes folyama-
tok az elmúlt 20-30-40 évben működ-
hettek, többé-kevésbé szabadon.
– Lesznek-e a természetvédelem és az 
erdészet számára használható eredmé-
nyei a kutatásuknak?
– Természetesen az a célunk, hogy le-
gyenek. Leginkább olyan típusú ered-
ményeket várunk, hogy a holtfa meny-
nyisége hogyan alakul gazdasági, fel-
hagyott erdőkben, valamint az állomá-
nyok szerkezetében, faji össze tételében 
mennyire különbözik a kezelt és a nem 
kezelt erdő. Ezeket az ismereteket re-
mélhetőleg mind a természetvédelem, 
mind a gazdálkodás tudja majd hasz-
nálni. BAJOMI BÁLINT

jedésű tölgyesek vannak még Észak-
Amerikában és Kelet-Ázsiában is, úgy-
hogy ha referenciát keresünk a hazai 
nagyon hiányos tudásunkhoz kiegészí-
tésül, akkor ezekhez tudunk fordulni, 
leginkább Észak-Amerikából tudunk 
adatokat találni. Az állományok szer-
kezetére, a faállomány szintösszetételé-
re, és a már korábban szóba került holt-
fa viszonyaira is nagyon kevés európai 
adat van, sőt gyakorlatilag nincs.
– Pontosan mi a célja a vizsgálatuknak?
– Ez egy komplex kutatás. Általános-
ságban foglalkozunk a száraz tölgyesek 
összetételével, a szerkezetével, és egy ki-

az állót, a kidőltet is, a frissen elpusztult-
tól a majdnem lebomlottig. Ezenkívül 
ide tartoznak természetesen az élő fák-
nak az egyes elhalt részei is. A holtfának 
óriási szerepe van: egyrészt nagyon sok 
élőlénynek élőhelyet, teret ad, sok szer-
vezet pedig belőle él. Ezeknek az élőlé-
nyeknek a sora rendkívül változatos, 
kezdve az egészen pici lényektől az ízelt-
lábúakon keresztül különféle kisebb-na-
gyobb állatokig, gerincesekig, madara-
kig, emlősökig. Ezenkívül természete-
sen a növények szempontjából is nagy 
szerepe van, főként a mohák számára. A 
gombák, különösen a lebontó gombák 
életében is fontos, mivel ezek holt fa-
anyagon élnek, azt bontják, tehát nem is 
élhetnek máshol. Rengeteg más lebontó 
élőlény is van, amelyek holtfa hiányában 
nem tudnának megélni az erdőben.
– Egy klasszikus, holtfához kötődő 
példa a szarvasbogár.
– Igen, a szarvasbogár egy kiváló pél-
da. A lárvája 3-4 évig fejlődik holt fa-
anyagban.
– Ha jól tudom, a holtfához kap-
csolódnak a kutatásaik, amelyeket 
cseres-tölgyesekben végeznek. Miért 
érdekes ez a társulás egy ökológus 
számára?
– Érdekes módon a közép-európai szá-
raz tölgyesekről, sőt tulajdonképpen az 
európai száraz tölgyesekről nagyon ke-
vés ismeretünk van. A faji összetételt 
nézve ez nem igaz, azt úgy-ahogy is-
merjük, ugyanakkor a szerkezetükről 
és a dinamikájukról, történetükről na-
gyon keveset tudunk. Nagyobb kiter-

Cseres-tölgyes

(BÖLÖNI JÁNOS FELVÉTELE).

Holtfa a białowiecai QserdQben
(BAJOMI BÁLINT FELVÉTELE.)



214   É L E T  É S  TU D O M Á N Y   2014/ 7

 				EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG?	•	EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG? eGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG?	•	EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG?	•	EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉGEDUVITAL– ÉT
SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

dekes témákat kutat, mint az ősrobba-
nás, a fekete lyukak vagy a relativitás-
elmélet. A híres, ALS-ben szenvedő 

betegek között van az amerikai Jacob 
Javist politikus, az osztrák Hans Keller 
zenész és író, a holland Fokko du 

Cloux matematikus, az ameri-
kai Dieter Dengler pilóta, az an-
gol Don Revie labdarúgó játé-
kos, az angol Davin Niven szí-
nész és Mao Ce-tung, Kína 
egykori vezetője. 

Az ALS-betegség gyakorisá-
ga az évente előforduló új ese-
tek száma alapján (incidencia) 
2 eset / 100000 lakos. A férfia-
kat gyakrabban érinti, a férfi-

nő arány a betegségben 
3:2. Az ALS elsősorban 
felnőttkorban alakul ki 
– leggyakrabban 55 és 
65 év között – de is-
mertek fiatalabb korú, 
25 éves kor alatti bete-

MI ÁLL HAWKING 
BETEGSÉGÉNEK 
HÁTTERÉBEN?

Az elmúlt két évtizedben a mo-

lekuláris biológia és a geneti-

ka	egyik	legfontosabb	célkite-
zése az emberi génállomány 

feltérképezése volt, melynek 

megvalósítása mind a tudomá-

nyos felfedezések területén, 

mind az alkalmazott technoló-

giák	területén	hatalmas	fejlW-
dést eredményezett. Ezen fel-

fedezések eredményeként az 

emberi	örökítWanyag	feltérké-
pezése mellett számos olyan 

genetikai variációt is azonosí-

tottak, melyek hozzájárulnak 

a ritka, genetikailag megha-

tározott neurológiai kórképek kialakulásához. 

Ilyen neurogenetikai kórkép az amiotrófiás late-

rális szklerózis (ALS), mely a mozgató funkciókat 

ellátó idegsejtek (motoneuronok) pusztulását 

eredményezve bénulással, illetve korai elhalálo-

zással járó megbetegedés. 

A z ALS-betegség elnevezése a 
kialakuló tünetekre utal, 
mivel az „amiotrófiás” szó a 

kialakuló izomsorvadásra, 
izom bénulásra, míg a „laterá-
lis szklerózis” elnevezés a ge-
rincvelőben bekövetkező ideg-
sejtpusztulásra utal. Az ALS-
betegséget Amerikában Lou 
Gehrig-betegségként is em-
legetik, így tisztelegve a hí-
res baseballjátékos, Henry 
Louis Gehrig (1903-1941) 
előtt, akinek a sportkarrier-
jének végét jelentette a be-
tegség kialakulása.

Lou Gehrig mellett más tehet-
ségeket, kiemelkedő szellemisé-
geket is utolért a betegség, úgy 
mint a világhírű angol Stephen 
Hawking fizikust, aki olyan ér-

Stephen Hawking fizikus, 

aki betegsége ellenére is 

kiemelkedQ tudományos 
eredményekkel 
büszkélkedhet

A molekuláris biológia 
és a genetika fejlQdése 

elQsegítette az ALS 
hátterében álló gének 

azonosítását is
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gek is. Jelen ismereteink szerint az 
ALS-betegség esetében a betegség 
romlása (progresszió) lassítható, de tel-
jes mértékben nem gyógyítható.

Az elmúlt években lezajlott inten-
zív genetikai és molekuláris biológi-
ai kutatások eredményeként az 
ALS-betegség esetében ma már 
mintegy 20 olyan humán gén is-
mert, melyek mutációi felelősek a 
betegség kialakulásáért. A betegség 
leggyakrabban autoszómális domi-
náns, ritkábban autoszómális recesz-
szív öröklődésmenetet mutat. Ma-
gyarországon mindeddig az érintett 
betegek és családjaik számára gene-
tikai vizsgálat és a betegség kialaku-
lásáért felelős oki eltérés, azaz a hibás 
gén és annak mutációjának azonosí-
tására nem volt lehetőség.

A következőkben a három, napja-
inkban legintenzívebben kutatott és a 
betegség három klinikailag jól elkü-
löníthető formájáért felelős génekről 
írunk részletesebben . A senataxin 
(SETX) gén az egyik ilyen vizsgált 
gén, melyről átíródó fehérje DNS/
RNS-helikáz aktivitással rendelkezik 
és a DNS hibáinak javításában, illetve 
RNS-szintézisben játszik szerepet. A 
SETX génnek mintegy 25 különbö-
ző mutációja ismert, amelyek kapcso-
latba hozhatóak az ALS-betegséggel. 
Ezen mutációk többsége a génen 
mindössze egy bázist (nukleotidot) 
érint és aminosavcserét eredményez a 
génről átíródó SETX-fehérjében. Az 
így kialakuló hibás fehérjének meg-
változik a térbeli elhelyezkedése el-
vesztve így hibajavító funkcióját és 
vélhetően így okozza az ALS-be teg-
ség kialakulását. A SETX-gén mutá-
ciói az ALS-betegség auto szó mális 
dominánsan öröklődő formáját ered-
ményezik. A SETX-gén hibás műkö-
dése elsősorban a fiatalabb életkorban 
kialakuló ALS-betegségért felelős, 
mely az izmok lassú bénulásával és a 
betegség folyamatos, de lassú előre-
haladásával jár.

A fused in sarcoma (FUS) gén és a róla 
átíródó fehérje a DNS meghatározott 
szakaszainak átíródást szabályozza, 
részt vesz a DNS hibáinak javításában 
és az RNS-ek transzportjának szabá-
lyozásában. A FUS-génnek mintegy 
50 különböző ALS-betegséget okozó 
mutációja ismert. A mutációk többsé-

ge a gén utolsó két kódoló szakaszában 
(exon 14 és 15) mutat halmozódást és a 
keletkező FUS-fehérje utolsó 17 ami-
nosavát érintik. A leggyakoribb mutá-
ció a FUS-fehérje 521-es aminosavát 
érintő csere, amely az eredetileg kó-
dolt arginin aminosavnak ciszteinre 
történő cseréjét eredményezi. A FUS-
gén mutációi az ALS-betegség 
autoszómális dominánsan öröklődő 
formáját eredményezik. Az így kiala-
kuló hibás fehérjének a DNS kötőhe-
lye sérül, elveszti a DNS átíródását sza-
bályozó funkcióját és sérül a szerepe a 
DNS hibajavításban, feltehetően ily 
módon alakítja ki az ALS-betegséget. 
A FUS-gén hibás működése elsősor-
ban a későbbi életkorban kialakuló 
ALS-betegségért felelős, melynél kez-
detben elsősorban a karok izmai érin-
tettek. A FUS-gén mutációi által oko-
zott ALS-betegség az izmok gyors bé-
nulásával, a beteg állapotának gyors 
romlásával jár, és az első tünetek meg-
jelenéséhez képest akár két éven belül 
halálhoz vezethet.

A harmadik intenzíven vizsgált gén, 
a chromosome 9 open reading frame 72 
(C9ORF72) gén, melyről átíródó fe-
hérjék membrántranszport folyama-
tokban játszanak szerepet, befolyásol-
va ezzel az idegsejtek túlélését vagy 
pusztulását. A C9ORF72-génnek 
mindeddig egy betegséget okozó va-
riánsa ismert az irodalomból: a gén 
nem kódoló szakaszán ismert egy 
GGGGCC ismétlődés, mely az egész-
séges egyénekben általában 23-szor 
vagy alacsonyabb számban ismétlődik, 
míg az ALS-betegségben szenvedő 
betegekben ezen GGGGCC-szakasz 
ismétlődéseinek a száma akár az 1600-
at is elérheti. A C9ORF72-génről át-
íródó, kórosan magas számú ismétlő-
dést tartalmazó RNS-ekről feltétele-
zik, hogy mérgezőek (toxikusak) a sej-
tek számára, másrészt a kóros fehérjék 
túlzott vagy éppen csökkent működé-
sük révén járulnak hozzá az ALS-
betegség kialakulásához. A pontos 
kóroki folyamat mindeddig tisztázat-
lan. A GGGGCC-szakasz kórosan 
magas ismétlődése az ALS betegség 
egy jellegzetes formáját eredményezi, 
melyben az izombénulás mellett a szel-
lemi képességek hanyatlása (demencia) 
is kialakul az érintett betegekben. A 
C9ORF72-gén mutációja által oko-

zott ALS-betegség általában korai 
életkorban alakul ki, és a betegség 
gyors lefolyásával jár.  

A genetika fejlődésével a ritka 
neurogenetikai betegségek, mint az 
ALS-betegség, megismerése és a hát-
térben álló kóroki eltérések azonosítása 
is lehetővé válik. Ma már Magyaror-
szágon a betegség kialakulásáért fele-
lős gének közül a fent ismertetett 
FUS, SETX és a C9ORF72-gének 
vizsgálatára van lehetőség. Mint fen-
tebb már hangsúlyoztuk, az ALS-
betegség nagyon ritka. A kialakuló 

súlyos tünetek és korai elhalálozás ve-
szélye miatt azonban a betegek és csa-
ládtagjaik genetikai vizsgálata óriási 
jelentőséggel bír, mivel a kóroki eltérés 
(mutáció) azonosítása lehetőséget nyújt 
a családtervezés segítésére. A későbbi-
ekben – reményeink szerint – a kóroki 
eltérések azonosítása hozzájárulhat új 
oki terápiás eljárások kifejlesztéséhez 
is. 

TÖRÖK DÓRA
 NAGY NIKOLETTA

A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 
azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – 
Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támoga-
tást biztosító rendszer kidolgozása és m_ködte-
tése konvergencia program cím_ kiemelt projekt 
keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támo-
gatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszí-
rozásával valósul meg.

Lou Gehrig 
baseballjátékos
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KÖNYVTERMÉS Albert Valéria rovata

Sajátos alku

Hadifogság, gulág – közismert fogal-
mak: a második világháború magya-
rok tömegeit sújtó következményeit 
cikkek, könyvek, rádió- és tévéműso-
rok gyakran fölidézték. De ki emléke-
zik ma már az első világháború hasonló 
szenvedéstörténetére? Ezt foglalja össze 
hosszas hazai és szovjetunió-, majd 
oroszországbeli kutatások eredménye-
ként Petrák Katalin kötete. 

A történet Przemysl várerődjének eles-
tével kezdődik. A Kárpátoktól mintegy 
nyolcvan kilométerre fekvő lengyel vá-
rosnál az Osztrák–Magyar Monarchia 
keleti védbástyájának szánt, több évtize-
dig épült, befejezetlen erődöt százezer 
főnél nagyobb haderő védte az oroszok-
tól bekerítve. Bentről a kitörési, kintről a 
felmentési kísérletek nem vezettek a kí-
vánt eredményre. Muníció és élelem 
fogytán az erőd feladására kényszerül-
tek. Az ostromot frontkatonaként átélve 
írta és üzente a háborúért lelkesedőknek 
sokszor idézett versében Gyóni Géza: 
„Csak egy éjszakára küldjétek el őket: Hosz-

szú csahos nyelvvel haza-
szeretőket.” Ott esett 
orosz fogságba több 
mint százezredma-
gával. „Kilenc tábornok, 
93 vezérkari tiszt, 2500 
csapattiszt és 117 000 le-
génységi állományú kato-
na” – sorolja a könyv.)
Útjuk nagyrészt a szi-
bériai fogolytáborokba 
vezetett – Gyóni ott 

halt meg Krasznojarszkban –, másrészt 
az Urálon inneni, ám az északi sarkkö-
rön túli szigetekre száműzték. 

A táborok életéről is képet kapunk, 
de nem utolsósorban arról, hogy mi-
ként, hányféle közös vagy egyéni 
taktikákkal, megélhetési, az ottani 
lakosságba illeszkedési, menekülési és 
kiútkeresési próbálkozásokkal élték át 
a magyar hadifoglyok az elhúzódó 
forradalmi és polgárháborús időket, a 
szovjet állam vajúdó átalakulását. 
Mindebből az is következett, hogy a 
háború után sokáig nem is alakult ki 
állami kapcsolat a két ország között. 
A hadifoglyok hazakerüléséről köz-
vetítő államok révén folyt alku. Való-
ban alkunak mondhatjuk azt, aho-
gyan a foglyok a politikai érdekek 

cseretárgyai lettek. A hadifoglyok 
egy részét – főként tiszteket – a ma-
gyarországi kommün résztvevőiért, 
később a kommunisták elleni perek 
elítéltjeiért adták ki. 

A foglyok számbavétele sem volt egy-
szerű dolog az oroszországi változások 
folytán. Időközben aztán az is kérdéses-
sé vált a határváltoztatások miatt sokak 
esetében, hogy melyik ország fogad-
hatja vissza őket. Továbbá számosan 
családot alapítottak, megházasodtak a 
reménytelenül hosszú távollétben – elis-
merik-e itthon a kint kötött házasságot, 
hazahozhatják-e feleségüket? (Melles-
leg később külön állami gond lett az el-
hozott, de itt be nem fogadott asszo-
nyok visszajuttatása.)

Ezzel még nincs vége a történetnek. 
A kint maradottak, a foglyokért ki-
cseréltek vagy menedéket keresők – 
jórészt kommunisták, szimpatizánsok 
vagy az ottani új életbe beilleszkedők, 
illetve leszármazottaik – közül sokan 
vissza kívántak jönni a második világ-
háború után. Ez leginkább a Sztálin 
halála utáni évtizedekben sikerült. 
Akinek sikerült. Mert a könyv végén 
egy hosszú névsor ad rövid életrajzot a 
történet során említettekről. Jórészük-
ről azt tudjuk meg, hogy rehabilitálták 
őket – holtukban. (Emberi sorsok a 20. 
században. Magyar hadifoglyok és emig-
ránsok a Szovjetunióban a két világháború 
között. Napvilág Kiadó – Politikatörténe-
ti Intézet, 301 oldal, 4200 forint)

N. F.

Birkózás a bonyolultsággal 

„Sok van, mi csodálatos, / De az embernél 
nincs semmi csodálatosabb” – írta Szo-
phoklész két és félezer évvel ezelőtt. Ha 
most élne, talán azt mondaná: Sok van, 
mi bonyolult. / Ám az embernél nincs bo-
nyolultabb. Viselkedésünkre, tevékeny-
ségünkre, de főleg teljesítményünkre 
nagyon sok minden hatással van. Külö-
nösen igaz ez, ha egy nagy létszámú 
munkahelyen kell megfelelni minden 
elvárásnak, vagy ha vezetők vagyunk, 
akkor a legjobbat szeretnénk kihozni a 
dolgozókból, beosztottakból.

A problémák legtöbbször abból adód-
nak, hogy vagy túlszervezett, vagy 
alulszervezett a rendszer. Számtalan 
könyv jelent már meg ebben a témá-
ban, köztük nem egy „gyorstalpalón” 

elsajátítható, egyszerű megoldásokat 
ígér. Talán még ezekből is lehet tanulni, 
de alighanem igazuk van azoknak, 
akik szerint az emberekkel való bánás-
módot nem lehet (csak) könyvből ta-
nulni. Érzék is kell hozzá. 

Nem beszélve arról, hogy az élet bo-
nyolult kérdéseire az esetek többségé-
ben nem adható egyszerű válasz. A kö-
tet nem ad és nem is 
ígér kész receptet, csal-
hatatlan módszereket 
ezekre a problémákra. 
A szerző, Domschitz 
Mátyás szerint azok-
nak szól, akik nem-
csak egyszeri helyzete-
ket akarnak megolda-
ni, hanem a dolgok 
mögé szeretnének lát-
ni. A könyv nyelveze-
te, az elméleti alapok ismertetése vagy 
az összefüggésekben való elmélyedés 
arra utal, hogy a kötetet valóban azok 
használhatják leginkább, akik alapo-
sabban szeretnének megismerkedni a 
témával. A szerző az így megszerezhető 
ismereteket tőkének tekinti és joggal.

A könyv a vezetőkre és az őket érő 
terhelések kezelésére koncentrál. A 
gyógyszerektől kezdve a „gyúráson 
át” persze, sokféle, könnyebb, de rö-
vidtávú módszer létezik a stressz leve-
zetésére. Itt nem erről van szó. A veze-
tői terhelés optimalizálásához model-
leket mutat be, helyzeteket elemez és 
szakmai megoldásokat ajánl. 

S itt már nem csupán elméletről van 
szó. Mintegy 600 vezetővel készített 
mélyinterjú képezi a leírtak alapját. 
Hogyan birkóznak (meg) a szerveze-
tek és vezetőik mindazokkal a belső és 
külső tényezőkkel (például saját bo-
nyolultságukkal vagy a társadalmi be-
hatásokkal), melyek miatt folyamato-
san résen kell lenniük. Szó esik egye-
bek között szemléletváltozásról, em-
pátiáról, szakmai felkészültségről és 
elhivatottságról. Mindez a szervezet 
érdekében történik. A kiadvány tan-
könyvként is használható, akár a felső-
oktatásban, de vezetői továbbképzés-
hez is. S hogy mennyire szükség van 
erre, azt az is mutatja, hogy több nagy 
cég is támogatta a kötet megjelenteté-
sét. (El vagyunk havazva. Typotex Ki-
adó, 2013, 501 oldal, 3500 forint)

TRUPKA ZOLTÁN



Téli olimpia Szocsiban

Oroszország az 1980-as moszkvai nyári olimpiát kö-
vetően 2014-ben először rendezhet téli olimpiát. Szo-
csi a rendezést 2007-ben, a Guatemalavárosban tar-
tott NOB-ülésen nyerte el. A szavazás során a – négy 
évvel később a 2018-as téli olimpia rendezését elnyerő 
– dél-koreai Pjongcsangot és Salzburgot előzte meg 
az orosz város. A XXII. Téli Olimpiai Játékokat hiva-
talosan 2014. február 7-én nyitották meg, de egyes 
versenyszámokban már február hatodikán elkezdőd-
tek a küzdelmek.

A 2014-es téli olimpia házigazdája, Szocsi, Oroszor-
szág délnyugati részén, a Fekete-tenger keleti partján 
fekszik, közel az orosz-grúz határhoz. A települést 1896-
ban alapították és már a XX. század elején turisztikai 
központtá vált. A tengerparti elhelyezkedés miatt nedves 
szubtrópusi éghajlat jellemzi a vidéket, ezért a város kedvelt 
téli üdülőhely az oroszok körében. Az agglomerációval 
együtt 430 ezer lakosa volt a településnek 2011-ben. A vá-
rostól nagyjából ötven kilométerre már a Nyugat-Kauká-
zus hegyvonulata terül el, amelynek jelentős részét 1999-
ben a világörökség részévé nyilvánította az UNESCO.

Az ötkarikás játékoknak három kabalafigurája van: a 
jegesmedve, a nyúl, valamint a leopárd, amelyek az 
olimpiai dobogó három fokát jelképezik. A téli játékok 
megrendezését közel 25 ezer önkéntes segíti a 17 nap 
alatt, akik között nemcsak oroszok vannak, hanem a vi-
lág más részeiből is érkeznek emberek önkéntesnek.

Az olimpia versenyeit összesen 11, újonnan épített hely-
színen tartják meg, ebből hat a városban, öt pedig a Szo-
csitól keletre található Krasznaja Poljana környékén van. 
A nyitó és záró a ceremónia helyszínéül szolgáló Fisht 
Olimpiai Stadion a közeli, 2867 méter magas Fisht-
hegyről kapta nevét. A 40 ezer fő befogadására alkal-
mas stadion az olimpia után a 2018-as oroszországi lab-
darúgó-világbajnokság egyik helyszíne is lesz.

A 17 nap során összesen 15 sportág 98 versenyszámában 
avatnak győztest. A 2010-es vancouveri téli olimpiához 
képest számos sportágban több versenyszámot rendez-
nek: műkorcsolyában (csapatverseny), sílövészetben (ve-
gyes váltó), síugrás (női normálsánc), szánkóban (csapat-
verseny), síakrobatikában (mindkét nem számára félcső 
és slopestyle) és hódeszkában (mindkét nem számára pa-
rallel slalom és slopestyle). Ezzel minden idők legbővebb 
versenyprogramja lesz a 2014-es téli játékoké. Az öt 
földrészről 88 ország több mint 2800 versenyzője indul 
az olimpián. Az Egyesült Államok, Kanada és a házi-

gazda Oroszország 200 főnél is több sportolóval vesz 
részt az ötkarikás játékokon. 7 ország (Dominikai Kö-
zösség, Kelet-Timor, Málta, Paraguay, Tonga, Togo és 
Zimbabwe) ugyanakkor most először szerepel az olimpi-
án. Három indiai olimpikon viszont az olimpiai zászló 
alatt versenyzik, mivel hazájuk olimpiai bizottságának a 
működését a NOB felfüggesztette.

Az előző téli olimpiához (Vancouver) hasonlóan, Szocsi-
ban is 16 sportoló képviseli a magyar színeket. A legtöbben, 
(nyolcan) a rövid pályás gyorskorcsolyában indulnak, amely-
ben a – Vancouverben ötödik helyen végző – női váltó is 
kvalifikálta magát a versenyszám nyolctagú mezőnyébe. 
Ezen kívül hárman vehetnek részt alpesi síben, ketten-ket-
ten sífutásban és sílövészetben, valamint egy fő gyorskor-
csolyában. A magyar csapat hét férfi és kilenc női verseny-
zőből áll. A hazánk számára legsikeresebb sportágban, mű-
korcsolyában viszont nem lesz magyar induló. A korábbi té-
li olimpiákon szerzett hat érem (2 ezüst, 4 bronz) 
mindegyikét műkorcsolyában szereztük: egyet jégtáncban, 
a többit pedig páros műkorcsolyában.

Egy hónappal az ötkarikás játékok után, március 7 és 
16. között a XI. Téli Paralimpiai Játékokat szintén Szo-
csiban fogják megrendezni. A paralimpikonok öt sport-
ág (alpesi sí, csúszókorong, jégkorong, sífutás és 
sílövészet) 72 versenyszámában mérik össze az erejüket. 
A paralimpiai részvételhez szükséges kvalifikációt 
egyetlen magyar versenyzőnek sem sikerült teljesíteni. 

KOVÁCS KRISZTIÁN

ADATOK ÉS TÉNYEK
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Az egyes téli olimpiákon résztvevQ  magyar sportolók száma
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Sötét	bWre,	kék	szeme	
kWkorszaki	szaki

K ék szeme és sötét bőre lehetett annak 
a 7000 éve, a mezolitikum végén a 

mai Spanyolország területén élt, vadá-
szó-gyűjtögető életmódot folytató em-
bernek, akinek maradványait a La 
Braña-Arintero nevű feltárási helyen talál-
ták meg. Az erről La Braña 1 névre ke-
resztelt lelet részletes genetikai vizsgá-
latát a Carles Lalueza-Fox, a barcelo-
nai Evolúciós Biológiai Intézet mun-
katársa vezette kutatócsoport a dán 
Geogenetikai Központtal együttmű-
ködve végezte el, az eredményről a 
Nature-ben számoltak be.

A mezolitikum (középső- vagy átme-
neti kőkorszak) nagyjából a 10 ezer évvel 
ezelőttől az 5 ezer évvel ezelőttig terjedő 
időszak, amelyre a vadászó-gyűjtögető 
életmódból a földművelésre és állatte-
nyésztésre való áttérés jellemző. Az ezt 
követő neolitikumban a népességet szá-
mos új kihívás érte, köztük a szénhidrát-
ban jóval gazdagabbá váló étrend, illetve 

testmelegét akár mínusz 40 Celsius-fo-
kos fagyban is, miközben egy épület-
ben a 20 Celsius-fokos belső hőmérsék-
let fenntartásához már mínusz 5 fokos 
külső hőmérsékletnél is legalább 60 cen-
timéter vastag kőzet- vagy üveggyapot 
hőszigetelőréteget kell alkalmazni? 

A kőzet- és az üveggyapot úgyne-
vezett szálas szerkezetű hőszigetelők, 

Hogyan	Wrzi	a	test	melegét	
a	bunda	és	a	tollruha?

Épületek jobb hőszigetelésének lehe-
tőségeit kutatva a belga Namuri- és 

a marokkói I. Hasszán Egyetem kuta-
tói meglepő felfedezést tettek: megál-
lapították, hogy az állati bundákban és 
a madarak tollruhájában egy eddig 
figyelmen kívül hagyott optikai me-
chanizmus is jelentős mértékben hoz-
zájárul a remek hőszigetelőképességhez. 
Az eredményről az Optikai Társaság 
(OSA) Optics Express folyóiratában 
számoltak be.

Mint azt a kutatást vezető Priscilla Si-
monis, a Namuri Egyetem biofotonikus 
kutatója elmondta, az a kérdés foglal-
koztatta, hogyan képes a sarkvidéki 
jegesmedve mindössze 5 centiméter 
vastag bundája megtartani az állat 

melyeknek hatékonysága a rendezet-
len szálak közé zárt levegőbuboréko-
kon (a levegő a legjobb hőszigetelő!) 
alapul. Hasonló volt a magyarázata a 
szőrmék és tollak hőszigetelésének is: 
a szőrszálak, illetve a tollak ágai közé 
szorult levegőbuborékok védik a test 
melegét. De akkor miből adódhat a 
szembetűnő különbség?

a háziállatokkal kapcsolatban megjelenő 
új kórokozók: ezek az emésztő-, illetve 
az immunrendszerben is változásokat 
okoztak. Ilyen volt például a laktóz (tej-
cukor) megemésztésének képessége is. 
Mindezeket a népességben maradandó 
genetikai változások is kísérték.

Mint azt Lalueza-Fox elmondta: „a ge-
netikai vizsgálatok egyik legnagyobb megle-
petése az volt, hogy a bőrszín pigmentációját 
meghatározó gének nem a mai európai népes-

 A 7000 éve élt La Braña 1 fejének rekonstrukciója (KÉP: SPANISH NATIONAL RESEARCH COUNCIL)

La Braña 1 koponyája szembQl nézve
KÉPEK: J.M. VIDAL ENCINA

ség világosabb bőrére jellemző változatával, 
hanem a sötétebb, afrikai változattal egyez-
tek. Ez arra utal, hogy a bőre sötét árnyalatú 
lehetett, bár a pontos színe nem ismert. To-
vább fokozta ezt a meglepetést, hogy a szem 
színét meghatározó gének viszont olyan vál-
tozatnak feleltek meg, amely leggyakrabban 
a mai észak-európai (skandináv) népességben 
gyakori kék színhez kapcsolódik.”

Más népcsoportokkal összehasonlítva 
megállapítható, hogy a La Braña 1 ge-
nomja a mai észak-európai skandináv 
népek (finnek, svédek) genomjához áll 
legközelebb. Az is kimutatható, hogy 
a szibériai Bajkál-tó melletti Mal’tában 
felfedezett jóval korábban élt, paleo-
lit kori népességgel közös ősei voltak. 
„Mindez arra mutat, hogy a közép- és nyu-
gat-eurázsiai népcsoportok közt folyamatos 
genetikai kapcsolat állt fenn. Ezt egyébként 
régészeti bizonyítékok is megerősítik, például 
a különféle feltárási helyeken talált eszközök 
vagy kisebb műtárgyak, például szobrocskák 
hasonlósága” – mondta Lalueza-Fox.

A La Braña-Arintero feltárási helyet 
2006-ban a véletlennek köszönhetően 
fedezte fel Julio Manuel Vidal Encinas 
spanyol régész. A barlang hűvös, de vi-
szonylag állandó hőmérsékletű hegyvi-
déki területen, mintegy 1200 méteres 
magasságban fekszik – feltehetően en-
nek köszönhető a La Braña 1 maradvá-
nyainak kivételesen jó állapota, amely 
lehetővé tette DNS-minták vételét a 
csontokból. (PhysOrg) 

A jegesmedvék mindössze 5 centiméter vastag 

bundája mínusz 40 Celsius-fokos 

hidegben is tartja a testhQmérsékletet Fehér (albino) páva tollának nagyított részlete 
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A lényegében levegővel történő szi-
getelések a hőnek a vezetéssel való 
terjedését gátolják. A hő azonban su-
gárzással (infravörös elektromágneses 
hullámokkal) is terjedhet. Simonis és 
munkatársai most ezt vizsgálták meg. 

Egy egyszerű számítógépes modellt 
állítottak fel, amelyben egy, a meleg 

VízgWz	a	Ceresen

Kutatók az ESA Herschel űrobszer-
vatóriumának megfigyelései 

alapján most először mutattak ki víz-
gőzt egy törpebolygón: a Mars és a Ju-
piter közti kisbolygóövezet legna-
gyobb tagján, a Ceresen periodikusan 
ismétlődő vízpára-kitö-
réseket figyeltek meg, 
amikor az égitest jeges 
felszíne (pályáján a Nap-
hoz közeledve) kissé fel-
melegedett. A felfede-
zésről a Nature-ben szá-
moltak be.

A hír éppen „jókor” 
érkezett a NASA Dawn 
missziója számára: a 
szonda, miután egy évig 
keringett a Vesta kis-
bolygó körül, már elin-
dult következő célpont-
ja, a Ceres felé, amelyet 
2015 tavaszán ér el. 
Feladatai között eddig 
főként a felszín nagy fel-
bontású feltérképezése és 
kémiai összetételének meghatáro-
zása szerepelt – ez most kiegészül a 
vízpára-kitörések és az azt kiváltó 
folyamatok közeli tanulmányozá-
sával is.

Korábban a Cerest a Naprendszer 
legnagyobb kisbolygójaként tartot-
ták számon, státusza 2006-ban vál-
tozott meg, amikor a Nemzetközi 
Csillagászati Unió (IAU) újradefini-
álta az égitestek osztályázását: a 950 

kilométer átmérőjű Ceres törpeboly-
góvá lépett elő (ugyanekkor történt 
a Plútó „trónfosztása” is, amelyet vi-
szont bolygóból törpebolygóvá mi-
nősítettek – vissza.)

Eddigi ismereteink alapján a ku-
tatók úgy vélik, a Ceres belseje egy 
kőzetmagből és azt körülvevő vastag 

víz-jég köpenyből áll. Ez utóbbi, ha 
megolvadna, mennyisége megha-
ladná a Föld teljes édesvízkészletét. 
A törpebolygóról készült infravörös 
felvételek alapján megállapítható, 
hogy felszínét hidratált (magas víz-
tartalmú) anyagok dominálják, ez is 
a belsejében rejtőző nagy mennyi-
ségű vízre utal. A Ceres nagy való-
színűséggel a Naprendszer első né-
hány millió évében alakult ki (még a 

bolygók létrejötte előtt), így anyaga 
bolygórendszerünk legősibb anyagát 
őrzi.

Vízjég jelenlétét a törpebolygó 
belsejében és felszínén eddig csak 
feltételezték, de közvetlen megfi-
gyelések eddig nem mutatták ki. A 
Herschel-űrtávcső távoli infravö-

rös tartományban végzett, 
minden korábbinál ponto-
sabb megfigyelései kellet-
tek ahhoz, hogy észleljék a 
vízgőz egyértelmű, spekt-
rális jegyeit. Egyúttal az is 
kiderült, hogy ezek nem 
mindig jelentkeznek, ha-
nem periodikusan, amikor 
a Ceres pályáján a Naphoz 
közeledik, s felszínének 
egyes területei (a törpeboly-
gó tengely körüli forgásából 
adódó időszaki vátozások 
alapján ez a felszínen azo-
nosítható két sötétebb folt) 
kellően felmelegednek a jég 
megolvadásához. A kiszökő 

vízgőz összmennyisége ma-
ximumon elérheti a másod-

percenkénti 6 kilogrammot.
A két sötét foltot korábban már a 

Hubble-űrtávcső és földi távcsövek 
is észlelték, ezek jobb hőelnyelő-ké-
pességüknek köszönhetően gyorsab-
ban melegedhetnek fel, így érthető, 
miért éppen belőlük szabadul fel 
vízgőz. A jövő tavasszal megérkező 
Dawn szonda egyik kiemelt feladata 
lesz e területek tüzetes vizsgálata. 

(NASA)

testet jelképező forró-, és egy, a külső 
környezetet képviselő hideg hőtartályt 
állítottak fel egymástól nem túl távol, 
majd a köztük lévő térbe (levegőbe) 
apró „hőpajzsokat” helyeztek el, ame-
lyek a szőrszálakat (vagy a tollak ágait) 
imitálták. A modell egyik változatá-
ban a pajzsok abszolút fekete testként 
viselkedtek, azaz minden rájuk eső 
sugárzást elnyeltek. Egy másik válto-
zatban a pajzsok „szürke testként” a 
sugárzást csak részben nyelték el, míg 
egy egy másik részét visszaverték: a 
pajzsok visszaverőképességét növelve 
azt tapasztalták, hogy a két hőtartály 
közti hőátadás drámai módon csök-
kent, és ugyanez adódott, amikor a 
pajzsok számát (sűrűségét) növelték. 
Mindent egybevetve: az infravörös 
sugárzás többszörös oda-visszave-
rődése (szóródása) a szőrszálakat, il-

letve tollágakat jelképező pajzsokon 
jelentős mértékben csökkentette a 
hősugárzással történő hőátadást a két 
hőtartály (a meleg test és a külső hi-
deg környezet) között.

Simonis szerint az elektromágneses 
hullámok szőrszálakon való szóródása 
nemcsak az infravörös, hanem megfe-
lelő szerkezet és méretek mellett a látha-
tó fény tartományában is működhet, s 
így a bunda vagy a tollazat színének ki-
alakításában is szerepet kaphat: például 
a sarkvidéki hóban a fehér szín segítheti 
az állatok rejtőzködését.

A ma elterjedt hőszigetelő anyagok 
a sugárzás okozta hőveszteséggel nem 
számolnak, ezért Simonis szerint olyan 
többrétegű anyagok kifejlesztése irá-
nyába érdemes tovább kutatni, amelyek 
ezt is kivédik. 

(The Optical Society) 

Az épületek szigetelésére használt mesterséges 

kQzetgyapot sokkal kevésbé hatékony 
hQszigetelQ, mint az állati bundák vagy tollruhák

Fantáziakép a kisbolygóövezetben keringQ Ceres törpebolygóról 
(KÉP: ESA/ATG MEDIALAB) 
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 Az utóbbi időben egy-
re több országban váltott ki 
aggodalmat az, hogy Észak-

Afrikában válogatás nélkül pusztítják a vándorló mada-
rakat. Egyiptomban és Líbiában a Földközi-tenger hosz-
szú partszakaszain nagyon elterjedt a vándormadarak 
vadászata és csapdába ejtése, különösen a ködhálók hasz-
nálatával. Ez sürgős fellépésre indította a nemzetközi 
BirdLife szervezetet és partnereit: 
állami ügynökségeket, a Vándor-
fajok Konvencióját, valamint az 
afrikai-eurázsiai vándorló vízi-
madarak megőrzéséről létrejött 
megállapodás tagjait.

„A madarak csapdába ejtése ősi 
tradíció ezekben az országokban. 
A leginkább vadászott faj, a közön-
séges fürj helyi ínyencségnek szá-
mít” – mondja Marcus Kohler, a 
BirdLife madárvonulással foglal-
kozó programvezetője. „Elfogad-
ható, ha a helyiek így egészítik ki 
az étrendjüket. A csapdák válogatás 
nélküli és ilyen fokú használata azonban mára aggasztó mé-
reteket öltött és már más fajokat is érint.” A fürjekkel együtt 
sok egyéb fajt is, így például európai gerlét és tövisszúró 
gébicset is elejtenek. Aggasztó fejlemény, hogy a vadá-

szok egyre gyakrabban használnak ködhálót csapdaként. 
Becslések szerint minden ősszel madarak millióit pusz-
títják el, amikor madártömegek indulnak Európából és 
Ázsiából a Fekete-Afrikában található telelőhelyeikre. 

A BirdLife szakemberei a Vándorutak nevű program 
keretében számos országban foglalkoznak a madarak 
illegális elpusztításával és fenntarthatatlan mértékű va-
dászatával okozott kárral. A most elfogadott terv meg-

szünteti ismereteink hiányossá-
gait és lehetővé teszi, hogy az 
egyiptomi és líbiai hatóságok 
felkészülten foglalkozhassanak 
a csapdával történő vadászattal 
kapcsolatos kérdésekkel, mi-
közben tekintettel vannak a 
fürjvadászat szükségességére is.

Arról is megállapodás szü-
letett, hogy gondoskodni kell 
hatékony törvényekről és sza-
bályozásról, amelyeket meg-
felelően alkalmazni is kell. A 
kormányzati szervezeteket és a 
helyi közösségeket pedig alkal-

massá kell tenni arra, hogy hatékonyan fel tudjanak lép-
ni a térségben a csapdák válogatás nélküli használatával 
szemben.

(www.greenfo.hu)
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VÁNDORMADARAK ÉS VÁNDORUTAK

A	tönkölybúza

A tönkölybúzát Kr.e. 6000 kör-
nyékén Délnyugat-Ázsiában már 

termesztették. Bármilyen talajon ké-ármilyen talajon ké-ilyen talajon ké-
pes megélni, jól bírja az időjárás szél-
sőségeit, sűrűn termő, és kiváló a kár-ár-
tevőkkel szembeni önvédelme, ezért 
kifejezetten ajánlott biotermesztésre. 
A magok körül olyan zárt a pelyva, 
hogy a légköri szennyeződések 
szinte képtelenek elérni a szemter-
mést. 

Legkiemelkedőbb jótékony tu-
lajdonságai közé tartozik, hogy 
a vitaminokból, ásványi anya-
gokból többet hordoz, mint más 
búzák, és a B12 kivételével, az 
összes B-vitamin megtalálha-
tó benne, továbbá kiemelkedő-
en magas az E-vitamintartalma. 
Fehérjemennyisége 30-50%-kal 
több a hagyományos búzához ké-
pest.  A tönköly értékeit tovább 
növeli magas rosttartalma, ezáltal 
javítja az emésztést, a vérkerin-

gést és csökkenti az érelmeszese-
dést. A tönkölybúzalisztből készült 
élelmiszerek kalcium-, magnézium-, 
foszfor-, és szeléntartalma jóval 
magasabb, mint más gabonák ese-
tében. Esszenciális zsírsavtartalma 
jótékonyan hat az idegrendszerre. 
A hagyományos gabonákhoz vi-
szonyítva alacsonyabb a szénhid-

ráttartalma, lassabban szívódik 
fel, így cukorbetegek étrendjébe 
is beilleszthető. Klinikai kísérletek 
igazolják, hogy a tiszta tönköly-
búza fogyasztói körében javul a 
diabéteszben szenvedők állapota, 
egyes esetekben a gyógyszeradag 
is csökkenthető. Vegetáriánusok 
számára különösen fontos táplálék, 
mivel rendelkezik azokkal a teljes 
értékű aminosavakkal, amelyek a 
húsokban találhatók (leucin, lizin). 
Mivel gazdag esszenciális aminosa-
vakban, növeli a szervezet ellenál-
ló képességét, véd a betegségektől. 
Aminosavak közül magas a leucin- és 
a metionin-tartalma, de megtalálha-
tó benne a triptofán és a valin is. 
A triptofán serkenti a szerotonin 
termelését, így a lelki egyensúlyt is 
elősegítheti, amely a legjobb véde-
lem a betegségek ellen. 

A tönkölybúza 45-55% sikértar-
talmával függ össze, hogy lisztjé-
ből tojás nélkül is készíthető tész-
ta, amit azok is fogyaszthatnak, 
akik érzékenyek a tojásban levő 
albuminra.

MAROSI KINGA

ÉLET-M�D
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Az Agave Kiadó népszer_ történelmi regényei közül ezúttal Rory Clements: 
Herceg cím_ könyvébQl az oknyomozó fQszereplQ nevét, a regény helyszínét 
és a címszereplQ édesanyjának nevét kérjük. A megoldást beküldQk között a 
kötet 5 példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét kedd-
je, február 25-e. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Keresztrejtvény, 1428 
Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu.

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. E héten 
megkezdjük újabb rejtvényciklusunkat, amelynek végére a bekeretezett négy-
zetek bet_i – helyes sorrendbe rakva – egy 200 esztendeje született magyar 
színm_író nevét adják ki. A név beküldQi között az Élet és Tudomány negyed-
éves elQfizetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. Az oknyomozó fRszereplR (John). 11. A -zet képzQpárja. 
12. Katonaidejét tölti. 13. A Liszt Ferenc-díjas Pongrácz Péter (1936–2010) 
fafúvós hangszere. 15. Fénytan. 16. A regény cselekményének helyszíne. 
18. Húsz százalék. 19. Ugyancsak. 20. És, németül (Kapuvárhoz közeli 
település neve is!). 21. A Magyar Hírmondó szerkesztQje (Mátyás). 23. Sor-
számnévképzQ. 26. Cseh zeneszerzQ és heged_m_vész (Josef, 1874–1935). 
28. Nem kutat feleslegesen. 30. Cipóhéj! 31. KikötQgát. 32. Homérosz egyik 
híres eposza. 34. Iskolából kizár. 36. Vonatfülkében ülQ személy. 37. Püloszi 
király a görög mitológiában. 39. Gyönyör, régiesen. 40. A címszereplR anyja.

FÜGGQLEGES: 1. Mérsékelt, mértékletes. 2. Jaj, de jó az ilyen sütemény! 3. 
Egyiptomi napisten. 4. Az einsteinium vegyjele. 5. Nyitrai születés_, Svájcban 
elhunyt pszichoanalitikus, az ösztöndiagnosztika és a sorsanalízis megalko-
tója (1893–1986). 6. Könny_zenei irányzat. 7. Vázát, tükröt stb. tönkretesz. 8. 
GyQzköd. 9. Gerincvezetékre csatlakoztat. 10. Piacon értékesít. 14. Tromf. 17. 

Magyar Qsvezér. 22. Bertha ...; XX. századi író, publicista. 24. Ágyból kászáló-
dik. 25. Hegyközi település az azonos nev_ patak partján. 26. S_r_ babétel. 27. 
Kóbor. 29. Életét áldozza Kalafért Puccini Turandot cím_ operájában. 30. Erre 
harap a hal. 31. ... sana  in corpore sano; ép testben ép lélek. 33. A túlsó partra 
jut. 35. Air transport regulations (légi szállítási szabályok), röv. 38. Érme közepe!

A 3. heti Élet és Tudományban megjelent keresztrejtvény megfejtése: AZT 
MONDOD ALFÖLD, HOGY SZÜRET AZ ÉLET. A megoldást beküldQk közül 
Baráth Katalin: A borostyán hárfa cím_ könyvet (Agave Kiadó) nyerte: Barcza 
Miklós (Budapest), Horváth István (Tüskevár), Kajáriné Jeney Zsuzsa 
(Békéscsaba), Racsmány Máté (Jánoshalma) és Zatykó Józsefné (FertQd).  
A nyerteseknek gratulálunk, a könyveket postán küldjük el.

KERESZTREJTVÉNY

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

www.telc.hu

A TELC 19 országban ismert 

nemzetközi nyelvvizsgái, ANGOL és 

NÉMET nyelvbQl Magyarországon 
államilag elismertek. 

TELC – A sikeres választás!
Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat – TELC Nyelvvizsgaközpont
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
Tel.: 06-1-483-2543 • E-mail: telc@telc.hu

KövetkezQ vizsgaidQpontunk 2014-ben:
 
2014. március 31.

Pótjelentkezési határidQ: 2014. február 17.

88 vizsgahely az ország egész 
területén. Olasz, orosz és francia, 
spanyol és török nemzetközi 
nyelvvizsga.

Vizsgáinkról, vizsgára felkészítQ  
tanfolyamainkról érdeklQdjön a 
www.telc.hu honlapon.

Angol és német
nyelvbQl már
felsõfokú (C1)
nyelvvizsga is!

Kedves Olvasóink!

2006 és 2013 között 
megjelent lapszámaink 

kedvezményesen, 
200 forintos áron 
vásárolhatók meg 

a szerkesztRségben.

Jó szórakozást kívánunk 
lapunk  olvasásához!
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ÉT-IRÁNYTd	 Bánsághy Nóra rovata

Az MTA Pszichiátriai Művészeti 
Gyűjtemény és a PTE KK Pszichiát-
riai és Pszichoterápiás Klinika művé-

szeti gyűjteményének első közös kiállítása nyílt meg Alterna-
tív világok címmel a budapesti Tárt Kapu Galériában. 

Az április 14-ig látható tárlaton két olyan történeti gyűjte-
mény lép a nyilvánosság elé, mely közel száz éve archiválja a 
pszichiátriai betegek művészi alkotásait. Budapesten Dr. Selig 
Árpád, Pécsett Dr. Reuter Camillo elmeorvosok az 1920-as 
években kezdték a gyűjtő tevékenységet, melyet az utókor to-
vábbi gyűjtése, megőrző és rendszerező munkája követett. 
Mindkét patinás gyűjtemény több ezer művet számlál, s euró-
pai viszonylatban is kiemelkedik.

A kifejezéspatológiai és művészetterápiás-művészetpszicho-
lógiai vonatkozások mellett e kollekciók kultúrtörténeti és esz-
tétikai szempontból is figyelmet érdemelnek. A kiállítás három 
– helyenként egymást átfedő – tematika köré rendeződik: test-
képek és arcmások, képzetes világok, invenciók.

Az alkotások első csoportján speciális látásmóddal formáló-
dik a testkép vizuális elemmé. Beszédes arcok tekintenek itt a 
látogatóra; máskor mitológiai testek érintik egymást. Önálló 
egységet jelentenek a kiállításon azok az elképzelt tárgyak, 
amik technikai invenciókat, problémamegoldásokat kínálnak 
az adott kor nehezen kezelhető kérdéseire. Szubjektív terek, 
soha nem látott tájak és városok, a teret benépesítő – gyakran 
csak különleges módon észlelhető – lények mutatkoznak be a 
harmadik egységben.

Az iráni születésű holland Navid Nuur el-
ső magyarországi bemutatkozó kiállításá-
nak a Trafó Galéria ad otthont Color Me 
Closely címmel. A mára már a világ él-
vonalába tartozó képzőművész művei 
többek között a párizsi Pompidou Köz-

pont és az amszterdami Stedelijk Múzeum után érkeznek 
Budapestre. 

Navid Nuur műveit kritikusai főként a kicsit zavarba ejtő 
poszt-konceptualista jelzővel illetik, holott ösztönös kutatási te-
rülete valójában az emberi érzékelés és a művészet anyagszerű-
sége. Műveit sok esetben olyan élmények inspirálják, mint a 
gördeszkázás, a graffiti, az urban culture, vagy éppen a hét-
köznapi paradoxonok, esetleg saját diszlexiája. Nuur rendkívül 
tág spektrumban alkot, monokróm festészeti programjával 
például 2011-ben elnyerte a legnagyobb rangú holland díjat – a 
Royal Award for Modern Painting-et – amivel a holland ki-
rálynő tüntette ki. A nyelvből inspirálódó szövegalapú művei, 
rajzai, akvarelljei mellett nem konvencionális tárgyakat és ins-
tallációkat is készít, amelyeket gyakran „interimoduloknak” 
nevez, és amik a legtöbb esetben a nézőkkel is közvetlen inter-
akcióba kerülnek. De olyan műfajokat is igyekszik kísérleteivel 
alapvetően megújítani, mint a neonművészet, vagy a limitált 
szériájú kis kiadványok. Navid Nuur március 23-ig látható 
budapesti kiállításának tematikus gerincét a színekhez kapcso-
lódó munkái alkotják.

Füleki Vármúzeum idei első kiál-
lítását a Városi Honismereti Mú-
zeum termében nyitotta meg A 

Nautica címmel. A kiállított tárgyak – a tengerészeti aka-
démiához kapcsolódó történelmi okiratok, a magyar ten-
gerészet jelentős helyszíneinek és kiemelkedő  személyisé-
geinek ábrázolásai, makettek, korabeli fizetőeszközök és 
tengerészek által használt készülékek – Horváth József ok-
leveles kapitány magángyűjteményéből származnak.

A kiállítás a TIT Hajózástörténeti, Modellező és Ha-
gyományőrző Egyesület és a Zebegényi Hajózási Múze-
um társszervezésével jött létre, a Párkányi Városi Múze-
ummal együttműködve.

A magyar tengerészet és tengerészképzés története az 1700-
as évekre nyúlik vissza. 1753-ban Mária Terézia Triesztben 
megalapította az első tengerészeti iskolát, amely 1774-ben köl-
tözött át Fiuméba. Ebben az évben adta ki a királyné Politicum 
Edictum című rendtartását, amely részletesen meghatározta 
a tengerészet feladatait. 1852-ben egy új, három évfolyamos 
tengerészeti magániskolát alapítottak Fiuméban a már megle-
vő mellé. 1871-től egyesítették a két iskolát Királyi Tengerésze-
ti Főtanoda néven. Később akadémiai rangra emelték a tanin-
tézetet, és használhatta a „magyar királyi” jelzőt. A tárlat 

március 28-ig várja az érdeklődőket.

„Ahhoz a tanyához menjenek, ame-
lyiknél a legtöbb pulyka van” – irá-
nyították a környékbeliek a Magyar 

Nemzeti Múzeum főigazgató-helyettesét és munkatársát 
a „befőttesüvegnyi arany” megtalálásának helyszínére, a 
hódmezővásárhelyi határ délkeleti részén, a szikáncsi ta-
nyavilágba. A történet 1963. október 21-én kezdődött, 
amikor Józó Erzsébet a friss szántásban pulykái legelteté-
se közben, ostorának nyelével a földet turkálva néhány 
„apró, sáros, sárga érmét” talált. A Tornyai János Múze-
umban nyílt, Kincsek a szántásból – a szikáncsi 
aranylelet című kamaratárlat egyrészt felidézi az éremle-
let előkerülésének izgalmas történetét, másrészt köszönet-
nyilvánítás a páratlan leletről a Nemzeti Múzeumnak hírt 
adó Józó Erzsébetnek, családtagjainak, valamint a 
pénzegyüttest összegyűjtő és feltáró szakembereknek.

A lelet bejelentésének köszönhetően (az először a vásár-
helyi Óra-Ékszer boltban bemutatott különleges finom-
ságú arany solidusokra az eladó azt mondta, hogy „sár-
garezet nem vesznek”) kerülhetett sor a lelőhelyen a ré-
gészeti munkálatok elvégzésére. Az aranypénzek előke-
rülésének helyén végzett leletmentésen a szakemberek 
beazonosították az elrejtés helyét és közel 300 darab 
újabb érmét találtak, valamint hosszas utánajárással ösz-
szegyűjtötték az elajándékozott aranyakat. A régészek 
olyan alapos munkát végeztek, hogy még arról is meg-
győződtek, hogy „a legelésző pulykák nem szedegettek 
az aranyból”. A solidusok február 28-ig tekinthetők 
meg Hódmezővásárhelyen.

Magyar tengerészet

Hétköznapi paradoxonok

Pulykák aranya

Elmés m_vészet
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Az Élet és Tudomány a Magyar M_vészeti Akadémia, Nemzeti Kulturális Alap, 
az OTKA, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala támogatásával jelenik meg.
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Az élvezet élettana
Miután elfogyasztottunk egy cso-
dás vacsorát, egy kiváló italt, jó tár-
saságban, egy elegáns étteremben, 
szinte bizton állíthatjuk, hogy kel-
lemes érzés, elégedettség járja át 
testünket. (Feltéve persze, ha a va-
csoraszámla kifizetése nem jelent 
gondot.) Ezen érzések együttese az 
agyunk részéről egyfajta jutalom-
nak, jutalmazásnak tekinthető.

Karcolatok a fehérvári 
rézkarcokról
Középkori rézkarcokon kerestem a 
magyarországi török fürdőket művé-
szettörténet szakon íródó doktori mun-
kámhoz (így a székesfehérvári Güzelce 
Rüstem pasa hamamját is) hogy azo-
nosítsam valós helyüket. Eközben 
Székesfehérvár ábrázolásainak ellent-
mondásaira lettem figyelmes. 

Égi	szemek	várható	fejlWdése
Bolygónk levegőből történő megfi-
gyelése nagyjából száz éve vállhatott 
rendszeressé, amikor képesített piló-
ták és fényképfelderítők motoros re-
pülőgép fedélzetéről kezdték rögzí-
teni a földfelszín állapotát. Tették ezt 
katonai és térképészeti célból, ám 
mára felvételeik a felszínborítás, a 
vegetációkutatás és a klímakutatás 
információforrásaivá váltak.

A hátlapon
Balzers temploma

A Liechtenstein Hercegség a Föld 
hatodik, Európa negyedik legki-
sebbik állama. A mindösszesen 
160 km²-nyi hercegség Ausztria és 
Svájc között terül el a Rajna völ-
gyében.  Két részből áll, a folyó 
mellett mintegy 400 m-en elterü-
lő alföldi területből, valamint a 
keleti részen magasodó 2500 m 
közeli hegységből. Államformája 
monarchia, az uralkodó család a 
Liechtenstein-dinasztia, akikről a 
nevét kapta az ország. 

Az alföldi részen, délen terül el 
Balzers. A 4400 főt számláló falu-
ban lakik az ország lakosságának 
hetede. A hegyektől körülölelt te-
lepülés közepén egy domb emel-
kedik, rajta a Guttenberg-
kastéllyal. 

A várdomb tövénél emelkedik a 
Gustav von Neumann bécsi építész 
által tervezett Szent Miklós plébá-
niatemplom. A neoromán stílus-
ban épült templomot II. Johann 
herceg adományából építették és 
1912-ben szentelték fel. A helyi 
anyagból, balzers-i fekete már-
ványból épült templomot keletről a 
torony, nyugatról a sekrestye és a 
halotti kápolna egészíti ki. 

A bejárat felett három aranyban 
gazdag mozaikkal találkozunk. 
Egyik oldalon Szent Mártont lát-
juk lóháton, amint éppen kabátot 
ad egy koldusnak, másik oldalon 
pedig Szent Miklóst aki szintén 
segít egy rászorulón, középen pe-
dig az ország és a herceg címere 
látható.

 Kép és szöveg: 
PÁSZTOR PÉTER

É L E T  É S  TU D O M Á N Y   2014/ 7   223



Balzers temploma


	193jav
	194jav
	195jav
	196-197jav
	198-201jav
	202-204jav
	205-207jav
	208-211jav
	212-213jav
	214-215jav
	216jav
	217jav
	218-220jav
	221-223jav
	224jav

