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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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Z S I G M O N D  G Y U L A  R OVATA

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: 143 

A sorozat növekszik 11-, 21- , 
31-, 41-gyel. 

ERPSÍTÉS: 

HAJRÁ: G

A figura felsQ fele a vertikális 
tengely mentén tükrözödik, 
az alsó fél színt vált a 
komplementer színekre.
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A 8. heti lapszámunkban 
bemutatott fejtörQk megoldása:
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	 Vízfolyások	a	Marson?	

 A Mars me-
legebb vidé-
keinek egyes 
lejtőin ta-
vasszal sötét 

csíkok jelennek meg, amelyek a 
nyár folyamán tovább terjesz-
kednek, majd a hűvösebb ősz 

beálltával fokozatosan elhalványod-
nak, sőt teljesen eltűnnek: ez az erő-
sen az évszakoktól függő jelenség 
már felfedezésétől kezdve azt a re-
ményt csillantotta fel, hogy esetleg 
erősen sós víz folyhat ilyenkor a 
bolygó felszínén. A feltételezés ké-
zenfekvő, ámde bizonyítása a távol-
ból korántsem egyszerű.

A szezonálisan megjelenő, majd 
eltűnő rejtélyes felszíni alakzatokat 
még 2011-ben fedezte fel Lujendra 
Ojha (akkor még az Arizonai Egye-
tem hallgatója, ma a Georgiai Mű-
szaki Egyetem doktorandusza) a 
Mars Reconnaissance Orbiter- 
(MRO-) szonda nagy felbontású 
HiRise-kamerájának a bolygó fel-
színéről készített felvételein. Ojha 
a szonda több év alatt felhalmozott 
adatbázisában egy összehasonlító 
algoritmus segítségével kisebb fel-
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színi változásokat keresett, mikor 
a furcsa csíkokat felfedezte. A ké-
sőbb találóan visszatérő lejtővonalak 
(Recurring Slope Lineae/RSL) 
névre keresztelt jellegzetes alak-
zatok általában meredek lejtőkön, 
például kráterek oldalfalain jelen-
nek meg. 

Ojha és James Wray, a Georgia 
Tech professzora most alaposabban 
is megvizsgáltak 13 olyan területet, 
ahol korábban már RSL-eket azo-
nosítottak. Arra voltak kíváncsiak, 
kimutathatók-e velük összefüggés-
ben olyan ásványi jegyek, amelyek 
megerősíthetik, vagy cáfolhatják, 
hogy ott valóban szezonális vízfo-
lyásokról lehet szó. Ehhez a vizsgá-
lathoz az MRO-szonda CRISM-
spektrométerének adattárát hívták 
segítségül: ez az optikai és infravö-
rös tartományban működő műszer 
a felszín ásványtani jellemzőit tér-
képezi fel.

A felvételeken sajnos sem víz, 
sem víz jelenlétében keletkező 
sók jellegzetes spektrális jegyeire 
nem bukkantak. Találtak viszont 
vastartalmú ásványokra jellemző 
spektrális jeleket, mégpedig jellem-
zően nagyobb mennyiségben vagy 
nagyobb szemcseméretben, mint 

más, RSL-eket nem tartalmazó lej-
tőkön. Emellett ezeknek a jeleknek 
az erőssége szintén az évszaktól füg-
gően változott. „Így egyelőre ugyan 
nem sikerült bebizonyítani, hogy va-
lóban az évszaktól függően a felszínre 
kerülő cseppfolyós víz okozhatja a jelen-
séget – mondta Ojha. – Ugyanakkor 
újabb adalék, hogy a vastartalmú ásvá-
nyokra utaló spektrális jegyek erőssége 
szintén hasonló szezonális változásokat 
mutat, mint maguknak a csíkoknak a 
megjelenése, illetve eltűnése.”

A cseppfolyós víz jelenléte ké-
zenfekvő magyarázattal szolgál-
hat ezekre a változásokra is. A víz 
áramlása ugyanis a kisebb méretű 
(por)szemcséket elsodorja, kimossa 
útjából, ezért csak a nagyobb szem-
csék maradnak vissza. Ez lehet a ma-
gyarázata, hogy a RSL-eket tartal-
mazó lejtőkön miért észrevehetően 
nagyobbak a szemcsék, mint másutt.

A vastartalmú ásványok szezonáli-
san kimutatható nagyobb mennyisé-
ge szintén magyarázható, amennyi-
ben ez az ásvány például vas-szulfát, 
amelyet a Mars felszínének több te-
rületén is sikerült már azonosítani. 
Ez az anyag fagyásgátló tulajdonsá-
gú, azaz csökkenti a víz fagyáspont-
ját: mivel a vízzel együtt áramlik, 

80 méter50 méter

É É

VisszatérQ lejtQvonalak (RSL-ek) az MRO felvételein (KÉPEK: NASA)



E
LS

V
	K
É
Z
B
V
L

A T
UD

OM
ÁN

Y 
ÚJ

 E
RE

DM
ÉN

YE
I  

ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2014/9  261

így természetszerűleg akkor mu-
tatható ki nagyobb mennyiségben, 
amikor a víz is jelen van - mondta 
Ojha.

Mindez persze spekuláció, nem 
közvetlen bizonyíték – ismerte el a 
kutató hozzátéve, hogy mindazon-
által jelenleg nem létezik jobb hi-
potézis, amely víz jelenléte nélkül 
képes lenne magyarázatot adni az 
erősen évszakfüggő változásokra.

A felfedezés óta eltelt évek újabb 
adatait a korábbiakkal összehasonlít-
va a kutatók arra is felfigyeltek, hogy 
az RSL-ek megjelenése és erőssége 
nemcsak szezonális, hanem éves vál-
tozásokat is mutat – erre esetleg az 
éves szintű éghajlatingadozás lehet a 
válasz.  

Az eredményekről a kutatók a 
Geophysical Research Lettersben és az 
Icarusben számoltak be.

Arra a kérdésre, hogy mit jelenthet 
a marsi élet szempontjából ez a ma-
gyarázat, Wray a következő választ 
adta: „A Földön ismert élőlények közül 
csak kevés extrém baktérium élhetne 
meg ilyen tömény, vas-szulfáttal telített 
vízben. Persze, ha korábban több víz 
volt, és az oldat erősen felhígult, akkor 
lehetséges, hogy létrejöhettek egyszerűbb 
életformák. Mindenesetre a későbbi 
Mars-expedícióknak érdemes lesz eze-
ket a területeket alaposan átvizsgálni.”
Forrás: www.news.gatech.edu/2014/02/10/
flowing-water-mars-appears-likely-hard-prove

	 Meegyetemi	fiatalok		
az	erben

A Masat-1 indításának 2. évfor-
dulóján tartottak „születésnapi” 
összejövetelt a Műegyetemen. A 
program bevezetéseként felbo-
csátottak egy héliumos ballon-

ra helyezett jeladót, mely a „Happy 
Birthday Masat-1” üzenetet sugá-
rozta. A jeleket még Békéscsabán is 
észlelték a rádióamatőrök órákkal az 
indítás után. 

Az első magyar műhold jeleit vi-
szont több százan fogják az egész 
világon. A Masat–1 22 millió adat-
csomagot küldött eddig, 200 fotót 
készített, és több mint 10 500-szor 
kerülte meg a Földet. 2012. február 
13-án indították több ország hasonló 
űreszközével együtt, de ma már csak 
a Masat működik. 

A műhold eredményeit, hatását és 
jövőjét Dudás Levente és Horváth 
Gyula ismertette. A BME-n az űr-

d
R
K
U
TA

TÁ
S

technológia húzótéma lett, hiszen 
sokféle irányultságú szakember-
re van szükség egy-egy űreszköz 
megtervezéséhez és elkészítéséhez. 
Például fizikusok és vegyészek a tu-
dományos háttérhez, és mérnökök, 
informatikusok elkészítéséhez. Ilyen 
szakokat pedig lehet találni a Mű-
egyetemen, ha valaki a kapcsolódás 
lehetőségéit keresi. A Masat-1 sikere 
tehát fontos az oktatás számára is. 
Választható tárgyak, laborok, dip-
lomamunkák alapját jelenti, nem is 
beszélve a szakmai publikációkról, új 
együttműködésekről. Már tervezik 
a következő, hasonló méretű műhol-
dat, de a Masat-2-n jobb minőségű 
kamerát és sugárdózismérőt is sze-
retnének elhelyezni. A Masat-3 még 
csak a hosszú távú elképzelések-
hez tartozik, de már nagyobb 
méretű lenne, 20-100 méteres 
felszíni felbontású űrfelvételek 
készítésére is alkalmas lenne, 
így olyan távérzékelési adato-
kat gyűjthetne be, amikre szol-
gáltatásokat, alkalmazásokat 
lehetne építeni. 

A további előadások során az 
egyetem diákjai és fiatal ku-
tatói is bemutatták saját mun-
káikat. Grósz Veronika és Lő-
rinczi Ottó Botond az Európai 
Űrügynökség (ESA) REXUS/
BEXUS diákprogramjában 
űrbiológiai kísérleteket végzett. 
Sztratoszféraballonon elhelyezett 
uracilmintákat tettek ki erős sugár-
zásnak és annak hatását vizsgálták. 
A lehetőséget pályázaton nyerték el, 
ami a kutatás nemzetközi jelentősé-
gére is rámutat. 

Kiss Annamária szintén egy ESA-
hoz kapcsolható programról beszélt. 
A GRACE-műholdak adatainak 
felhasználásával az antarktiszi jég-
takaró változásait tudják követni. 
Ezek  fontosságát aligha kell bizony-
gatni, hiszen a változásoknak globá-
lis környezeti kihatásai is vannak. 

Tuchband Tamás a műholdas hely-
meghatározás alkalmazásait mutatta 

be. A GPS ma már elég ismert és el-
terjedt, mégis meglepő lehet, hogy 
az építőipar egyes területein a föld-
mérésnél 1-3 cm pontosságra van 
szükség. A hétköznapok során leg-
feljebb néhányméteres pontosságot 
használnak. 

A Naprendszert kutató űrszondák 
pályáinak tervezéséről Varga Gábor 
István beszélt. Saját maga is végez 
számítógépes szimulációkat ezen a 
területen. 

Végül Vajta László dékán meghir-
detett egy kétfordulós pályázatot 18 
év alatti, illetve 18 és 35 év közöt-
ti fiatalok számára. Ebben Masat-1 
méretű műhold fedélzetére a Föld 
környezetét, vagy felszínét vizs-
gáló méréseket lehet javasolni. Az 
első forduló beadási határideje 2014. 
április 12. A második fordulóban a 
szakmai zsűri kiválasztja azokat a 
pályaműveket, melyeket részletes 
kidolgozásra és továbbfejlesztésre ja-
vasol. Ezekre már támogatást is kap-
hatnak a pályázók. A további rész-
letek a BME honlapján olvashatók. 

A nap kevésbé formális, de annál 
hangulatosabb részében a Műegye-
tem fiatal kutatói posztereken is be-

mutatták tevékenységüket és kötet-
len beszélgetésen számoltak be ered-
ményeikről. Az érdekes témák között 
szerepelt egyebek mellett szenzorok 
nyomkövetése idegen égitesteken és 
a mobiltelefon szabadesésének befo-
lyásolása a rezgőfunkció megfelelő 
szabályozásával. A BME Villamos-
mérnöki és Informatikai Kar és a 
Magyar Asztronautikai Társaság 
(MANT) közös rendezésében meg-
tartott rendezvényen megtekinthető 
volt a MANT Világűr emberközelben 
című vándorkiállítása, és a műhold-
dal kapcsolatos néhány relikvia is.

TRUPKA ZOLTÁN

A REXUS/BEXUS-ballonkísérletek 
berendezéseit a programban részt vett 

fiatalok mutatták be

A Masat-csapat (TRUPKA ZOLTÁN FELVÉTELEI)
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Bár Európa többi lelőhelyét 
már évtizedek óta, sőt néme-
lyiket több mint 100 éve ku-

tatják, a négy lábon járó, növényevő 
páncélos dinoszauruszok (An ky lo-
sau ria) csontjai, fogai igazi ritkaság-
számba mennek. Ezeket az európai 
késő-kréta korú Ankylosauria-
leleteket egytől egyig a Struthiosaurus 
nembe (genusba) sorolják, amelyek-
nek eddig három különböző faját 
azonosították az egyes lelőhelyek 
maradványai között található mini-
mális anatómiai jegyek alapján. A 
legkorábban leírt faj a Struthiosaurus 
austriacus, mely a Bécsújhely melletti 
Muthmannsdorf késő-kréta korú 
(körülbelül 83 millió éves) kőszenes 
rétegeiből került elő az 1860-as 
években. Az időrendben következő 
faj, a Struthiosaurus transylvanicus 
maradványait Elmas Doda Bajazid, 
Nopcsa Ferenc titkára fedezte fel 
1912-ben a báró szentpéterfalvi bir-
tokának határában. Az ezt követő 
70-80 évben szinte semmilyen újabb 
Anklyosauria-anyag nem került elő 
a kontinensről.

A XX. század végén aztán egyre 
több és több maradványt fedeztek 
fel Dél-Franicaország és Észak-Spa-
nyolország felső-kréta korú kőzete-
iben, s e leletek között – bár csak el-
vétve – akadtak páncélos dinoszau-
ruszok csontjai is. Az egyik leggaz-
dagabb dél-franciaországi anyag 
felfedezése nyomán írták le 10 évvel 
ezelőtt a harmadik fajt, Struthiosaurus 
languedocensis néven. Mindhárom 

 P Á N C É L O S  D I N O S Z AU R U S Z O K  A  B A KO N Y B A N

AZ ÁRULKODÓ 
FELKARCSONT 

Még	az	elsW	iharkúti	ásatások	egyikén,	tizenkét	évvel	ezelWtt	találtunk	egy	majdnem	150	kilogram-
mos	homokkWtömböt,	melynek	minden	oldalából	csontok	álltak	ki.	Kettéhasítva	soha	nem	látott	kép	
tárult	 a	 szemünk	elé:	 egy	 hatalmas,	 cápauszonyra	 emlékeztetW,	 fekete	 csontpáncél	 darabja,	 egy	
csigolya	és	több	nagymérete	borda	feküdt	az	elhasított	kWzet	mindkét	felszínén.	KésWbb	ezt	a	leletet	
egy	új	páncélos	dinoszaurusz,	a	Hungarosaurus tormai csontvázaként	azonosítottuk.	Ekkor	még	nem	
sejtettük,	hogy	a	nem	is	olyan	távoli	jövWben	további,	sokkal	teljesebb	csontvázak,	sWt,	egy	újabb	

páncélos	dinoszauruszfaj	felfedezése	vár	ránk.

szok csontjai, melyek Iharkúton 
igen gyakoriak és már a legelső ása-
tások során előkerültek. Mára több 
leletüket ismerjük Iharkútról, mint 
együttvéve Európa más késő-kréta 
kori lelőhelyéről, Erdélytől Spanyol-
országig.

Csont	csont	hátán
A bevezetőben említett iharkúti di-
noszaurusz-leleteket követően né-
hány hónappal, 2001 őszén újabb 
szenzációs felfedezéseket tettünk a 
bakonyi lelőhelyen. Egy eső utáni 
napon édesapámmal a külfejtéses 
bauxitbányák déli részén, egyik bá-
nyapadkáról a másikra leereszkedve 
csontokat vettünk észre egy vízmo-
sásban. Először két kör alakú csigo-

A Hungarosaurus test- és páncélzatrekonstrukciója 

(MAKÁDI LÁSZLÓ ÉS PSI ATTILA RAJZA) 

faj testhosszúsága körülbelül 2–2,5 
méter és csonttani tulajdonságaik 
alapvetően primitívek, ám pontos 
rendszertani kapcsolataik a lelet-
anyag töredékességéből fakadóan 
nem teljesen tisztázottak.

A 2000-ben felfedezett iharkúti 
lelőhely mára Európa egyik legje-
lentősebb késő-kréta korú ősgerin-
ces lelőhelye. Számos csontváz, több 
ezer csontmaradvány és fog került 
elő az elmúlt 14 év ásatásai alatt, 
melyek alapján 30 különböző gerin-
ces állatfajt azonosítottunk a halak-
tól a kétéltűeken, teknősökön, gyí-
kokon, krokodilokon és repülőhül-
lőkön át egészen a dinoszauruszo-
kig. A leletek között kivételes helyet 
foglalnak el a páncélos dinoszauru-
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Miután felfogtuk, hogy mi is tör-
tént, elkezdtük a veszélyesen kipre-
parálódott és a már földre hullott, 
de az eső és a sár által még el nem 
szállított csontok mentését. Már jól 
benne jártunk a délutánban, amikor 
az első csontok preparálása közben 
azt vettük észre, hogy azokat nem 
tudjuk teljesen letisztítani, mert 
újabb és újabb csontokba ütközünk, 
melyek sokszor egymás hegyén-há-
tán hevertek, s nem úgy tűnt, hogy 
hamarosan véget ér a leletegyüttes. 
A sejtésünk beigazolódott, hiszen 
2001 ősze és 2003 tavasza között 
számos ásatás során, körülbelül 45 
négyzetméternyi terület feltárásával 

mintegy 450 csontot gyűjtöttünk 
be, melyek mind ugyanahhoz az 
egyedhez tartoztak. Egy nagy testű 
páncélos dinoszaurusz csontvázát 
találtuk meg, mely a felfedezés sor-
rendjében – a már említett kemény 
homokkőtömbből előkerült egyed 
után – a második volt. A vele szinte 
egy időben és csak néhány méterrel 
arrébb felfedezett harmadik egyed-
hez képest ez a legteljesebb csontváz 
szerencsére már koponya- és állka-
pocselemeket is tartalmazott, me-
lyek nagy segítséget jelentettek e 
páncélos dinoszaurusz pontos rend-
szertani besorolásában.  

Amerikai	rokonság
2003-ban egy további, negyedik 
részleges csontvázra is rábukkan-
tunk, mely szintén egy páncélos di-

noszaurusz volt. A négy csontváz és 
számos izolált lelet alapján belefog-
tam az iharkúti páncélos dinoszau-
ruszok maradványainak aprólékos 
tanulmányozásába. Az összehason-
lító csonttani vizsgálatok azt mutat-
ták, hogy az iharkúti Ankylosauria 
– elsősorban koponyatulajdonságait 
illetően – eltér minden más ismert 
páncélos dinoszaurusztól, így egy új 
fajként, Hungarosaurus tormai néven 
került leírásra. Nevét, mint az első, 
csontok alapján ismert magyaror-
szági dinoszauruszét, hazánkról és 
Torma András barátomról kapta, 
akivel felfedeztük az iharkúti lelő-
helyet.

lyatestre, majd néhány másodperc-
cel később további csontokra (kopo-
nyaelemek, bordák) lettünk figyel-
mesek, utóbbiak a csigolyáktól nem 
messze, azokkal megegyező kőzet-
rétegből álltak ki. Minthogy a ma-
radványok igen közel voltak egy-
máshoz, felvetődött a gondolat, 
hogy esetleg ugyanannak a csont-
váznak a részei lehetnek. A vízmo-
sástól 5–6 méterrel arrébb azonban 
újabb, nagyméretű végtagcsontok 
álltak ki a falból, amelyekről, bár 
hasonló rétegben hevertek, s 
egytucatnyi csont után nem talál-
tunk újabbakat, nem gondoltuk, 
hogy az előzőkhöz tartoznának.

A páncélos dinoszauruszok rokonsági kapcsolata

A Hungarosaurus  A Hungarosaurus agyának

koponyájának  szilikonöntvényérQl készült rajz 
hátsó része  felül- (A) és oldalnézetben (B). 
az agyüreggel A cerebellum (kisagy) erQsen 

felboltozódott.
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preparátori munkájának köszönhe-
tően a lelet lehetőséget adott arra, 
hogy az agyüreget és azon keresztül 
a különböző agyterületek egymás-
hoz viszonyított méretét, alakját és 
irányát tanulmányozzuk, más fajo-
kéval összevessük.

Földes Tamás és Tokai Richárd ré-
vén a Kaposvári Egyetem Diag-
nosztikai és Onkoradiológiai Köz-
pontjában nagyfelbontású CT-vizs-
gálatoknak vetettük alá a példányt. 
A CT-felvételek segítségével ugyan-
is a példány olyan zárt vagy üledék-
kel kitöltött részeibe is bepillantást 
nyerhettünk, mely egyébként rejtve 
maradt volna előttünk.

Emellett Hajdu Zsófia és Maká-
di László kollégáimmal egy tö-
mör, az agyüreget teljesen kitöltő 
szilikonöntvényt is sikerült készí-
tenünk, mely főbb arányait tekint-

A leleteken megfigyelt csonttani 
karaktereket valamely csoport le-
származási mintázatát feltáró mód-
szerrel, a kladisztikai analízissel 
vizsgáltuk meg, ami alátámasztotta 
sejtésünket, miszerint a Hungarosaurus 
legközelebbi rokona a már említett 
Struthiosaurus. Meglepő módon azon-
ban e két genus nem a saját kortársai-
val, hanem 20–30 millió évvel idő-
sebb, észak-amerikai fajokkal mutat 
nagyfokú hasonlóságot. Ez azt sej-
teti, hogy ezek az európai páncélos 
dinoszauruszok tulajdonképpen ősi, 
elszigetelt szárazföldeken fennma-
radt fajok lehettek, s elődeik az 
észak-amerikai rokon fajoktól sok 
millió évvel ezelőtt, még a kréta 
időszak első felében váltak el és fej-
lődtek – vagy inkább rekedtek meg 
– a hajdani Európa szigetvilágában. 
Az iharkúti lelőhelyen tett későbbi 
felfedezések aztán újabb és újabb 
maradványokat eredményeztek, 
melyek közül más gerinces fajok is 
alátámasztották ezt a hipotézist.

A	Hungarosaurus	agya
Az újabb és újabb Hungarosaurus-
maradványok révén nemcsak a ro-
konsági kapcsolatokat sikerül egy-
re inkább pontosítani, de a 
paleobiológiai tulajdonságait is 
mindjobban megismertük e köze-
pes termetű páncélos dinoszaurusz-
nak. Néhány évvel ezelőtt előkerült 
egy koponyatöredék, mely a kopo-
nyatető egy részét és az agyüreget 
határoló csontokat őrizte meg. Bár a 
sok millió év alatt lerakódott kőzet-
rétegek terhelésének köszönhetően 
a koponyadarab oldalirányból eny-
hén deformálódott, Németh Tamás 

ve megfelel az agy másolatának. A 
fontosabb agyterületek és az egyes 
agyidegek kilépési helyei jól elkülö-
níthetők mind a CT-felvételeken, 
mind a szilikonöntvényen. Össze-
vetve más páncélos dinoszauruszok 
agyüregének másolatával, kiderült, 
hogy a Hungarosaurus agya, bár 
alapvetően hasonlított azokra, a 
kisagy területén sokkal felboltozot-
tabb, fejlettebb volt. Báró Nopcsa 
Ferenc majdnem 90 évvel ezelőtt 
szintén készített másolatot az erdé-
lyi Struthiosaurus transylvanicus agy-
üregéről, mely a Hungarosauruséhoz 
hasonlóan mutatja a kisagy erőteljes 
felboltozódását. Ahogy a többi ge-
rinces állatnál, úgy a páncélos dino-
szauruszoknál is a kisagy volt felelős   a 
mozgáskoordinációért. A Hungarosaurus 
felboltozódó kisagya pedig arra 
utal, hogy ennél a dinoszaurusznál 
igen nagy szükség lehetett a fejlett 
mozgáskoordinációra, ezt támaszt-
ják alá – egyebek között – a szokat-
lan végtagarányok és egyéb külön-
leges csontok megléte is.

Hosszú	lábak,	
gyorsabb	mozgás

2006-ban fedeztük fel a Hungaro-
saurus ötödik, részleges csontvázát, 
s ez számos olyan csontelemet is 
tartalmazott, amelyet korábban 
nem ismertünk. E példány végtag-
csontjaiból derült ki, hogy – eltérő-
en a többi páncélos dinoszaurusztól 
(és egyáltalán a legtöbb dinoszau-
rusztól), ahol a hátsó végtagok egy-

A Hungarosaurus jobb alsó állkapcsa a megQrzQdött fogakkal és 
a fogak kopási felületének rajzaival

A Hungarosaurus és a Struthiosaurus 

méretarányos összevetése 

(PECSICS TIBOR RAJZA) 
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negyeddel, sőt egyharmaddal hosz-
szabbak, mint az elülsők – a mellső 
és hátsó végtagok azonos hosszúsá-
gúak voltak. Az iharkúti végtag-
csontokra általában az is jellemző, 
hogy sokkal filigránabbak, mint a 
többi Ankylosauria robusztus 
csontjai.

A csontváz preparálása során rá-
bukkantunk a paravertebralis ele-
mekre, melyek leginkább ovális, la-
pos csontpikkelyekre hasonlítanak, 
de egyik oldalukból csonttüske áll 
ki, amely akár 30 centiméternél is 
hosszabb. Hasonló csontot eddig 
csak az Ausztráliából ismert Minmi 
paravertebra Ankylosaurianál írtak 
le, ahol ezek a csontok a gerincosz-
lop külső jobb és bal oldalán, min-
den bizonnyal a hátizmok mentén 
helyezkedtek el. Ralph Molnar ma-
gyar származású és Eberhard Frey 
német kollégák szerint e csontok-
nak a gerincoszlop merevítésében, 
a nagy tömegű test megtartásában 
és a gyorsabb mozgásban lehetett 
szerepük. Ez az elmélet jól egybe-
cseng a Hungarosaurusra jellemző 
nyúlánk végtagokkal, a többi 
Ankylosauriahoz képest magasabb 
mellső testtájékkal és a fejlett moz-
gáskoordinációs képességgel. Fel-
tételezzük, hogy a Hungarosaurus 
a többi Ankylosauriatól eltérően 
egy gyors mozgású, alapvetően 
nagy lépéstávolsággal jellemezhető 
páncélos dinoszaurusz volt. Mind-
ezeknek a tulajdonságoknak a ki-
alakulása talán összefügghetett az 
egykori szigetkörnyezetben kiala-
kult élőhelyhez való alkalmazko-
dással. 

Hatékony	rágás
Az ötödik csontváz feltárása során 
a végtagcsontok és paravertebralis 
elemek mellett előkerült a jobb és 
bal alsó állkapocs is, bennük az 
eredeti helyzetükben megőrződött 
fogakkal! Utóbbiakra jellemző, 
hogy lapítottak, levélszerűek és 
elöl-hátul csipkézett a szélük. Kül-
ső felszínük erősen kopott és a me-
redek kopási felszíneken számos 
barázda található.  A barázdák egy 
része párhuzamos a fogkorona 
hossztengelyével, más részük vi-
szont ferde lefutású, s akkor kelet-
keztek, amikor a táplálék rágása 
közben az alsó fogak a szemközti 
felső fogakkal precízen találkoz-
tak. A kopási felszín legtöbb eset-
ben feltárja a zománc alatti, annál 
jóval puhább dentinréteget. A két 
réteg határa, továbbá a barázdák 
iránya elárulja, hogy az alsó fogak 
milyen irányban mozogtak a fel-
sőkhöz képest.

A Hungarosaurus a legtöbb páncé-
los dinoszaurusztól eltérően nem-
csak fel-le mozgatta alsó állkapcsát, 
hanem azt záródás közben hátra-
felé is húzta, ezzel biztosítva a táp-
lálék hatékonyabb megrágását. Az 
Ankylosauriak Nodosauridae csa-
ládjában a Hungarosaurus szolgál-
tatta az első bizonyítékot erre a spe-
ciális állkapocs-mechanizmusra és 
az ilyen hatékony rágási technikára. 
Hasonlóan komplex – bár nem tel-
jesen azonos – állkapocsmozgást ed-
dig csak az angliai kora-jura 
Scelidosaurusnál és az észak-ameri-
kai késő-kréta Euoplocephalusnál 
dokumentáltak. A Hungarosaurus je-

lentősége abban áll, hogy bizonyítja: 
a táplálék hatékony szájban történő 
feldolgozása egymástól függetlenül 
több csoportban is kialakult a pán-
célos dinoszauruszok között, és ez 
minden bizonyal sokkal elterjedtebb 
jelenség volt, mint azt korábban 
gondoltuk.

A	másik	páncélos
Az európai késő-kréta korú di no-
szau ruszlelőhelyek mindegyikéről 
csak egyféle páncélos dinoszauruszt 
ismerünk, melyet eddig mindenhol 
Struthiosaurusként (vagy valamelyik 
fajaként) azonosítottak. Minthogy 
az iharkúti leletanyag néhány millió 
évvel idősebb a többi késő-kréta le-
lőhelynél, azt gondoltuk: ez a ma-
gyarázata annak, hogy itt nem a 
Struthiosaurus, hanem a Hun ga ro sau-
rus maradványai kerültek elő. 

Ám 2012-ben felfedeztünk egy 21 
centiméteres felkarcsontot, amely 
mind alakját, mind méretét tekintve 
erősen különbözik a Hungarosaurus 
45 centiméteres felkarcsontjától. A 
kisméretű leleten Prondvai Edina 
kolléganőm elvégzte a csontszövet-
tani vizsgálatokat, melyek igazol-
ták: a felkarcsont egy kifejlett 
egyedtől származik. Tehát nem egy 
fiatal, még kifejletlen Hungarosaurus 
felkarcsontjáról van szó, hanem egy 
másik, a Hungarosaurusnál majdnem 
kétszer kisebb páncélos dinoszau-
rusz nyomára bukkantunk. Ez a 
csont sokkal inkább hasonlít az Eu-
rópa többi lelőhelyéről ismert 
Struthiosaurus felkarcsontjára, ezért 
a leletet a Struthiosaurus genushoz 
soroltuk. Ezzel, amellett, hogy 
megtaláltuk a Struthiosaurus legidő-
sebb képviselőjét, elsőként bizonyí-
tottuk, hogy voltak olyan szigetek a 
késő-kréta kori Európában, ahol 
legalább két különböző páncélos di-
noszaurusz élt egy helyen. 

Az utóbbi maradvány is kiválóan 
illusztrálja, hogy Európa alapvető-
en töredékes leletek alapján ismert 
késő-kréta gerinces faunája sokkal 
változatosabb lehetett, mint azt 
eddig gondoltuk. A Struthiosaurus 
felkarcsontjának iharkúti felfede-
zése pedig jól mutatja, hogy 12 év-
nyi kutatás után is van új a nap 
alatt és még sok felfedezés vár 
ránk.

őSi ATTilA

Az Iharkútról elQkerült Struthiosaurus 21 centiméteres felkarcsontja három különbözQ nézetbQl
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Március 20-án, a tavaszi napéjegyenlQséggel 
kezdetét veszi a csillagászati tavasz. Az egyre 

gyorsabban hosszabbodó nappaloknak és a 

nyári idQszámításnak köszönhetQen egyre 
tovább kell majd fenn maradnunk, hogy a 
zavartalan sötét égboltban gyönyörköd-

hessünk. Nézzük tehát, milyennek látjuk 
az eget március 15-én éjjel 21 órakor!

NYugaton lassan búcsút inthetünk az egyre 
alacsonyabban felt`nR jellegzetes téli csil-

lagképeknek. A nyugati látóhatár felett még felke-
reshetR a Bika a vöröses szín` Aldebarannal. Kissé 
felette az ötszög alakú Szekeres, legfényesebb csil-
laga a Capella. Aki eddig elmulasztotta megpillantani 
az Orion gyönyör` csillagködeit, az még bepótolhatja, de 
a hónap végétRl már egyre nehezebb lesz megtalálni Rket. 
A legismertebbek ezek közül a Nagy Orion-köd és a Lófej-
köd, amelyekrRl korábbi számainkban részletesebben is beszá-
moltunk már. Az Orion övét bal kéz felé meghosszabbítva a földi 
égbolt legfényesebb csillagához, a Szíriuszhoz jutunk a Nagy 
kutya csillagképben. Az Orion felett az Ikrek fényes csillagpárja, 
a Castor és a Pollux fénylik. Ragyogásukat messze felülmúlja a 
most éppen a közelükben elhelyezkedR Jupiter bolygó rendkí-
vül fényes korongja. Megfigyelését bármekkora távcsRvel ren-
delkezRk számára ajánljuk. A bolygó körül keringR négy fényes 
hold (Galilei-féle holdak) mozgásának nyomon követése érdekes 
égi mechanikai felismerésekre vezethetnek (rezonanciák, kötött 
keringés). Északnyugaton a Kassziopeia és a Perszeusz süllyed 
egyre mélyebbre a horizonthoz a tavasz közeledtével. Az IkrektRl 
keletre sorra következnek a jellemzRen tavaszi állatövi csillag-
képek; a Rák, az Oroszlán és a Sz`z. A vöröses szín` Mars most 
éppen a Sz`z csillagképben figyelhetR meg az éjszaka nagy részé-

A csillagos  

ég március 15-én  

20 órakor

Az M44 jel_ Praesepe csillaghalmaz a Rák csillagképben

ben. A Rák csillagképben egy halvány ködfoltocska t`nik fel a 
szabad szemmel fürkészR megfigyelRnek. Ez az M44 nyílthalmaz 
(a Messier-katalógus alapján). Latin neve Praesepe, ami jászolt, 
kaptárt jelent. Laza csillaghalmaz ez, amely már az ókorban is 

A Voyager-1 _rszondát 1977. szeptember 5-én indították Cape 
CanaveralbQl
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ismert volt. Charles Messier francia csillagász 1769. március 4-én 
katalogizálta. Galilei kezdetleges távcsövével több mint negyven 
csillagot számolt meg a szabad szemmel ködfoltnak látszó terü-
leten. Nagyobb távcsRvel kb. 350 csillag látható benne. A halmaz 
becsült kora 730 millió év. Az állatövi csillagképek alatt, a déli 
égbolt alján halvány csillagképek sorakoznak: az Egyszarvú, az 
Északi Vizikígyó, a Szextáns, a Serleg és a Holló. Kelet felé helyez-
kedik el az Ökörhajcsár, a Bereniké haja és a Vadászebek, kissé 

magasabbra a Nagy Medve (Nagy Göncöl) és a Hiúz. A Nagy 
Göncöl rúdja alatt a Vadászebek csillagképben, tiszta derült 

éjszakán látcsRvel is felkereshetjük az égbolt egyik legszebb 
galaxisát, az Örvény-galaxist (M51). Az Örvény-galaxis való-
jában nem is egy, hanem két csillagváros, amelyek aktív 
kölcsönhatásban állnak. MegfigyelhetR, hogy a nagyobb 
galaxis látványos spirális szerkezetet mutat, amelyben a 
porfelhRket vöröses árnyalatú sávok rajzolják ki. Felt`nR 
továbbá, hogy szomszédjával egy hosszan elnyúló fénylR 
kar mentén kölcsönhatásban áll, amelynek során hatalmas 
anyagtömegek dobódtak ki belRlük az intergalaktikus térbe, 
ezek halványabb nyúlványok formájában ismerhetRk fel. Ezt 
az égi szépséget is Messier fedezte fel, majd katalogizálta 

1773. október 13-án. Távolsága 30 millió fényév körüli. Észak 
felé a Sárkány, a Cefeusz és a Kis Medve (Kis Göncöl) csillag-

képeket kereshetjük.

Még mindig a hajnali keleti-délkeleti égbolt ragyogó fény` égites-
te a Vénusz (népies nevén Esthajnalcsillag). A hónap elején még 
több mint két órával kel a Nap elRtt, ez az érték a hónap végére 
másfél órára csökken. Fényessége -4.8 magnitúdóról -4.4 magnitú-
dóra csökken. A Merkúr egész hónapban kereshetR napkelte elRtt 
a délkeleti látóhatár közelében. A hónap elsR felében egy órával 
kel a Nap elRtt. A hónap közepe után láthatósága fokozatosan 
romlik, a hónap végén már csak félórával kel korábban, mint a 
Nap. A Mars az esti órákban kel a Sz`z csillagképben. Az éjszaka 
nagy részében megfigyelhetR a déli égen. A Jupiter az éjszaka elsR 
felében az Ikrek csillagkép közepén tartózkodik, kora hajnalban 
nyugszik. A Szaturnusz éjfél elRtt kel, az éjszaka második felében 
figyelhetR meg a délkeleti égen. Az Uránusz a hónap elején sötéte-
dés után még kereshetR a Halak csillagképben, kora este nyugszik, 
a Neptunusz a Nap közelsége miatt továbbra sem figyelhetR meg. 
Az égbolton még jó néhány halványabb csillagokból álló, kevésbé 
jellegzetes csillagképet láthatunk, ezek megtalálásához azonban 
már csillagtérképre és egy kis türelemre lesz szükségünk.

Múlt hónapban Galileo Galilei születésének 450. évére emlékeztünk, 
ott leírtuk Galileinek a Jupiter holdjaihoz f`zRdR korszakalkotó felfede-
zéseit. Ebben a hónapban még mindig – kiváló megfigyelhetRségükre 
való tekintettel – maradjunk kicsit a Jupiter közelében, de csak 35 évre 
kell visszatekinteni. 1979. március 5-én a Voyager-1 `rszonda 280 ezer 
km-re közelítette meg a Jupitert és elkészítette az elsR közelfelvételeket 
több holdjáról. Két nap alatt több Jupiter-hold mellett is elrepült, töb-
bek között az Amalthea, az Ió, az Europa és a Ganymedes mellett 
is. A Voyager-1 sz`k látószög` kamerájával 40 millió km-rRl készített 
képeket a JupiterrRl, melyek sokkal élesebbek voltak a Pioneer–10 és 
Pioneer–11 által készített képeknél. A Voyager–1 március 4-én felfedez-
te a Jupiter gy`r`jét, amely retrográd irányba kering 7 órás periódussal. 
A gy`r` 56 300 km távolságra van a legmagasabb felhRrétegektRl, 
valamint felfedezte a Jupiter 14. holdját, amely 30–40 km átmérRj` és 
58 000 km távolságra kering. Ezek után a szonda a Szaturnusz felé 
vette az irányt, majd újabb hintamanRver segítségével kilépett a Föld 
pályasíkjából és jelenleg a csillagközi tér felé repül. A NASA 2013. 
szeptember 12-én megerRsítette, hogy a Voyager-1 2012-ben elhagyta 
a Naprendszert és a csillagközi térben utazik tovább. 

lőrincz HEnriK

Az Örvény-köd

A Voyager-1 felvétele a JupiterrQl és két holdjáról (Ió, Europa)

A Voyager-1 felvétele a Jupiter Nagy Vörös Foltjáról
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keretében folytattuk a vizsgálódást. 
A célja az volt, hogy feltárjuk a kü-
lönböző élőlénycsoportok biológiai 
sokfélesége és a faállomány közötti 
összefüggéseket. Jelenleg egy svájci 
pályázat keretében vizsgáljuk az 
Északi-középhegységben lévő minta-
területeinken a korhadó faanyag 
mennyiségét, illetve a mohák és a 
gombák sokféleségében betöltött sze-
repét a gazdasági erdőkre vonatkozó-
an is. Egy most induló vizsgálat kere-
tében pedig egy erdészeti kísérletet 
indítunk el a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel 
közösen, itt különböző erdészeti fa-
használatoknak vizsgáljuk a termő-
helyre, felújulásra és erdei 
biodiverzitásra gyakorolt hatását. 
– Mi volt a vizsgálataik célja az 
Őrségben? Milyen eredmények szü-
lettek?
– Itt az volt az alapvető cél, hogy sok 
élőlénycsoport esetében megmutas-
suk a legfontosabb háttérváltozókat – 
külön kiemelve a faállománynak a 
jellemzőit – amelyek egy-egy élő-
lénycsoportnak meghatározzák a bio-
lógiai sokféleségét. A háttérváltozók 
közül vizsgáltuk a faállomány össze-
tételét, szerkezetét, a táji környezetet, 

az erdőknek a talaj-, illetve mikroklí-
ma-viszonyait, a történeti viszonyo-
kat. Nagyon sok, funkcionálisan el-
térő élőlénycsoportot vizsgáltunk: a 
fák újulatát, a lágyszárúakat, a tala-
jon és a fán élő mohákat, a fakérgen 
élő zuzmókat, a gombákat, a mada-
rakat, a pókokat, a futóbogarakat és a 
szaproxyl, azaz elhalt faanyagot fo-
gyasztó bogarakat.
– Magyarországon viszonylag ritká-
nak számít, hogy egy kutatás során 
többféle rendszertani csoportot vizs-
gálnak egyszerre.
– Igen. Én kifejezetten erre töreked-
tem, részben azért, mert korábban a 
holtfa hatását vizsgáltuk egyszerre 
mohákra és gombákra, és nagyon ér-
dekes volt a két élőlénycsoportot ösz-
szehasonlítani. Az volt a célunk, 
hogy olyan vizsgálatokba fogjunk 
bele, ahol egy mintavételi rendszer-
ben egymás mellett tudunk vizsgálni 
különböző élőlénycsoportokat. Ez 
sokkal használhatóbb mind gyakor-
lati, mind pedig tudományos szem-
pontból, mint az élőlénycsoportok-
ként önmagában megálló, de viszony-
lag elkülönült vizsgálatok. Kiemelnék 
egy-két dolgot az ered  ményekről 

– Mi tartozik az érdeklődési területé-
be az ökológián belül?
– Alapvetően mohák felől indultam, 
a doktori dolgozatom a korhadó fán 
élő mohákra fókuszált, aztán ennek 
kapcsán elkezdtem nyitni az erdő-
ökológiának további irányai felé. Kü-
lönböző együttműködések révén a 

növényeken kívül 
más élőlénycsopor-
tokkal is foglalkoz-
tam. Mindig a faál-
lomány és a külön-
böző élőlénycsopor-
tok összefüggései 

érdekeltek. De természetesen ma is 
megmaradt az érdeklődésem a mo-
hák, a lágyszárúak és a korhadó fa-
anyag iránt.
– Milyen kutatásai futnak jelenleg?
– Most három olyan téma van, ame-
lyeken viszonylag intenzíven dolgo-
zom. Az egyiknél a kutatásnak az 
anyaggyűjtés-része és a feldolgozása 
már jórészt lezárult – a publikációs 
fázis viszont még tart. Ez egy Őrség-
ben futó vizsgálat volt, posztdoktori 
OTKA-támogatással vágtam bele 
még 2003-ban , majd pedig 2009-től 
egy sokrésztvevős OTKA-kutatás 

I N T E R J Ú  Ó D O R  P É T E R R E L

AZ	VRSÉGI	ERDVK	
KOMPLEX	VIZSGÁLATA
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Hogyan	függ	össze	az	erdW	fafajgazdagsága	a	többi	élW-
lény	gyakoriságával?	Mit	jelent	a	szálaló	erdWgazdálko-
dás?	Miért	elWnyös	a	biológiai	sokféleség	szempontjá-
ból?	Ódor	Péterrel,	az	MTA	Ökológiai	Kutatóközpontjának	
munkatársával	 ezekrWl	 a	 kérdésekrWl	 beszélgettünk	
alapkutatást	végzW	magyar	kutatókat	bemutató	soroza-
tunk	keretében.	Szó	esett	az	ökológus	vezetésével	az	
Vrségben	végzett	kutatásokról,	ahol	nemcsak	a	mohá-
kat	és	a	zuzmókat,	hanem	a	fákat,	a	madarakat,	a	gom-

bákat	és	a	bogarakat	is	vizsgálják.
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csupa olyan faállomány-jellemző bizo-
nyult fontosnak a különböző élőlény-
csoportok szempontjából, amit sokkal 
könnyebb biztosítani folyamatos erdő-
borítás mellett. 
– Tehát kimutatták empirikusan, 
hogy a szálaló gazdálkodás előnyös a 
biodiverzitás szempontjából.
– Az Őrségben nem közvetlenül gaz-
dálkodást vizsgáltunk, hanem a faál-
lományt, de olyan változók bizonyul-
tak a legfontosabbnak, amelyek így 
jobban biztosíthatók. Említettem a 
fafajgazdagságot, de hozzátenném a 
lágyszárúak esetében a heterogén 
fényviszonyokat. Ez utóbbi azt jelen-
ti, hogy folyamatosan erdei fényvi-
szonyokat biztosítunk, de nem zárt 
erdeiket, hanem rendszeresen meg-
bontjuk a lombkoronát. Ide értjük 
például a cserjeszint, a nagyméretű 
fák és a holtfa folyamatos és egyidejű 
jelenlétét, az erdei mikroklíma folya-
matos biztosítását. Ezek mind-mind 
olyan változók, amiket sokkal köny-
nyebb biztosítani szálaló üzemmód-
ban, vagy más folyamatos erdőborí-
tást biztosító gazdálkodási módban, 
mint a hagyományos vágásos gazdál-
kodás során. Ez persze nem jelenti 
azt, hogy a vágás gazdálkodás kereté-
ben ne lenne mód arra, hogy az erdei 
biodiverzitás szempontjából a jelenle-
ginél kedvezőbb erdőszerkezetet ala-
kítsunk ki.

BAJOMI BÁLINT

– Igen, bár pont víz által befolyásolt 
erdőket nem vizsgáltunk, így itt in-
kább a páratartalomra helyezném a 
hangsúlyt. Emellett a fán élő mohák-
nál fontos tényező volt a cserjeszint – 
ez azzal függött össze, hogy a cserje-
szint pont ebben a magasságban egy 
kiegyenlített, párásabb mikroklímát 
eredményez. A mikroklíma igen je-
lentős tényező volt sok élőlénycso-
portnál, amely szorosan összefüggött 
a faállománnyal. 
– Mit érdemes tudni a folyamatos 
erdőborítást biztosító gazdálkodásról? 
Hogyan befolyásolja a sokféleséget? 
Ha jól értem, sikerült a kutatással 
igazolni, hogy ez a gazdálkodási 
mód előnyösebb a biológiai sokféleség 
szempontjából, mint a vágásos erdő-
gazdálkodás.
– A folyamatos erdőborítást biztosító 
gazdálkodás olyan gazdálkodási mó-
dokat jelent, ahol gyakorlatilag állo-
mányléptékben biztosítjuk a vegyes 
korú erdő folyamatos jelenlétét, a ta-
laj folyamatos árnyalását, nem kelet-
keznek tehát vágásterületek (amikre 
a köznyelvben a tarvágás kifejezést 
szokták alkalmazni, némileg pontat-
lanul). Ilyen gazdálkodási mód például 
a szálalás, amit az őrségi magánerdők-
ben régóta alkalmaznak viszonylag 
spontán módon. Szerencsére a terve-
zett erdőgazdálkodás keretében is 
egyre gyakrabban találkozhatunk ez-
zel az üzemmóddal. Ennek lényege, 
hogy viszonylag gyakori visszatéréssel 
kevés fát vesznek ki az állományból, 
faegyedeket, kisebb facsoportokat ki-
termelve. Ezáltal az erdő szerkezeti ké-
pe állományléptékben szinte nem vál-
tozik, folyamatosan egy vegyes korú 
erdőben sétálhatunk. Az Őrségben 

anélkül, hogy a részletekbe belemen-
nénk. Volt néhány jellemző, ami ér-
dekes módon kulcsfontosságú válto-
zó volt nagyon sok élőlénycsoport 
esetében. Az egyik ilyen a 
fafajdiverzitás, vagyis a fafajok sok-
félesége, tehát hogy mennyire ele-
gyesek az erdők és hány fafaj van 
bennük. Ez egy kulcsváltozó volt a 
lágyszárúak, mohák, zuzmók, pó-
kok és még egyéb élőlénycsoportok 
esetében egyaránt. Tehát az látszik, 
hogy az elegyes, változatos fafaj-ösz-
szetételű erdők sokkal fajgazdagabb 
erdei közösséget képesek eltartani, 
vagyis magasabb a diverzitásuk. A 
másik változó, ami nagyon sok élő-
lénycsoportnak fontos volt, a cserje-
szint jelenléte: a fán élő mohák, zuz-
mók, pókok és futóbogarak esetében 
is kulcsfontosságú változónak bizo-
nyult. Az egyes élőlénycsoportoknál 
funkciójukból adódóan jelentős elté-
rések voltak. A lágyszárúaknál és a 
zuzmóknál is óriási jelentősége volt a 
fénynek, a madaraknál elsősorban a 
nagy fák jelenléte, a holtfa mennyi-
sége és a lágyszárú szint borítása volt 
fontos. A talajlakó moháknál az 
avarviszonyok voltak meghatározó-
ak, őket a nagy mennyiségű lomb-
avar gátolta. A gombáknál – főleg a 
talajon élő mikorrhizás (a növények 
gyökereivel együtt élő), illetve 
szaprotróf (korhadékon élő) gom-
báknál – kiemelném a mikroklímá-
nak a jelentőségét, elsősorban a hű-
vösebb, párásabb, árnyasabb erdők-
ben jelentek meg nagyobb termő-
testszámmal, illetve nagyobb 
fajgazdagsággal a gombák.
– Gondolom, a moháknál a csapadék 
és a víz mennyisége is fontos.

ErdQszél az Prségben 
(BAJOMI BÁLINT FELVÉTELE)

Pókok gy_jtése kézi motoros 
rovarszippantóval 

(ÓDOR PÉTER FELVÉTELE)
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mos hasonlóságot mutattak a klasz-
szikus opioid vegyületekkel. Ezeket 
a külső forrásból származó opioid 
peptideket nevezték el exorfinoknak 
szervezeten kívüli eredetükre utal-
va. Manapság ezt a kifejezést már 
tágabb értelemben használják, 
ugyanis számos képviselőjükről be-
bizonyosodott, hogy a szerveze-
tünkben is előállítódnak. Az 
exorfinok szerkezete a klasszikus 
opioidokra emlékeztet, bennük a 
jellegzetes YGGF- (tirozin-glicin-
glicin-fenilalanin-) motívum azon-
ban YP- (tirozin-prolin-) aminosa-
vakra módosul. Élettani sajátságaik 
emlékeztetnek a korábban már meg-
ismert opioid-peptidekre, és hozzá-
juk hasonlóan hatásuk az opioid re-
ceptorok univerzális gátlószerével, a 
naloxonnal részben blokkolható. 
Ugyanakkor a klasszikus opio idok-
kal szemben sokukat megtaláljuk a 
központi és környéki idegrendszeren 
kívül is.

Az exorfinokról az utóbbi években 
egyre inkább bővülnek ismereteink, 
és különböző szervrendszerekben si-

került igazolni jelenlétüket. A 70-es 
évek végén tudósítottak róluk elő-
ször, a már említett táplálkozási ere-
detű anyagok pepszinnel végzett 
emésztése kapcsán. Az elsőként 
megismert vegyületek a glutén-
exorfinok és a kazein emésztése során 
keletkező béta-kazomorfin voltak. 
Ezeket a peptideket később össze-
függésbe hozták fiatalkori mentális 
zavarok kialakulásával, napjainkban 
is több cikk lát napvilágot az 
exorfinok és az autizmus kapcsola-
táról. Az autizmusban szenvedő be-
tegek vizeletében az exorfinok 
szintjét emelkedettnek találták, ami 
azzal állhat összefüggésben, hogy a 
betegek szervezetében a bontó enzi-
mek hibájából fakadóan felhalmo-
zódnak.

Egy másik jelentős csoportot ké-
peznek a kétéltűek, azok közül is ki-
emelten a nyílméregbékafajok bőré-
ből izolálható peptidek, elsőként fel-
fedezett képviselőjük forrásáról a 

AZ EXORFINOK 
ÉS A HEMOPRESSZIN

Az	ópiumnak,	illetve	fW	hatóanya-
gának, a morfinnak a központi 

idegrendszerre	 kifejtett	 hatása	
ugyan	régóta	ismert,	de	az	élet-
tani	hatások	mögött	húzódó	mo-
lekuláris	mechanizmusokat	csak	
a	hetvenes	évek	elején	írták	le.	
Három munkacsoport (Simon; 

Pert	és	Snyder;	 illetve	Terenius	
által	 vezetett	 mehelyek)	 egy-
mástól függetlenül fedezte fel 

azokat	 a	 jelfogókat,	 amelyek	 a	
nyugtató	 és	 euforizáló	 hatást	
közvetíthetik.	 Két	 évvel	 ezután	
Hughes	 és	 Kosterlitz	 megtalál-
ták	az	elsW	olyan	morfinhoz	ha-
sonló	 hatású	 peptideket,	 ame-
lyek	ezekhez	az	agyi	struktúrák-
hoz	kapcsolódnak	és	nem	külsW	
forrásból	 származnak,	 hanem	
idegsejtjeink	 állítják	 elW	 Wket.	
Ezáltal igazolódott az „endorfi-

nok”	(endogén	azaz	belsW	morfi-
nok)	létének	hipotézise.

A következő években részlete-
sen feltárták és elemezték az 
opioid receptorokat és a hoz-

zájuk kapcsolódó vegyületeket. Szá-
mos új vegyületcsoportot fedeztek 
fel nemcsak az idegszövetben, ha-
nem különböző tápanyagok tápcsa-
tornai enzimekkel való emésztése 
során is. 

A glutén és a tejből származó kaze-
in enzimatikus bontásakor olyan 
anyagok keletkeztek, amelyek szá-

Az exorfinokat gabonafélék és a tejben 

megtalálható kazein enzimatikus 

emésztése során fedezték fel
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dermorfin nevet kapta. Különleges 
tulajdonsága a peptidnek, hogy a 
széles körben elterjedt L-aminosa-
vakkal ellentétben D-konfiguráció-
jú aminosavakat tartalmaz, amelyek 
jobbára csak baktériumokban és más 
mikroorganizmusokban fordulnak 
elő. A dermorfin tehát feltehetően 
mikrobiális eredetű, emlősfajokban 
és emberben idáig nem is sikerült 
azonosítani. Egy másik különleges-
sége, hogy a morfinnál jóval erősebb 
hatású, mégis jóval kevésbé alakít ki 
függőséget, mint az ópium jól is-
mert hatóanyaga. 

Később a vér enzimatikus emészté-
se során újabb opioid hatású vegyü-
leteket ismertek meg: ilyenek a 
mitokondriális eredetű citokrofinok, 
illetve a hemoglobin enzimatikus 
bontásából származó anyagok, ame-
lyek a hemorfin nevet kapták. A 
hemorfinok legerőteljesebben az 
opioid-receptorok mű altípusához 
kötődnek, de hatáserősségük elma-
rad a jól ismert klasszikus opioid 
peptidek, az endomorfinok vagy az 
enkefalinok affinitásától. A kisebb 
mértékű hatáserősséget azonban 
kompenzálja a vérben levő viszony-
lag magasabb koncentrációjuk. 
Legismertebb élettani hatásaik a 
fájdalomérzet csökkentése, illetve 
az angoitenzin-konvertáló enzimen 
(ACE) keresztül a vérnyomás szabá-
lyozása.

A hemoglobinról a legtöbben úgy 
vélik, hogy a vörösvértesteken kívül 
nem találhatóak meg más sejtekben. 
A hemoglobin kifejeződését azon-
ban számos szervben kimutatták: je-
len vannak a tüdőben, a gliasejtekben 
és idegsejtjeinkben is. Az évek során 

a hemoglobin származékait is egyre 
jobban jellemezték, ezek egyike az 
alfa-láncból származó hemopresszin. 

A hemopresszin egy kilenc amino-
savból álló vegyület, amelyről kez-
detben azt gondolták, hogy a 
hemorfinok családjába tartozik. Ezt 
az elképzelést támogatta, hogy ha-
sonlóan a hemorfinokhoz, vérnyo-
máscsökkentő (neve is erre utal) és 
fájdalomcsillapító sajátságúnak bizo-

nyult. A he mo-
pres szin hatását 
azonban – szem-
ben a he mor fi-
nok kal – nem gátolta meg a 
naloxon, ami ellentmondott az 
opioid receptorokon keresztüli jel-
átvitelnek. A táplálékfelvételre ki-
fejtett hatása arra engedett követ-
keztetni, hogy az éhségérzet kiala-
kulásban, valamint a fájdalomkü-

szöb szabályozásában is 
jelentős szerepet játszó 
kannabinoid-rendszert ak-
tiválhatják. Azokban az 
egerekben, ahol kiütötték 
a CB1-es kannabinoid-

receptorokat, a 
hemopresszinek 
étvágycsökkentő 
hatása elmaradt. 

A kannabinoid-receptoroknak idáig 
csak li pid ter mészetű aktivátorai voltak 
ismertek, és elsőre ellentmondásosnak 
tűnt, hogy egy lipidreceptorhoz peptid 
kötődjön. A probléma feloldása, hogy 
a hemopresszin valószínűleg egy má-
sik kötőhelyhez kapcsolódik, és így a 
jelátvitel finomhangolója lehet. Ezt 
az elképzelést molekuláris szintű 
elemzések során kutatócsoportunk 
is igazolta: a hemopresszin által bein-
dított jelátviteli folyamatok erőssége 
ugyanis kisebb, mint az idáig meg-
ismert CB1-es receptor-akti-
vátoroké. Mind a kannabinoid-, 
mind az opioid-rendszer szabályo-
zásának megismerése nagy segítsé-
günkre lehet a későbbi gyógyszer-
fejlesztésben, illetve egyes betegsé-
gek biológiai hátterének megisme-
résében. 

SZLÁVICZ ESZTER

A nyílméregbékafajok bQre különösen 
gazdag opioid jelleg_ peptidekben.
Ezek a vegyületek azonban jobbára 

D-konfigurációjú aminosavakat 

tartalmaznak, ami mikrobiális eredetre 

utalhat.

A hemorfinok viszonylag nagy koncentrációban 

találhatóak meg a keringésben. A hemoglobin 
bomlástermékeiként tartották Qket számon, de azóta más 

szervrendszerekben is kimutatták jelenlétüket.

A hemopresszin is egyike a hemoglobin 

származékainak, azonban a hemorfinoktól 

eltérQen nem opioid, hanem kannabinoid 
jelleg_ hatása van
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A kelták és germánok mitológiá-
járól és vallási hiedelmeiről 
sokkalta később jelennek meg 

a saját környezetükben született beszá-
molók, ami nagyban megnehezíti a 
korábbi mitológiai témájú képi emlékei 
értelmezését is. Természetszerűleg a 
változás és a folytonosság kettőssége 
egyszerre állítja kihívás elé az ilyen áb-
rázolások magyarázata kapcsán a kuta-
tókat. 

Férfi karddal és kígyóval
A Kárpát-medence germán korszakát 
követő avar periódusból számos olyan 
ábrázolás ismert, melynek pontos tar-
talmát és az ábrázolt, egy jelenetbe ösz-
szesűrített történetét igen nehéz meg-
fejteni. A jelenlegi régészeti kutatás ál-
tal a kora avar kori germán népesség-
hez kötött egyik legjelentősebb 
temetőket a mai Kölked mellett tárták 
fel. A Kölked-B temető VI–VII. szá-
zad fordulójára keltezett 85., gazdag 
női sírjából előkerült egy aranyozott 
ezüst övcsat, melynek pajzstövisén ed-
dig pontos párhuzam nélkül álló képi 
ábrázolás figyelhető meg. A kis felüle-
ten egy szakállas, hosszú hajú férfit, 

E G Y  Á B R Á Z O L Á S  É R T E L M E Z É S É N E K  N E H É Z S É G E I

KÜLÖNÖS KÉP AZ ÖVCSATON
A preindusztriális korszakból származó 

képi és ikonográfiai források értelme-

zését nagyban megkönnyíti az egyes 

magas kultúrákban gazdagon fennma-

radt írásbeli hagyomány. A klasszikus 

korszak görög vázaképeinek mitológia-

jelenetei, még ha gyakorta csak egy-

egy motívumot emelnek is ki a törté-

netekbWl,	a	gazdag	írott	kútfWanyag-

nak	 köszönhetWen	 könnyen	 beazo-

nosíthatóak és konkretizálhatóak. 

Más a helyzet a saját írott kultúrá-

val	nem	rendelkezW	népek	és	
társadalmak esetében. 

Týr isten Fenrír, a farkas szájába helyezi a kezét

Waffentanzerek  

(fegyverrel táncolók) 

ábrázolásai  

a Sutton Hoo-i  

sisakon
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kezelte. (A nyelvészek az indoeurópai 
vihar- és hadisteneket etimológiájuk 
alapján próbálták egy archetípusra visz-
szavezetni; Týr~Ziu (<teiwaz), 
Zeus~Dyダus (<*diパus) vagy a 
deva~divus). A rómaiak Marssal azo-
nosították az istenalakot, akinek helyi 
variánsai is ismertek voltak a germán 
segédcsapatok körében (Mars thingus 
– az ítéletet hozó Mars). Feltehetően 
ezt a fontosabb helyzetét az idő 
előrehaladtával elvesztette, hiszen a 
skandináv forrásokban már nem ját-
szik jelentősebb szerepet. Týrről az 
egyetlen nagyobb összefüggő történet 
a próza Eddában olvasható, ahol ő az 
egyetlen bátor isten, aki Fenrír farkas 
szájába helyezi kezét biztosítékként, 
miközben társai harmadik próbálko-
zásra már sikeresen megbilincselik a fe-
nevadat. A cselre későn ráébredő 
szörny természetesen bosszúból leha-
rapja Týr kezét. Georg Dumézil felté-
telezése szerint ezzel a naiv történettel, 
valamint a fegyverforgatásnál és a jogi 
aktusoknál elengedhetetlen jobb kéz 
(feltartása szavazásnál) elvesztésével 
próbálták meg jelezni a korábbi vihar- 
és hadisten hatalmának jelentős csök-
kenését. 

Az igazi problémát azonban a csaton 
látható kígyó és a vele történő küzde-
lem értelmezése jelenti. Týrről ugyanis 
a VI–VII. századot követően sem áll 
rendelkezésünkre olyan adat, hogy kí-
gyószerű lénnyel vívott volna harcot. 
Valóban lehetséges egy kis felületen 
fennmaradt ábrázolás ilyen konkrét is-
tenalakhoz kötése egy alapvetően száj-
beli hagyományra építő kultúrában? 
Ennek eldöntéséhez érdemes az írott és 
a képi ábrázolásokat is külön elemez-
nünk. A IV–VI. századi hiedelemvilág 
megrajzolásához több tudományterü-
let együttes vizsgálatára van szükség, 
minthogy a kevés írott emlék mellett 
főként régészeti és ikonográfiai forrá-
sok állnak rendelkezésre.

Germán	istenek	az	Eddák	elWtt
A belső források hiányában (az avar 
kor és a Kárpát-medencében élő más 
csoportok hiedelemvilágáról nagyon 
szórtak információink) érdemes kite-
kinteni a hasonló kultúrájú germán 
csoportokról rendelkezésünkre álló 
híradásokra is. A germán hiedelemvi-
lág kutatása az elmúlt közel másfél év-
században alapvetően Tacitusra és az 
Eddák világára épült. Komoly mód-

szertani problémát jelent, hogy a római 
értelmezés/világnézet szellemében 
megírt ezüstkori (I–II. századi) mű és a 
XIII. században lejegyzett történetek 
istenalakjai között a kutatás az elmúlt 
száz évben megpróbált egyenlőséget 
tenni. Ugyanakkor nem mindig me-
rült fel a több mint ezeréves periódust 
vizsgálva a különböző rétegek megkü-
lönböztetésének igénye, pedig azok 
szép számmal akadnak, elég csak meg-
említeni az izlandi keresztény térítés 
tényét és annak a korábbi hiedelmekre 
gyakorolt hatását. 

További problémát jelent, hogy ebből 
az időszakból nem ismert a germán 
mitológiára vonatkozó részletes leírás, 
gyakorlatilag csak apróbb, elszórt for-
rásrészletek utalnak a későbbi korokból 
jól ismert istenalakokra. A Tacitus ko-
rában lejegyzett germán panteon felte-
hetően éppen a népvándorlás korában 
megy át jelentős változásokon, korábbi 
istenalakok eltűnnek és újak jelennek 
meg. A régi–új istenek között minden-
képpen Wodan alakja kerül előtérbe, 
hiszen a korszakban ő a legtöbbet sze-
replő figura a forrásokban. Legkorábbi 
említése egy népvándorlás kori ruha-
kapcsoló tűn (a nordendorfi fibula) fe-
dezhető fel, ahová a névalakot rúnaje-
gyekkel vésték le. A VI. század végére 
keltezhető tárgylelettel nagyjából egy 
időben jelennek meg az írott kútfők 
tudósításai is, melyek említik Wodant. 
Az Origo gentis Langobardorum, a belőle 
táplálkozó Paulus Diaconus és Beda 
Venerabilis is egyaránt említik a későb-
bi Odinnal azonosítható névalakot. Ha 
antik istenséget is illesztenek a germán 
eredetű név mellé, akkor az főként 
Mars/Arésszel, valamint Mercuriusszal 
kapcsolja össze, de egységes rendszerről 
nem beszélhetünk a görög-római meg-
feleltetések esetében. Wodan feltehető-
en a népvándorlás kor viszontagságai 
közepette emelkedett fel, mint a har-
cos csoportokat támogató alak, aki 
több uralkodónemzettség, valamint 
nép védője és oltalmazója is volt írott 
kútfőink tudósítása alapján. A római 
császárkorban említett Mars/Týr alak-
nak abszolút nincsen semmiféle lenyo-
mata a korszakban, feltehetően az ő ál-
tala megtestesített attribútumokat is 
átveheti Wodan. 

Ugyanakkor a szűkös források mel-
lett felmerül egy további probléma is: a 
regionalitás kérdése. Karoling kori 
kapitulárék (törvénykezések) Wodan 

AZ ÖVCSATON
kezében az ég felé emelt két karddal és 
teste köré csavarodó, karjába harapó 
kígyóval jelenített meg az ötvösmester. 
A temetőt publikáló Kiss Attila a képi 
ábrázolást a későbbi germán-skandi-
náv mitológiából ismert Týr istenhez 
kötötte, aki véleménye szerint a kor-
szakban a germán panteon főistenének 
számított.

Týrt a korábbi kutatás a 
Krisztus születése körüli idő-
pontban valóban a germán 
panteon fő istenalakjaként 

Waffentanzerek 

(fegyverrel táncolók)

Jelenet a Stuttgarti ZsoltároskönyvbQl

Týr-jelenet 

ábrázolása
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ezeken a leleteken sárkányos sisakban 
maga Wodan táncol kezében karddal 
és lándzsákkal, mellette gyakran kü-
lönböző, félig állat-, félig emberalakok 
láthatóak, akik az istenség követői le-
hetnek (berserkerek, farkas- és medve-
ruhába öltözött harcosok). Az ikono-
gráfiai elem elterjedését Karl Hauck is 
egyértelműen Wodan kultuszának 
megerősödésével magyarázta. Egy 
újabban Keszthelyen előkerült kis le-
mezről készített gipszmásolat – az ere-
deti tárgy elveszett –, bár jóval egysze-
rűbb formában, de szintén 
Waffentanzereket ábrázol, ami azt 
mutatja, hogy a Kárpát-medencében 
sem voltak ismeretlenek ezek a képi 
motívumok. Bár a kéztartás, a fegyve-

rek ábrázolása és a megjelenítés 
módja valóban hasonló, mégis a 
kölkedi csatnál lényeges különbséget 
jelent a sisak és a nem teljes alakos 
megjelenítés hiánya is. Ez nem lehet 
véletlen, hiszen a tárgyat készítő ötvös 
feltehetően egy teljesen más történetet 
és tartalmat akart kifejezni. 

A kép másik, igen markáns eleme a 
kígyó. A szakállas férfi köré tekeredő 
állatot érdekes módon csőrszerű szájjal 
jelenítették meg. Hasonló ábrázolások 
szép számmal ismertek a VI–VII. szá-
zadból, főleg az úgynevezett északi 
brakteátákon (Skandináviában a VI–
VII. században aranyból készült nagy-
méretű medalionok, melyek a késő 
császárkori császárportrés előképekből 
alakultak ki, majd főként germán iste-
neket ábrázoltak), ahol hol magukban, 
hol pedig egy emberalak köré tekered-
ve jelennek meg a csúszómászók. Az 
apró tárgyak mellett ismertek még ha-
sonló kígyóalakok faragványokról is. 

és Thór mellett megemlítenek egy, a 
szászok körében ismert helyi istenala-
kot, Saxnotot is. Őt több forrás ismer-
jük. A XI. századi úgynevezett merse-
burgi varázsráolvasásban Wodan és 
Baldr mellett kilenc istenalak jelenik 
meg, akiknek csak a fele azonosítható 
a skandináv-germán kultúrkörben 
szereplő égi alakokkal. Ez az eset is jól 
mutatja, hogy írott kútfőink alapján 
sem lehet az Eddák keletkezése előtti 
időben teljes panteont felvázolni, vala-
mint számolni kell a regionálisan tisz-
telt törzsi-népi istenek jelenlétével is. 
Ezek fényében nem kizárt, hogy a 
Kárpát-medencében tiszteltek egy Týr 
funkcióival bíró személyt az itt élő ger-
mánok, azonban Wodan rohamos elő-
retörése a többi germán cso-
port körében minden-
képpen elgondol-
kodtató.

Az egyes 
képi elemek 
értelmezése

Sajnálatos módon 
az ábrázolás pontos 
párhuzama nem 
ismert a Kárpát-
medencei és 
Meroving ger-
mán kultúrkör-
ből, azonban az 
egyes elemek kü-
lön-külön mind megta-
lálhatóak az adott időszak germá-
nokhoz köthető (és skandináviai) ábrá-
zolásai között. Az egyes elemek vizsgá-
lata főként az eredet kérdéséhez vihet 
közelebb, ugyanakkor nem szabad elfe-
lejteni, hogy a csatot készítő ötvös jelen 
esetben egy teljesen egyedi alkotás létre-
hozására törekedett. 

A legfeltűnőbb eleme az ábrázolás-
nak a szakállas férfi égbe emelt fegy-
verekkel történő megjelenítése. Szem-
ből, fegyvereket az ég felé emelő ala-
kokat különböző tárgyakon főként a 
VII. századi Dél-Skandináviából isme-
rünk. A skandináv területekről kiin-
dulva a VII. század elejétől kezdve ter-
jednek el az úgynevezett Waffen-
tanzerek (fegyverrel táncolók) ábrázo-
lásai, amelyek főként előkelő férfiak si-
sakjait és fegyvereit díszítették (a híres 
vendeli sisak, és a sutton hoo-i sisak). 
Skandinávia mellett Angliából és Dél-
Németországból ismertek hasonló mó-
don díszített tárgyak. A kutatás szerint 

Az oberflachti temető – ahol szeren-
csés módon megőrződtek a szerves 
anyagból készült tárgyak is – egyik ko-
porsóján egy mindkét végén fejben 
végződő, igen hasonló állatot faragott 
ki az ismeretlen mester. Az ilyen és ha-
sonló esetekben (egyes ruhakapcsoló 
tűkön) Hayo Vierck kifejezetten óvó–
védő funkciót tulajdonít a kígyószerű 
lénynek. A hasonló lények tisztelete 
tetten érhető a langobardokra vonat-
kozó írott forrásokban. A kígyó a 
Paulus Diaconusnál szereplő Guntram-
mondában is kifejezetten segítő szel-
lemként jelentkezik, aki 
megmutatja a királynak 
álmában a titkos kincs le-
lőhelyét.

A kölkedi csat esetében 
azonban egyértelműen 
másról van szó, hiszen a kígyó 
a férfi karjába harap. A csúszómászó 
állat másik megjelenése a germán mi-
tológia szörnyalakjai felé mutat. A kor-
szakból számos olyan tárgy ismert, ahol 
az ember-hérosz és egy állat küzdelme 
látható. A kígyó mellett főként négylá-
búak vesznek részt ezekben a harcok-
ban, sőt egyes brakteátákon a négylábú 
állatok egyenesen leharapják az emberi 
alak kezét. Ez a motívum egyértelmű-
en Týr történetére utalhat, akinek sze-
repvesztését a korszakban ez is jól tük-
rözi. 

A kígyó a skandináv-germán kultúr-
körben természetesen nem egy egysze-
rű szörnnyel, hanem a későbbi legen-
dák jól ismert sárkányalakjával lehet 
azonos. Ezt bizonyíthatják a viking 

A kölkedi övcsat

Az öv viseleti módja 

(PSI SÁNDOR REKONSTRUKCIÓS 

RAJZA)
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korból ismert Sigurd/Sigfried-történet 
képi ábrázolásai is, amelyekben a sár-
kánnyá változott Fafnirt egy hatalmas 
kígyóként jelenítik meg az északi rú-
nakövek készítői. A képi ábrázolások 
mellett a fennmaradt írott források 
szóhasználata is erre utal. A Beowulf-
énekben a sárkányt gyakran féregnek 
nevezi az ismeretlen szerző. A germán-
skandináv ábrázolási hagyományok 
mellett a sárkánynak számos olyan képi 
megjelenítése is van, mely jelentősen 
eltér a későbbi jól ismert tűzokádó-
szárnyas lény sablonjától (Stuttgarti 
Zsoltároskönyv).

A kígyó/sárkánnyal történő harcról a 
germán és a későbbi skandináv kultúr-
körben mindössze három ismert eset 
van. Az első és több helyen is szereplő 
történet Sigurd/Sigfried és a sárkánnyá 
változott Fafniré, mely a hős győzel-
mével végződik. A második fennma-
radt történet az öreg Beowulf és az or-
szágára törő sárkány harcát meséli el. 
Az öreg hős utolsó küzdelmében, bár 
elbukik, de egy fiatal harcos (Wiglaf) 
segítségével mégis legyőzi a népére tá-
madó „férget”. A harmadik eset az 
Eddákban található, ahol a világot kör-
beérő Midgard-kígyó harcol Thór is-
tennel a Ragnarök (a világ vége a vi-
king mitológiában) alatt, ahol bár a vil-
lámok ura győzelmet arat, ellenfele ha-
lálos sebet ejt rajta.

HWs	vagy	hérosz?
A kölkedi csaton egyértelműen egy em-
ber és természetfeletti lény (kígyó/sár-
kány) közötti elkeseredett harc bontako-
zik ki. Erre utal a test köré tekeredő kí-
gyó, mely a harcos karjába harap, vala-
mint az emberalak elkeseredett 
(kidülledő szemek) tekintete és testtartá-
sa is. A szakállas férfinek nincsenek meg 

azok a jellegzetes attribútumai, melyek 
isteni mivoltára utalnának. Az is igaz, 
hogy a díszítendő felület (mindössze né-
hány centiméterről van szó) erősen befo-
lyásolta az ötvös lehetőségeit a jelenet 
részletes kidolgozásánál. Feltehetőleg a 
korabeli szemlélő, vagy esetleg megren-
delő tisztában volt az egyes elemek és az 
egész ábrázolás jelentésével. A csatot ké-
szítő ötvösmester iskolázottságán érző-
dik az erős skandináv hatás, mely Kö-
zép-Európáig is eljutott a korszakban. 
Bár a brakteáták és Waffentanzerek áb-
rázolásmódjából igen sokat merít, az 
egyes elemek felhasználása mellett egy 
másik történetet tár elénk. 

Nem foglalhatunk tehát egyértel-
műen állást amellett, hogy valamely is-
tenalakot, esetleg hőst formázott meg 
az ismeretlen művész. A korszakban 
korábbi jelentőségét elvesztő Týr isten 
alakja azonban talán valóban kissé tá-
volabb kerül a lehetséges megoldástól. 
Az eleve elrendeltetett, szinte remény-
telen harc a természetfeletti lényekkel 
a germán mitológia hőseinek és istene-
inek egyaránt sajátja, ami csak tovább-
nehezíti az állásfoglalást. Az ilyen tör-
ténetekből a kora középkorban igen 
kevés maradt fenn, sőt gyakran csak a 
szerencsés véletlen folytán őrződtek 
meg a mitológiai elbeszélések, mint 
azt az 1666-os londoni tűzvészt túlélő 
Beowulf-ének példája is mutatja. Fel-
tehetően el kell fogadnunk, hogy egy 
igen gazdag orális kultúrának csak 
szűk szeletét ismerhetjük meg, szám-
talan hőse és szereplője lejegyzés hiá-
nyában elveszett az egyetemes 
kultúrkincsből. Nem lehetetlen, hogy 
a kölkedi germán előkelő hölgy csatja 
is egy ilyen szereplő utolsó ismert, eset-
leg helyi megjelenési formája. 

KISS P. ATTILA

Sigfried-ábrázolás

Oda nézz!

A kapcsolt figyelem képessége – példá-
ul mikor elnézünk abba az irányba, 
amelyikbe a társunk, illetve követjük 
mutatása irányát – jelentős részben 
öröklődik a csimpánzoknál. Mivel a 
kapcsolt figyelem a társas érintkezés 
fontos eleme, genetikai hátterének 
megismerése az autizmus rizikófakto-
rainak azonosításában is jelentős. 

Meglepően nagyszámú, összesen 232, 
fogságban élő csimpánzt sikerült bevon-
ni a vizsgálatba. A kapcsolt figyelem 
teszteléséhez egy 
kutató először ma-
gára vonta a tesz-
telt állat figyelmét, 
majd 5 másodper-
cig egy, a csim-
pánz feje mögötti 
pontra szegezte a 
tekintetét. Ha az 
állat ekkor nem 
reagált, kis idővel 
később mutatással, 
majd az állat nevének kimondásával 
megismételte az akciót.

A kutatók mindegyik csimpánztól 
DNS-mintát vettek, és megvizsgál-
ták, hogy a vazopresszin-hormon re-
ceptorfehérje-gén szabályozó régiójá-
nak milyen változatait hordozzák. 
Préripockok és emberek vizsgálata 
alapján már gyanították, hogy ez a 
génhely hímekben kapcsolatban áll a 
társas viselkedéssel. És valóban, a hím 
csimpánzok közül azok, amelyek a 
gén egy hosszabb változatát is hordoz-
ták, hajlamosabbak voltak a kapcsolt 
figyelemre, tehát a kutató tekinteté-
nek vagy mutatásának követésére, 
mint azok, akik csak a rövidebb válto-
zattal rendelkeztek. Ezek az állatok 
emellett dominánsabbak is voltak a 
csoportjukban, ami szintén arra utal, 
hogy jobbak a társas készségeik, ügye-
sebben értelmezik mások kommuni-
kációs jeleit. 

Mivel a csimpánz és az ember ge-
netikailag közel álló fajok, a vizsgá-
lat az emberek kommunikációs ké-
pességeinek biológiai hátterét is segít 
megérteni.

Kubinyi EniKő

ÉT-ETOLÓGIA
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rész

A gyerekeknek többek kö-
zött ezzel a kísérlettel ma-
gyarázták el, hogyan hoz-

zák létre hűtéssel azt a Föld-bolygó 
erőterénél több, mint 100 000-szer 
erősebb mágneses teret, ami az 
LHC-ben keringő protonnyalábo-
kat körpályán tartja. 

A	túrógombóc-hadmevelet
Részecskegyorsítója mindenkinek 
vo1t otthon, amíg nem terjedtek el 
a lapmonitorok. A képcsöves televí-
ziók elektronok gyorsításával (kb. 
10 KeV) vetítették elénk jó ötven 
éven át a nagyvilág híreit. Az elekt-
ronvolt akkora energia, amit egy 
elektrontöltésnyi részecske 1 Volt fe-
szültségen felvesz. A CERN beren-
dezései jóval nagyobb energián mű-
ködnek, és jelenleg nem elektronok, 
hanem protonok keringenek a 
gyorsítógyűrűben. Mivel a sebesség-
növelést váltófeszültséggel érik el, 
igazából nem egy folyamatos nyaláb, 
hanem részecskecsomagok jönnek 
létre, amelyeket 1232 db, 14,3 méter 
hosszú, 8,4 T (Tesla) erősségű teret 
generáló szupravezető mágnes tart 
27 km sugarú körpályán. Ez a Nagy 
Hadronütköztető. Csak a technikai 
fejlődés érzékeltetésének kedvéért 
érdemes felidézni az 1929-ben Er-
nest O. Lawrence által kifejlesztett 
első ciklotront, amely mindössze 
12 cm-es átmérőjével, 80 KeV-en 
üzemelt és mai áron 150 euróba ke-
rülne megépíteni. Az LHC 35 tonna 
súlyú mágnesei egyenként félmillió 
svájci frankot érnek, és a felújítás 
után 13 teraelektronvolt (TeV) fe-
szültségen dolgoznak. Ezek gondos-
kodnak a részecskenyaláb fókuszálá-
sáról, és az általuk generált mágneses 
tér téríti el a töltött részecskék röp-
pályáját a detektorokban.

MAGYAROK 	A 	NAGY 	HADRONÜTKÖZTETVNÉL

A	GYdRdK	URAI
Az	Európai	Nukleáris	Kutatási	Szervezet	(CERN)	nyílt	napján,	2013.	szeptember	28-án,	egy	erdélyi	
magyar	lány,	Judita	Mamuzic	fagyit	mért	a	gyerekeknek	Genfben.	Hogyan	készít	jégkrémet	a	Nagy	
HadronütköztetW	 (LHC)	 ATLAS-kísérletében	 dolgozó	 részecskefizikus?	 Elég	 gyorsan.	 A	 joghurtba	
ugyanis	folyékony	nitrogént	kevertek	(-196	C°),	 így	hetWszekrény	sem	kellett,	mégis	szempillantás	

alatt	mindenki	megkapta	az	édességet.	

Horváth Dezső, az MTA Wigner 
Fizikai Kutatóközpont emeritus 
professzora ismeretterjesztő előadá-
saiban túrógombócok ütközésével 
szokta szemléltetni, hogyan kelet-
kezhet a Higgs-bozon. A protono-
kat, vagyis a példában a túrógom-
bócokat csaknem fénysebességre fel-
gyorsítva, majd az egymást keresztező 
alagútszakaszokon frontálisan ütköz-
tetve a belsejükből kiszabadul a dara 
(vagyis a kvarkok) és a túrószemcsék, 
amelyek a kvarkokat összetartó 
gluonokat szimbolizálják. Minden al-
kotórész szanaszét repül, egyes ré-
szecskék egymással is ütköznek. 

Higgs-részecske csak egy bizonyos 
energiahatár felett keletkezik, pl. 
két gluon ütközésekor. Mivel az 
LHC-t megelőző berendezések még 
nem érték el a gyorsításnak ezt az 
értékét, a kutatók nem találtak ilyet 
a szétrepülő részecskék között. Az 
észlelés feltétele azonban nemcsak 
az, hogy elegendően nagy energiá-
val ütközzenek a protonok, hanem 
az is, hogy kellően érzékeny észlelő-

rendszer (detektor) vegye körbe a 
kereszteződést, ahol a karambol le-
zajlik, hogy a helyszínelő fizikusok 
minél részletesebb adatok birtoká-
ban elemezhessék az eseményt. A 
reakcióteret körülvevő nagy beren-
dezéseket a CERN-es szakzsargon-
ban „kísérleteknek” nevezik, így a 
gyűrű négy mérőállomása az ALI-
CE-, a CMS-, az ATLAS- és az 
LHCb-kísérlet névre hallgat. Ko-
rábban 1989-től 2000-ig a Nagy 
Elektron-Pozitron ütköztető (LEP) 
gyorsító működött az alagútban, 
amely a cikkünk első felében ismer-
tetett Standard Modell ellenőrzését 
végezte.

A	magyar	különítmény
Hazánk 1992 óta teljes jogú tagja az 
intézetnek, de korábban is dolgoz-
hattak kutatók a szervezetnél egy 
1964-es megállapodás értelmében. 
Így a magyar szakemberek részt 
vettek az Európai müon-
együttműködésben, az OPAL-
kísérletben és a LEP L3-detektorá-

A CERN vázlata
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het elképzelni, hogy a részecskék 
más-más tulajdonságait mérő érzé-
kelők – mint a hagyma héja – réte-
gekben helyezkednek el. Varga De-
zső, az ALICE-kísérlet magyar de-
tektorfejlesztő csoportjának vezetője 
a három berendezést összehasonlítva 
elmondta, hogy az ALICE a többi-
ekhez képest viszonylag lassabban 
dolgozik, de sok részecskét tud egy-
szerre mérni, mivel atommagok üt-
közésének vizsgálatára optimalizál-
ták. Itt egy 80 köbméteres, gáztölté-
sű időprojekciós kamrában (TPC, 
Time Projection Chamber) követik 
nyomon az ütközésekben keletkező 
részecskék pályáját. A CMS-szel el-
lentétben nem félvezetőlapkák, ha-
nem a gázmolekulák között halad a 
részecske, amely eközben elektrono-
kat szakít le az atomokról. Ezeket az 
elektroncsíkokat lehet látni a számí-
tógép által megrajzolt képeken. 

A Higgs-bozon felfedezése a 
CMS- és az ATLAS-kísérletek 
együttműködéseiben dolgozó szak-

emberek munkájának gyümölcse. A 
14 000 tonna súlyú CMS-detektor 
belső rétegét alkotó félvezető alapú 
részecskepályát mérő rendszer ada-
tainak analizálásában a Wigner Fizi-
kai Kutatóközpont fizikusai játsza-
nak vezető szerepet, a kívül elhe-
lyezkedő müondetektor pozícionáló 
rendszert pedig Debrecenben építet-
ték meg. Emellett az előreszórt ré-
szecskéket érzékelő detektor és az 
adatrögzítő rendszer építésében és 
működtetésében is számos feladatot 
magyar szakemberek végeztek el. 

Mivel a müonok nem tartalmaz-
nak kvarkokat, nem vesznek részt az 
erős kölcsönhatásban, így a detektor 
anyagában haladva hosszabb utat 
tudnak megtenni, nem fékeződnek 
le olyan hamar, mint a többi 
szubatomi részecske. Siklér Ferenc a 
CMS szerkezetét ismertetve azt 
emelte ki, hogy az ALICE-szal el-
lentétben ezek a detektorok nem 
egy folytonos pályarajzot tesznek 
láthatóvá, mert a detektor belsejében 
kevesebb a mérési pont. Emiatt, bár 
gyors méréseket tesznek lehetővé, az 
adatok elemzése komoly szoftveres 
feladat.

Mielőtt még folytatnánk a konkrét 
magyar eredmények ismertetését, 
nem lehet említés nélkül hagyni, 
hogy hazánk volt az első ország, 
amely a CERN-ben zajló kutató-
munka minél szélesebb körű megis-
mertetésére tanárprogramot szerve-
zett. 2006 óta 348 fizikatanár vett 
részt egyhetes intenzív továbbkép-
zésen Genfben, melynek során alap-
fizikai méréseket is végezhettek. 
Mint azt Mick Storr, a CERN láto-
gatói központjának vezetője el-
mondta, 2014-ben középiskolás di-
ákcsoportok számára is szeretnének 

nál. Ekkor elektronokat és pozitro-
nokat ütköztetve próbálták megta-
lálni a Higgs-bozont, de csak azt 
sikerült megállapítani, hogy tömege 
115 és 200 GeV közé esik. (Erről bő-
vebben az ÉT 2000/41. számában 
olvashattak Reményfutam a Higgs-
bozonért címmel.)

Horváth Dezső, aki korábban az 
OPAL-együttműködés magyar cso-
portjának vezetője volt, most az 
antiproton-lassítónál dolgozik, ahol 
az ASACUSA-kísérletben többek 
között az antihidrogén gravitációs 
erejének mérésével foglalkoznak 
(erről bővebben – többek között – az 
ÉT 2010/50. és 2013/51-52. számai-
ban olvashattak).

A Szuperproton-Szinkrotron (SPS) 
NA 49-es kísérletének detektorát 
Budapest-falnak nevezték, mivel 
felépítésében a csillebérci KFKI 
RMKI és a Debreceni Egyetem ku-
tatói vettek részt. A berendezés az 
ütközések során keletkező részecs-
kék repülési idejét mérte, ebből szá-
molták vissza azok tömegét.

A most karbantartás alatt álló LHC 
négy nagy kísérlete közül háromban 
dolgoznak magyarok: az ALICE-
detektornál a kvark-gluon plazma 
tulajdonságainak meghatározására 
zajló kutatásoknál (erről részletesen 
az ÉT 2011/18. számában olvashat-
tak); a CMS építésében és működte-
tésében; valamint ennél és az 
ATLAS-detektornál a Higgs-bozon 
keresésében.

Az ütközések a több ezer tonnás 
mágnesekkel körbevett detektortér 
belsejében zajlanak, amelyet úgy le-

CMS-detektor

Az ALICE-kísérlet



278   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2014/9

ságú valami, néha kisebbnek, néha na-
gyobbnak látszik” – mondta a magyar 
CMS-csoport vezetője. 

Ha visszaemlékeznek cikkünk első 
részében leírt focimeccs-hasonlatra, 
a proton három kvarkja között a 
„focilabda”-gluon közvetíti az ener-
giát. Miközben a három játékos egy-
másnak passzolgatva halad a pályán, 

hol közelebb, hol kissé távolabb ke-
rülnek egymástól, hiszen nem lehet 
a labdára, egymásra és a játékostár-
sakra is figyelve még az egyenletes 
távolságot is megtartani. Többek 
között e jelenség dinamikáját is sze-
retnék a 2015-ben újrainduló méré-
sekben tisztázni. 

Az ALICE-kísérlet magyar cso-
portját most Barnaföldi Gergely veze-
ti, aki arról beszélt, hogy jelenleg ők 
is a korábban felvett adatokat elem-
zik, amiben nagy segítségükre van, 
hogy a CERN egyik számítógépes 
központja éppen Budapestre, a Wig-
ner Intézetbe települt. Szintén fel-
adataik közé tartozik az ALICE 

pályázatot kiírni, s ennek szintén 
fontos részét képeznék a gyakorlati 
feladatok. A CERN ugyanis ki-
emelt feladatának tekinti, hogy kap-
csolatot építsen a kutatók, a tanárok 
és a jövő nemzedékek között. A ve-
zetőség filozófiája szerint arra kell 
törekedni, hogy a legbonyolultabb 
folyamatokat is érthetővé tegyék. 
Az egymás mellett dol-
gozó kutatócsoportok 
között persze létezik ver-
sengés, de ezt gyakran 
félreteszik a cél érdeké-
ben.

A	pulzáló	proton
Abban valamennyi szak-
ember egyetértett, hogy 
olyan jelentős vállalkozá-
sok esetében, mint pl. a 
Higgs-bozon keresése 
volt, a CERN előírásai 
megfelelőek a hibás beje-
lentések kiküszöbölésére. 
A megállapodás  úgy szólt, hogy ha 
a CMS vagy az ATLAS kutatói úgy 
ítélik meg, hogy meg tudják hatá-
rozni a részecske tömegét, előbb a 
CERN igazgatójának szólnak, így 
rögzítik, hogy ki fedezte fel első-
ként. Ezután a vezetőség felkéri a 
másik kísérletet, hogy erősítse meg 
az adott energián a mérést. 

Az ALICE-detektor és a CMS a 
kvark-gluon plazma vizsgálatával 
kapcsolatban is összedolgozik. Egy 
évvel ezelőtt indultak azok a kísérle-
tek, amikor protonokat és atomma-
gokat ütköztettek a LHC-ben. 
Siklér Ferenc elmondta, hogy eddig 
vizsgáltak már külön proton-pro-
tonütközéseket, és ólommagokat is 
vezettek már egymásnak. A kettő 
kombinációja azért érdekes, mert ar-
ra kíváncsiak, milyen átmeneti álla-
potok vezetnek a kvark-gluon plaz-
ma felé. Egyetlen proton képes-e 
előidézni az ólomatommagban olyan 
folyamatokat, amik hasonlítanak a 
korában már megfigyelt jelenségek-
hez. „Az első eredmények szerint egy 
proton-ólomütközés viszonylag nagy 
térfogatú forró anyagot alakít ki, itt is 
megjelenik – még ha enyhébb formában 
is – a kvark-gluon plazmára jellemző 
folyási jelenség. Tehát megjelenik az a 
viselkedés, amit egy nehézionütközésben 
látunk. Az egyik lehetséges magyarázat 
az, hogy a proton sem egy állandó nagy-

adatgyűjtő és adattovábbító rendsze-
rének, a Data Acquisitionnek (DAQ) 
a fejlesztése. Ez egyrészt rendkívül 
gyors, másrészt képes olyan extrém 
körülmények között is dolgozni, 
amelyek a gigantikus szupravezető 
mágnesek terében uralkodnak. A 
CERN nyílt napján az ALICE-
detektornál tett látogatás során a 

csoportot vezető fizikus 
többször is hangsúlyozta, 
milyen különleges alka-
lom a csarnokban tartóz-
kodni, mert amikor a be-
rendezés működik, olyan 
erős mágneses teret gene-
rál, amely károsíthatja az 
idegrendszert, valamint a 
nem idetervezett elektro-
nikus berendezéseket is, 
ezért biztonsági okokból 
még a leállítás után sem 
lehet a közelébe menni 
hetekig. 

A protonok ütközésekor 
mintegy 20 millió adat keletkezik má-
sodpercenként, ezeket az aldetektorokból 
érkező jeleket nemcsak összegyűjti, ha-
nem sűríti és szállítható állapotba is ren-
dezi a DAQ. A most fejlesztés alatt álló 
verzió pl. intelligens lakásokban a ház-
tartási gépek különféle adatainak rend-
szerezésére is alkalmas lehet. Barnaföldi 
Gergely szerint érthető, ha a hétköznapi 
emberek számára furcsának tűnnek a 
CERN kutatási programjai. Azonban 
fontos megérteni, hogy ezek mintegy 
„melléktermékeként” használhatjuk ma 
az internetes világhálót, és számos 
orvosdiagnosztikai eszközt, pl. a PET-t, 
a CT-t vagy a gammakést, amelyek 
betegek millióin segítenek. 

Az LHC gyorsítója

Az irányítóközpont

(KPVÁGÓ ANGÉLA FELVÉTELE)
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A CERN nyílt napján az egyik leg-
több látogatót vonzó helyszín a számí-
tógépes irányítóközpont volt, ahol kö-
zel száz monitoron futnak a kísérle-
tekre vonatkozó ábrák és számítások. 
Ennek másik vége az MTA Wigner-
adatközpont Csillebércen. Lévai Péter 
igazgató az elmúlt hónapok tapaszta-
latait összegezve elmondta, hogy mie-
lőbb el kell kezdeni az úgynevezett 
„big data”-szakemberek képzését a 
felsőoktatásban. Az elmúlt évben 25 
petabitnyi adat keletkezett a CERN-
ben, az LHC újraindítása után ez 
évente néhány száz petabitre nő, ami 
2025-re mintegy 3000 petabit lesz. 
Ilyen hatalmas mennyiségű adat keze-
lése, és tárolása pedig az eddigiektől el-
térő, speciális informatikai kihívás. 
Lesz dolguk a most még egyetemi pa-
dokban ülő fiatal szakembereknek a 
jövő gyorsítóberendezései körül is. 
Ami a CERN stratégiai terveit ille-
ti, tanulmányozzák egy nagyobb 
gyorsítógyűrű megépítésének lehe-
tőségét, de kiemelten kezelik az euró-
pai-japán együttműködésben meg-
épülő lineáris elektrongyorsítót is. 
Ennek előkészítéseként a Wigner Fi-
zikai Kutatóközpont részt vesz 
olyan nemzetközi együttműködés-
ben, amelyben részecske-, lézer-, 
plazma-, és atomfizikusok együtt-
dolgoznak egy lézergyorsító kifej-
lesztésén. Ennek lényege, hogy a 
plazma ionizált részecskéire „ültetik 
rá” a lézernyaláb elektronjait, így a 
berendezés háromszor olyan haté-
kony lesz, mint a körpályán műkö-
dő részecskegyorsítók. Ezzel tehát 
egy újgenerációs gyorsító-techno-
lógia alapjait készülnek lerakni.

A CERN-ben 2015 és 2018 között 
az eddig megkezdett kutatási pro-
jektek eredményeinek pontosítására 
irányulnak a kísérletek. Többek kö-
zött a Higgs-bozonnal kapcsolatban 
is számos kérdés válaszra vár, és ak-
kor még szót sem ejtettünk a szuper-
szimmetrikus részecskék világáról, 
amelynek felfedezése esetén Alice 
Csodaországból a szó legszorosabb 
értelmében átkerül Tükörországba. 

Higgs,	a	magányos?
Magyarország anyagi okokból egy-
előre nem tud állandó kutatócsopor-
tot állomásoztatni a CERN-ben. 
Vannak azonban néhányan, akik 
külföldi egyetemek kötelékében dol-
gozva képviselik hazánkat Svájcban. 
Pásztor Gabriella a LEP OPAL-
kísérletében még a KFKI  RMKI, 
később CERN-es, majd a Kaliforniai 
Egyetem színeiben vett részt. A CMS 
Silicon Strip Tracker tervezése során 
a tervek ellenőrzését, és a rendszer 
modellezését végezte. Később a 
Higgs-bozon kereséséhez nélkülöz-
hetetlen, a félvezető detektor jeleit ki-
olvasó elektromos áramkör összesze-
relésével és tesztelésével foglalkozott. 
A protoncsomagok ütközését köve-
tően ez a rendszer érzékeli és követi 
nyomon a szétrepülő részecskéket. A 
CMS- és az ATLAS-kísérletekben, 
amelyek a Higgs-bozont keresték, 
3000-3000 ember dolgozott. A két 
berendezést összehasonlítva Pásztor 
Gabriella elmondta, hogy az ATLAS-
ban a félvezetők mellett gáztöltésű 
detektor is van, és a mágnesburkolat 
szerkezete is eltér a két megfigyelő-
egységben. Míg a CMS egy 4 teslás 

óriási mágnest épített a detektorkam-
ra köré, az ATLAS belső solenoid 
mágnesének térerejére a burkolat 
külső rétegében erősít rá egy toroid 
mágnes. A kutatónő az elmúlt két év-
ben a Higgs-bozon keresésében vett 
részt. Tíz a tizediken protonütközés-
ből mindössze három ilyen részecske 
keletkezik, amely ráadásul olyan in-
stabil, hogy azonnal tovább bomlik 
két Z-bozonra, majd ezek négy lep-
tonná alakulnak át. (Más bomlási 
lánc is lehetséges, de ennél elég jó a 
jel/zaj arány ahhoz, hogy teljesen re-
konstruálható legyen a folyamat.) A 
munka nagy része az adathalászathoz 
hasonlít. A protoncsomagok 2012-
ben 50 ns-ként ütköztek, a kísérlet 
300 eseményt tud menteni másod-
percenként, ezekből utólag statiszti-
kus módszerekkel választják ki azt a 
néhányat, amelyről úgy gondolják, 
hogy jellemzői alapján akár a keresett 
részecske nyoma is lehet. Tehát nem 
arról van szó, hogy maga a Higgs-
bozon jelenik meg a monitoron. 

Az eddig elért eredmények min-
denesetre új fejezetet nyitnak a ré-
szecskefizika történetében. Igaz, 
hogy a Standard Modell egyetlen 
Higgs-részecskét jósolt, a fizikusok 
azonban más elméletek elgondolása-
it is figyelemre méltónak tartják. 
Feltételezik például, hogy talán lé-
teznek szuperszimmetrikus (SUSY) 
részecskék, amelyek az LHC energi-
ájának növelésével kerülhetnek elő. 
Ebben az elméletben öt Higgs-
bozon megjelenésére számítanak. 
Ezek közül a bozonok egy-egy 
anyagi részecske párjai, és minden 
ma ismert bozonhoz tartozik egy 
másik SUSY-részecske, amely vi-
szont valamilyen fermion lesz. 
Mint azt Pásztor Gabriella el-
mondta, egy másik, szélesebb kör-
ben is ismert elképzelés a húrelmé-
let, amelynek egyik általános jósla-
ta a szuperszimmetria, a másik pe-
dig további térbeli dimenziók 
létezése. Vannak, akik szerint a 
húrelmélet a gravitáció és a többi 
kölcsönhatás egyesítésére is lehető-
séget ad, ezért olyan fontos a kö-
vetkező lépésben az LHC újraindí-
tásakor még több, és főleg ponto-
sabb méréssel a Higgs-részecske 
viselkedésének és tulajdonságai-
nak további vizsgálata.

Kővágó AngélA

Nem maga a Higgs-bozon 

jelenik meg a képernyQkön
(KPVÁGÓ ANGÉLA FELVÉTELE)
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kerti saláta (Lactuca sativa)

Adonis vernalis (április)
Veronica persica (június)
Gentiana cruciata (július)
Lactuca sativa (augusztus)
Nymphaea alba (augusztus)

piros tikszem 
(Anagallis arvensis)
aszúszegf_ 
(Tunica prolifera)

Hieracium chondrilloides
Calendula arvensis
Arenaria rubra
Mesembryanthemum 
crystallinum
Tragopogon pratense (zár)

Anagallis arvensis (július)
Calendula offi cinalis 
(szeptember)
Colchicum autumnale 
(szeptember)
Crocus aureus (március)

mályva (Malva sp.)
sárga liliom 
(Hemerocallis lilioasphodelus)
jeges bojtvirág 
(Mesembryanthemum sp.)

Összehasonlító tábláza-
tunkban Karl Linné, An-
ton von Kerner és Gárdonyi 
Géza növénylistáit tet-
tük közzé az általuk 
megfigyelt virágok nyí-
lásáról, illetve csukódá-
sáról, 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. Gárdo-
nyi magyarul írta meg 
virágóráját, az összeha-
sonlítás megkönnyíté-
sére a tudományos ne-
veket utólag hozzáren-
deltük az ő növényeihez 
is. 
A hajnali napszakaszt és 
magáról a virágóráról 
szóló cikkünket Hány 
az óra, csorbóka? címmel 
lásd az ÉT/2014-9.  szá-
mában. A délutáni 
és az esti napszakasz 
megfelelő virágóra-
részletét a 11-es és a 
13-as lapszámunkban 
közöljük – A szerk.

N. Á. 

9 ÓRA

8 ÓRA

7 ÓRA

Taraxacum offi cinale (zár)
Cichorium inthybus (zár)
Lactuca sativa (zár)
Rhagadiolus edulis (zár)
Sonchus arvensis (zár)
Mesembryanthemum 
nodifl orum

Crepis alpina (zár)
Sonchus oleraceus (zár)

Anemone pulsatilla 
(március)
Anemone vernalis (március)
Centunculus minimus 

Sternbergia lutea (október)
Hieracium amplexicaule 
(július, zár)

pávaliliom (Tigridia pavonia)
úrisárma 
(Ornithogalum umbellatum)

10 ÓRA

11 ÓRA

Anthericum ramosum
Sonchus lapponicus
Calendula pluvialis
Mesembryanthemum 
barbatum
Mesembryanthemum 
linguiforme
Leontodon hastile
Lactuca sativa
Calendula pluvialis
Nymphaea alba

Hieracium auricula
Anagallis arvensis
Dianthus prolifer
Taraxacum offi cinale (zár)

LINNÉ GÁRDONYI

DÉLELVTT

Campanula trachelium 
(július)
Carlina vulgaris (augusztus)
Crepis rubra (augusztus)
Sonchus arvensis 
(augusztus)
Oxalis valdiviana (július)
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PISA – Program a tanulók 
tudásának 
nemzetközi felmérésére

„Az oktatás átalakítása olyan, mint a teme-
tők felszámolása: nem számíthatunk rá, 
hogy a benne levők segítenek” (Andreas 
Schleicher, a PISA-tanulmányok nem-
zetközi koordinátora)

A Gazdasági Fejlesztési és Együttmű-
ködési Szervezet (OECD) – elsősorban 
az Amerikai Egyesült Államok kezde-
ményezésére – már az 1980-as években 
elkezdte az adatgyűjtést a fejlett világ 
oktatási rendszereiről. A ma már 65 or-
szágban zajló felmérés a kilencvenes 
évekig az inputot – az oktatásra fordí-
tott összegeket – vizsgálta elsősorban, 
ám Andreas Schleicher, az OECD Ok-
tatásügyi és Készségfejlesztési Igazgató-
ságának igazgatóhelyettese úgy vélte, hogy sokkal fontosabb 
az output, a rendszer által adott alkalmazható tudás. Az ok-
tatási rendszerbe befektetett pénz ugyanis a teljesítménynek 
csak ötödét magyarázza. A PISA-vizsgálatok ugyanakkor 
nem a reprodukált, lexikális tudásra kíváncsiak, hanem ar-
ra, hogy a – minden felmérésnél 15 évesen vizsgált – gyere-
kek tudják-e azt új helyzetben alkalmazni. Kidolgozói sza-
kítanak azzal a paradigmával is, hogy az iskolarendszer dol-
ga a kiválogatás, azt akarják mérni, hogy méltányos-e az 
adott rendszer? A tesztek kitöltésében jól teljesítő országok 
oktatási rendszerei néha meglepő pontokon különböznek az 
alulteljesítőkétől. A felhasznált pénz közel sem minden, sok-

kal fontosabb, hogy el-
osztásakor mit preferál-
nak. A jól teljesítő orszá-
gokban gyakran – első-
sorban az ázsiai 
országokra jellemzően – 
nagy létszámú csopor-
tokban tanítanak, és az 
így megspórolt pénzből 
kiemelt fizetést adnak a 
magas színvonalú kép-
zésben részesített, ko-
moly társadalmi presz-
tízzsel rendelkező peda-
gógusoknak. Ők viszont 
sok időt töltenek tanítvá-
nyaikkal, és folyamato-
san tanulnak maguk is, 

innovatívak és kihívásnak érzik, ha olyan helyen bontakoz-
tathatják ki tehetségüket, ahol a legnagyobb szükség van rá-
juk. A hatékony oktatás úgy alakul ki, ha azokon a területe-
ken erősítik, ahol gyenge. Egyetlen jól teljesítő rendszerben 
sincs korai szétválasztás – legyen az bármelyik földrészen –, 
hiszen alapja az a meggyőződés, hogy minden gyerek lehet 
valamiben sikeres. A gyakran nagy különbözőségeket diffe-
renciált pedagógiai gyakorlattal kezelik. A hatékony rend-
szerbe bekerülő gyermekeknek közel azonosak az esélyeik 
bármilyen társadalmi környezetből jöjjenek is, a teljesítmé-
nyük egyöntetűen jó, vagyis az egyes iskolák között alig 
vannak különbségek, valamint arra is esély van, hogy az is-
kola helyszínből tevékenységgé váljon.

A magyar diákok teljesítménye a 2012-es eredmények alap-
ján minden területen romlott az előző vizsgálatokhoz képest, 
sehol nem értük el az OECD átlagát sem. A matematikai tel-
jesítmény az utóbbi 15 évben folyamatosan romlott, 2009 óta 
is ennek a területnek a teljesítménye esett vissza leginkább. Az 
első – 2000-es – felmérés óta javult a szövegértés, és az előző 
– 2009-es – eredmények majdnem elérték az OECD átlagát, 
az utóbbi 3 évben azonban újabb romlás következett be. A 
természettudományok területén most először kerültünk az 
OECD átlaga alá. Már 2000-ben is azok között az országok 
között voltunk, ahol a legnagyobb az iskolák teljesítménye kö-
zötti különbség, ami máig sem változott, ahogy az sem, hogy 
a családi háttér jobban befolyásolja a gyermekek iskolai teljesít-
ményét, mint másutt. A mai magyar iskola inkább fokozza, 
mint kiegyenl íti a már meglévő különbségeket, tehát a 
társadalmi mobilitás ellen dolgozik.

JÁVORSZKYNÉ NAGY ANIKÓ

ADATOK ÉS TÉNYEK
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ElQfizetési ár 2014-re belföldre: 1/4 évre 3000 Ft, 1/2 évre 6000 Ft, 1 évre 12 000 Ft

Magyar és OECD átlagos eredmények
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

A grafén vízügyei

Az előállítása óta csodaanyagnak 
kikiáltott graféntól számos – a 

mikroelektronikától az orvostudo-
mányig – felhasználási területen 
várnak áttöréseket a kutatók. Gyak-
ran sorolt páratlan tulajdonságai 
mellett viszonylag kevésbé ismert 
sajátos viszonya a vízhez. 

A grafén maga hidrofób anyag – 
taszítja a vizet –, ami eleve kézen-
fekvő lehetőségként kínálja vízleper-
gető bevonatként való alkalmazását. 

A felfedezés jelentőségét tovább 
növeli, hogy az emberi lábnyom-le-
letek világszerte is rendkívül ritkák: 
eddig csak a tanzániai Laetoliban, 
illetve a kenyai Ileretben és Koobi 
Forában fedeztek fel hasonlókat, 
az előbbiek 3,5 millió évvel ezelőt-
ti, utóbbiak 1,5 millió évvel ezelőtti 
emberelődöktől származnak. 

Mint azt Simon Lewis geológus, 
a Happisburgh-projekt társigaz-
gatója elmondta, a felfedezés és a 
leletegyüttes megőrzése nagyrészt a 
szerencsének köszönhető, és önma-

A legrégebbi  
európai lábnyomok

Brit kutatók az Európában eddig is-
mert legősibb emberi lábnyomokat 

fedezték fel a norfolki Happisburgh 
partjainál: a hajdani iszapban hagyott le-
nyomatok legalább 800 ezer évesek – 
ennél régebbieket eddig csak Afrikában 
találtak. A még tavaly májusban felfede-
zett, de csak most nyilvánosságra hozott 
nyomok az eddig feltételezettnél ko-
rábbra tolják vissza az első emberek 
megjelenését Észak-Európában. 

gában is rendkívül izgalmas volt: a 
nyomok közvetlen közelében éppen 
egy geofizikai felmérés folyt, így 
azok szinte azonnal szakemberek 
szeme elé kerültek. Ám röviddel 
azonosításukat követően a területet 
kezdte elárasztani a víz: a kutatók-
nak mindössze két hetük maradt 
arra, hogy a leletegyüttest a legmo-
dernebb háromdimenziós képalkotó 
eljárásokkal digitálisan rögzítsék. 

„Első ránézésre nem volt egyértelmű, 
milyen szenzációs leletre bukkantunk – 
mesélte Nick Ashton, a British Muse-

A belőle készíthető vékony kapillári-
sok viszont meglepő módon mohón 
felszívják, s így gyorsan átengedik 
a vizet – feltéve, hogy a vízréteg 

maga is csupán 1 atom vastag, 
másként fogalmazva: hasonlóan 
vékony, mint a grafén. Ez a bizarr 
tulajdonság természetesen felkel-
tette mind a tudományos, mind 
az ipari irányú érdeklődést: a ku-
tatók azt remélik, hogy grafén-
kapillárisok felhasználásával új 
vízszűrési és –sótalanítási techno-
lógiák dolgozhatók ki. 

Maguknak az 1 atom vastag 
grafén-kapillárisoknak az elő-

állítása ma már olcsón és egysze-
rűen megoldható grafén-oxid ré-
tegek egymásra rakásával: az így 
előállítható többrétegű szerkezet 
nemcsak felépítésében, hanem 
mechanikai keménységében is a 
gyöngyházbevonathoz hasonlít-
ható. 

Két évvel ezelőtt a Manchesteri 
Egyetem kutatói felfedezték, hogy 
az ilyen rétegelt szerkezetből készí-
tett vékony membránok mindenféle 
gáz- vagy gőzmolekula számára át-
hatolhatatlanok (azaz még a legne-
hezebben kiszűrhető héliumot sem 
engedik át) – kivéve a vízgőzt. Most 

A grafén-kapilláris membrán csak a 

vízgQz-molekulákat engedi át, más gáz- és 
gQzmolekulák számára áthatolhatatlan

Nair egy sz_rQmembránnal
KÉPEK: RAHUL R. NAIR

A membrán csak a víz- (és egyelQre még a  
9 Angströmnél kisebb) molekulákat engedi át

víz víz + etanolhélium
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um munkatársa. – A furcsa hosszúkás 
bemélyedésekről azonban némi tiszto-
gatás és a tengervíz szivaccsal való eltá-
volítása után már kétségtelen volt, hogy 
emberi lábnyomok, amelyeket a lehető 
leggyorsabban rögzítenünk kell.”

A kutatók a ma használatos legfej-
lettebb fotogrammetriás eljárásokkal 
háromdimenziós digitális felvétele-
ken örökítették meg a nyomokat: a 
későbbi elemzés, amely végül egy-
értelműen igazolta, hogy valóban 
emberi lábnyomokról van szó, ezek 
alapján készült el.  

A nyomok némelyikén a sarok, a 
lábboltozat, de még az ujjak lenyo-
mata is megőrződött, így megálla-
pítható, hogy legalább öt személytől 
származnak, köztük felnőttek és 
gyermekek is voltak (erre a lenyo-
matok méretéből következtettek). 
Hogy pontosan milyen fajhoz tar-
toztak, az egyéb leletek hiányában 
nem állapítható meg. 

A felfedezésről a kutatók PLOS 
ONE-ban számoltak be. 

(ScienceDaily)

Özvegyek a kontinensen 

Ha meghalljuk azt a szót, hogy özvegy, 
akkor ki az, aki azonnal nem az öz-

vegyasszonyokra asszociál? Valószínűleg 
ez annak a következménye, hogy társa-
dalmunkban jóval nagyobb a nők ará-
nya az özvegyek között, mint a férfiaké. 

Az Eurostat statisztikai adatbázisában 
elérhető – a népesség családi állapotára 
vonatkozó – adatok alapján 2010-ben 
hazánkban volt a legmagasabb az özve-
gyek aránya (11,3%) a 15 évesnél idősebb 
népességben. Magyarországot a Balti-
országok és Románia követi 9-10%-os 
aránnyal. A legalacsonyabb arányban a 
kisebb államokban, mint például Mál-
tán, Liechtensteinben és Izlandon van-

nak özvegyek. Túlnyomó többségük a 
környező országokban is nők. Általában 
elmondható, hogy négy özvegy közül 
nagy valószínűséggel három nő, de pél-
dául az északi szomszédunkban, Szlová-
kiában ebből a 350 ezer fős csoportból 
alig 38 ezren férfiak, vagyis közel 90%-
ban vannak az özvegyasszonyok. 

A rendelkezésre álló adatok tekinteté-
ben 2010-ben Németországban közel 6 
millió, Olaszországban pedig mintegy 
4,5 millió ember élt úgy, hogy már el-
vesztette a házastársát, ezen csoport több 
mint négyötöde – talán nem meglepő 
módon – nő. A hazánkban élő közel 1 
millió özvegy nemek szerinti megoszlása 
leginkább a Csehországban élő hasonló 
családi állapotúakkal egyezik meg. Az 
EU tagállamaiban kb. 32-35 millióan 
éltek özvegyen 2010-ben. 

A KSH 2012. január 1-ei adatai alap-
ján a 15 évesnél idősebb női népesség 
17,7%-a vagyis közel 802 ezren, míg a 

férfiak 3,6%-a, vagyis valamivel több 
mint 143 ezer fő családi állapota volt 
özvegy. Ez a közel 1 millió fős csoport 
az előbb említett népesség 11,1 százalé-
kát tette ki.

Az életkor előrehaladtával emelke-
dik az özvegy nők aránya, így az ebbe 
a családi állapotú kategóriába tartozók 
túlnyomó részét időskorú nők alkot-
ják. A statisztikák alapján 2012-ben 
minden második 73 év fölötti nő öz-
vegy volt és már a 60. (!) életévüket 
betöltött nők körében ez a második 
leggyakoribb családi állapot. 

Magyarországon a születéskor vár-
ható élettartam nemek szerinti bon-
tásában közel 7 év korkülönbség volt 
tavaly, vagyis míg a férfiak 71,5 évet, 

addig a nők 78,4 évet éltek. Ha ehhez 
hozzávesszük még, hogy a házasságkö-
téskor a férfiak jellemzően 2,5-3 évvel 
idősebbek a nőknél, akkor az esetek 
többségében a férj halálát követően 
akár egy évtizednyi időt is egyedül 
tölthet a megözvegyült házastárs. A 
Népességkutató Intézet demográfiai 
és családszerkezetet vizsgáló kutatá-
sai alapján „az egyszemélyes háztar-
tásban élők között legnagyobb szám-
ban és arányban (40 százalék körül) 
özvegy nőket találunk, mivel a nők 
várható élettartama magasabb, mint 
a férfiaké, ezért idős korban sok nő 
marad egyedül. Az özvegy férfiak 
az özvegy nőknek csupán töredé-
két teszik ki: 1990 és 2005 között 
egyötödét-egyhatodát.” (Demográ-
fiai Portré, 2009) Az időskori egye-
düllét legmeghatározóbb oka jelenleg 
is a megözvegyülés.

PÁRI ANDRÁS

ugyanez a csoport (a grafén felfede-
zéséért Nobel-díjban részesült) Andre 
Geim professzor és Rahul Nair veze-
tésével azt vizsgálta, hogyan szűrik 
a cseppfolyós vizet ezek a membrá-
nok. Az eredményről a Science-ben 
számoltak be.

A kutatók leírása szerint a memb-
rán vízzel érintkezve kissé meg-
duzzadt, de a víz sebes átáramlását 
nem gátolta meg: az áramlással a 9 
Angströmnél kisebb sómolekulák is 
átjutottak, de az ennél nagyobbakat 
kiszűrte (10 Angström = 1 milliár-
dod méter). 

A grafénszűrő egyforma hálósze-
mei bámulatosan pontosan és gyor-
san megkülönböztették a moleku-
lákat: a vízzel együtt átengedett ki-
sebb ionok olyan gyorsan hatoltak át 
a membránon, mint egy közönséges 
kávéfilteren. 

Mint Nair elmondta, a követke-
ző feladat, hogy a hálószemek mé-
retét tovább csökkentve ezeket a 
9 Angströmnél kisebb ionokat is 
kiszűrjék. Ez már elegendő lehet 
ahhoz, hogy akár a tengervizet is 
sótalanítsák: a végső cél olyan szű-
rő készítése, amely néhány perc alatt 
egy pohár tengervízből iható vizet 
szűr ki. 

(EurekAlert!)

Az özvegyek aránya a 15 évesnél idQsebb népességben az egyes európai országokban, 2010
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 Kameracsapdák bizonyít-
ják, hogy a világon jelenleg élő 
legnagyobb gyík, a komodói 

sárkány (Varanus komodoensis) az indonéziai Flores-sziget 
nyugati részén is fellelhető. Az óriás hüllő sebezhető fajként 
szerepel az IUCN Vörös listáján. A kameracsapdák legalább 
12 egyedet rögzítettek a sziget Mbeliling nevű erdőségében, 
amely a komodói sárkány fontos élőhelyeként számon tartott 
Komodo és Rinca nevű kis szigetekkel szemben helyezkedik 
el. Ezek a szigetek és a Flores-sziget partjának egy szakasza a 
Komodo Nemzeti Parkhoz tartozik, amely a Világörökség 
része, de a Mbelilingben található „sárkányos” terület már a 

határain kívül található. Flores északi és déli partszakaszain is 
csupán 2004-ben fedezték fel a komodói sárkány élőhelyeit, 
de a Burung Indonesia – a BirdLife partnerszervezete – mun-
katársai és mások kutatómunkája most az első bizonyítékot 
szolgáltatta arra, hogy ezek a gyíkok a sziget nyugati részén 
is megélnek. „Reméljük, hogy a felfedezés nagy nyilvánosságot 
kap és segíti törekvésünket, hogy védelmet szerezzünk ennek a pó-
tolhatatlan, biológiai változatosságát illetően gazdag, erdős terület-
nek” – mondta Irfan Saputra, a Burung Indonesia kommu-
nikációs vezetője.

A BirdLife fontos madár-élőhelynek nyilvánította 
Mbelilinget, mivel olyan, fölöttébb korlátozott létszámú 

fajok élnek ott, mint a kifejezetten veszélyez-
tetett aranyosarcú kakadu (Cacatua sulphurea), 
továbbá a szintén veszélyeztetettnek számító 
pirosfarcsíkú denevérpapagáj (Loriculus flosculus), 
a floresi varjú (Corvus florensis) és a császárlégy-
kapó-félék egyik faja, a Monarcha sacerdotum. 
Védettség hiányában a Mbeliling több területét 
is letarolják, hogy a helyén mezőgazdasági ter-
mőterületet hozzanak létre, ami gyorsan kime-
rül, s további erdők kivágására vezet. A BirdLife 
a szóban forgó térség körül található 27 falu 
lakosaival együtt azon dolgozik, hogy a mező-
gazdasági gyakorlatot fenntarthatóbbá tegye és 
organikus termelési eljárásokkal helyreállítsa, mi 
több, növelje a talaj tápanyagtartalmát, s ezáltal 
csökkentse az erdőkre nehezedő nyomást. A 
munkát a Danida, a Dán Nemzetközi Fejlesztési 
Segélyszervezet finanszírozta.

(www.greenfo.hu) 
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A	KOMODÓI	SÁRKÁNY	ÚJ	ÉLVHELYÉRE	BUKKANTAK

Magyar tóratekercsek 
Nyizsnyij Novgorodban

Köves Slomó rabbi több mint 100, 
Magyarországról elrabolt tórate-

kercsre bukkant a Nyizsnyij Novgo-
rod-i Lenin Könyvtárban. A teker-
csek 70 éve fekszenek ugyanannak 
az orosz könyvtárnak a raktárában, 
ahol korábban a sárospataki refor-
mátus könyvtár elveszett darabjait is 
megtalálták. A Holokausztban elra-
bolt zsidó vagyonból, ez a legna-
gyobb egyben maradt judaika-
gyűjtemény, ami több mint száz tó-
ratekercset, és más szakrális teker-
cseket (Eszter-könyve, Kohelet/
Prédikátor könyve) foglal magában. 
Köves rabbi a tekercsek minden da-
rabját dokumentálta és kezdemé-
nyezte az orosz félnél a tekercsek 
restaurálását, közkinccsé tételét és 
közös együttműködés révén eredeti 
rendeltetésükre való visszaállítását. 
Az 1944-ben Magyarországra bevo-
nuló német csapatok külön erre spe-
cializálódott egységei a magyar mű-

kincseket szisztematikusan rabolták 
el a pénzintézetek letétéiből, ottho-
nokból és zsinagógákból. Alig egy 
évvel később, a bevonuló szovjet csa-
patok szállították a Szovjetunióba, a 
még megmaradt műkincseket, köz-

tük judaikákat és szakrális tárgya-
kat. A háború végére a már koráb-
ban Németországba került műkin-
csek és judaikák nagy része is a 
Szovjetunióba került.

(EMIH)

KÉPFORRÁS: AFP
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M.C. Scott népszer_ történelmi krimijei közül ezúttal a Róma – a király eljövetele 
cím_ könyvbQl (Agave Kiadó) négy fQ helyszínt kérünk, ahol a regény játszódik. A 
megfejtést beküldQk között a kötet 5 példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést kívánunk!
Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét 
keddje, március 11-e. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Keresztrejtvény, 
1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu.
Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 6. szá-
munkban elkezdett 13 hetes rejtvényciklusunk végére a bekeretezett négy-
zetek bet_i  egy 200 esztendeje született magyar színm_író nevét adják ki. A 
név beküldQi között az Élet és Tudomány negyedéves elQfizetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. Filmforgató csoport. 5. Heves zápor, népiesen. 11. 
Parentézisek közé tétel. 13. Azon a felület(rész)en szétmázol. 14. Fél pénz! 
15. Az egyik helyszín. 17. Putty ...; néhai színésznQ. 18. PsemberleletérQl is 
ismert barlang a Bükkben. 20. Álljunk csak meg! 23. Uszoda közepe! 24. Amb-
rus ...; színésznQ. 25. Az ebéd idejét jelzQ harangszó, tréfásan. 28. Félórás! 29. 
Kabátot az illetQre felsegít. 30. Németország (Germany) NOB-jele. 32. Irodai 
masinával jegyez. 34. Adó ... mentesítés; NAV-kedvezmény. 36. Citátum. 38. 
Bagdad a fQvárosa. 39. ... mail; légiposta. 40. A másik helyszín.

FÜGGQLEGES: 1. Ferge Zsuzsa szakterülete. 2. Amadé ...; zongora-
m_vész, zeneszerzQ, anyagilag támogatta a gyermek Liszt Ferenc zenei 
taníttatását. 3. Portékán ellenértéket feltüntet. 4. Ittas, tájszóval. 5. Ábra-
hám Pál elsQ operettje. 6. A végén csitul! 7. Sebhely. 8. Lázban van! 9. A 
mangáncsoportba tartozó elem. 10. A harmadik helyszín. 12. A negyedik 
helyszín. 16. Ausztria határai! 17. bencés monostoráról híres hegy Lengyel-
országban. 19. Egykori tömegmértékegység. 21. Hatvannal szomszédos 
település lakosa. 22. Védelmez. 26. Márványmintával díszít. 27. József Attila 
e versébQl való az idézet: „Szeretlek, mint anyját a gyermek”. 31. Piacon 
értékesít. 33. Pénzes ...; halfaj. 35. ... Taylor; kétszeres Oscar-díjas amerikai 
színm_vésznQ. 37. A tantál vegyjele.

Az 5. heti Élet és Tudományban megjelent keresztrejtvény megfejtése: SIR 
CHRISTOPHER PROBYN; VADVILÁG. A megfejtést beküldQk közül John le 
Carré: Törékeny igazság cím_ könyvét (Agave Kiadó) nyerte: Balázsy Sándor 
(Budapest), Exner Lászlóné (Budapest), Papné Benesóczki Mária (Karcag), 
Somo Zoltán Csaba (Mosonszolnok) és Vargha Regina (Budapest). A nyer-
teseknek gratulálunk, a könyveket postán küldjük el.

Az 5. számunkban véget érQ sorozatunk bekeretezett bet_ibQl SZQNYI ISTVÁN 
nevét kellett kirakni. A megfejtést beküldQk közül az Élet és Tudomány negyed-
éves elQfizetését nyerte: Bogár Szabó Ádám (Békéscsaba), Csernaburczky 
Gyuláné (MezQcsát), Gáy Tamás (FelsQszentiván), Kollár József (Lébény), 
Mátyás Kálmán (Budapest), Nagy Imréné (Budapest), Németh Ágnes (Buda-
pest), Solymos Margit (Dabas), Tóth RezsRné (Tapolca) és Vincze Tamásné 
(Budapest). Az elQfizetések 2014. április 1-étRl érvényesek. 

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. április 12.

Jelentkezési határidQ: 2014. március 10. 
Pótjelentkezési határidQ: 2014. március 31.

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!

KERESZTREJTVÉNY

Németh Krisztina (Pacsér – Vajdaság, nkpacser@freemail.hu ) 
– Ködös délelQtt – cím` képe 6. számunkban jelent meg, a 

183. oldalon. 
Képalkotó a víz két 

állapota. Az egyik tü-
körképben kettRzi a 
tájat, a másik lágyan 
sfumatókba takarja. 
Álomszer`, hogy a 
háttérben az épületek: 
valami szaletli és egy 
híd, áttörtek, jelszer`-
ek. Skálázik a képen a 
szürke, csupán két pa-

rányi fehérség. Egy autó szélvédRje tükröz a parton, s alul a 
Nap nyom minderre pecsétet.

(H. J.)

FEBRUÁR

HELYESBÍTÉS: A 2014/7-es számunkban megjelent, Tudóstanár 
utánpótlás az Eötvös Collegiumban cím_ cikkünkben szereplQ tehet-
ségtábor idQpontja helyesen 2014. január 20-25. volt.  – A szerk. 
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ÉT-IRÁNYTd	 Bánsághy Nóra rovata

című tárlat ilyen alkotásokból mutat be több mint fél-
százat: grafikákat, szobrokat, festményeket, melyek 
közös nevezője Róma és Itália. A bemutatót szakmai 
nap, kerekasztal beszélgetések, tudományos előadá-
sok és gyerekprogramok egyaránt kísérik. A tárlat 
június 28-ig várja az érdeklődőket.

Vejnemöjnen nyomában 
címmel nyílt kiállítás a debrece-
ni Újkerti Közösségi Házban, 
melyen Korpela Matti Armas fes-
tőművész munkái láthatóak. 

Korpela Matti Armas 1947-ben született Finnország 
egykori fővárosában, Turkuban.  A festészetet általános 
iskolai tanára, Aimo Himari szerettette meg vele és már 
gyermekkorában nagy lelkesedéssel örökítette meg a sa-
játos finn tájat. Tudatosan 1978-tól kezdett el festeni, 
amikor művészbarátaival megalakították a Turun 
Sunnuntaimaalarit (Turkui Vasárnapi Festőiskolát).

A festőiskola tagjaként első közös kiállításukat Finnor-
szág legismertebb múzeumában, a Wainö Aaltonen 
Múzeumában nyitották meg, melyet később számos cso-
portos kiállítás követett.

Mindig elhivatott volt az őt körülvevő, egyedülállóan 
szép táj iránt. Ebből az élményvilágból merít ma is és 
menekít át az utókornak. A tájképfestészet áll hozzá kö-
zel: az erdők, fenyvesek, vizek és kövek. Magyarorszá-
gon nyugdíjba vonulása után, 2008 augusztusában tele-
pedett le. Először Egerben, majd 2009-ben feleségével 
Debrecenbe költözött, ahol jelenleg is él és alkot. Ma-
gyarországon 2009-ben volt első önálló kiállítása a Deb-
receni Kiss Galériában. Legújabb tárlata március 7-ig 
látható.

Emlékévvel tiszteleg a 170 éve szü-
letett Munkácsy Mihály előtt Békés-
csaba: az egész éven át tartó gazdag 
programsorozat keretében Mun-
kácsy 170 címmel a festőművész 
munkásságát bemutató kiállítás 
nyílik, nemzetközi kitekintésű tu-
dományos konferenciákat és szak-

mai fórumokat rendeznek.
A tárlaton 170 négyzetméteren 170 műtárgyat tekint-

het meg a közönség, mely a Múzsák Termében kapott 
helyet, ahol Pákh Imre, Amerikában élő, kárpátaljai szár-
mazású műgyűjtő folyamatosan gyarapodó Munkácsy-
kollekciójából 33 alkotást láthat a közönség. A tárlat 
anyaga kiegészül a Szépművészeti Múzeum két Munká-
csy-alkotásával, amelyek először láthatók Békéscsabán, 
valamint a debreceni Déri Múzeum Golgota-vázlatával. 
A kiállítás anyagából több alkotás a művész békéscsabai 
életéhez, kapcsolataihoz kötődik. A Munkácsy Mihály 
Múzeum kiállítása április 27-ig látogatható.

Angliából indult el az a kez-
deményezés, amely Valentin-
nap környékén minden évben 
egy hétig a házasság fontossá-

gára irányítja az emberek figyelmét. Magyarországon 
2008 óta terjed a program, melyet az a meggyőződés 
motivál, hogy házasságban, holtomiglan-holtodiglan 
hűsségben élni jó, hogy a házasság Isten csodálatos aján-
déka és gondoskodása az ember számára. Ahogy a kez-
detekkor, úgy a történelem folyamán is – főleg a keresz-
ténységben – természetfeletti irányultság, szakrális min-
ta segíti a jó házasságokat. 

A polgárosodás, a szekularizáció és az urbanizáció 
előrehaladtával egyre inkább profanizálódott és kikez-
detté vált az Isten színe előtti házasságkötés és családesz-
mény. E veszélyhelyzetben jött létre a Szent Család ün-
nep. XIII. Leó pápa azzal a nyilvánvaló céllal szorgal-
mazta ezt, hogy a XIX. század végére kialakult nyugati 
világban a házasság- és családeszménynek imádságos 
alapokat adjon. Ekkortájt jelent meg és kezdett terjedni 
a Szent Család szálláskeresésének adventi rítusa is, amely 
hamar gyökeret vert a népi vallásosságban.

A veszprémi Laczkó Dezső Múzeumban Valentin-nap 
előestéjén, a „Házasság hete” alkalmából nyílt meg a 
Házasság - Család című kiállítás. A tárlat bemutatja a 
szent mintát, Boldogasszony menyegzőjét, filmen a ká-
nai menyegző népi rítusát, és a Szent Család kultikus áb-
rázolásait, amelyek oltalomul bekerültek a falusi ottho-
nokba. Az április 6-ig látható kiállítás másik szálán a 
házasságkötés számon tartása, fontossága és emlékezete 
jelenik meg egy honfitárs esetében, amit családi fest-
mény és fali, albumbeli fényképek jelenítenek meg a 
XIX. századtól napjainkig.

1928-ban nyílt meg és máig 
fennáll a Római Magyar 
Akadémia, mely a girbegurba 
utcácskákkal tarkított óváros 

lüktető szívében, egy ódon barokk palotában székel. 
Az alapítók célja az volt, hogy az első világháborút 
követő politikai elzártságból kitörve újból visszajut-
tassák a fiatal magyar értelmiséget a nyugat-európai 
kultúra vérkeringésébe. Évente több tucat ösztöndíjas 
láthatta a rohamosan modernizálódó olasz fővárost. 
A fiatal magyar alkotók természetesen Itália neveze-
tes városaiba is elbarangoltak, magukba szívhatták a 
„klasszikumot”, mely az antik és keresztény műreme-
kekből áradt. Nem egy olyan művészi munka hirdeti, 
hogy a Collegium Hungaricum léte elérte célját, me-
lyek a kortárs olasz írókkal, képzőművészekkel, zené-
szekkel történt találkozások eredményei voltak. A 
budapesti Molnár-C. Pál Műterem-Múzeumban feb-
ruár végén nyíló, Itáliában láttam - A Római 
Collegium Hungaricum emlékezete, 1928-1943 

Kötés

Munkácsy 170Rómából szeretettel

Finn tájakon
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Hitler különvonata
A második világháborúban nem vol-
tak lebecsülendők a korszak techni-
kai vívmányain alapuló mobilitási 
előnyök. Közéjük tartozott Hitler 
Amerika fedőnevű különvonata, 
amelyet főhadiszállásként használt a 
lengyelországi és a balkáni hadjárat-
ban, jóllehet munkafeltételei csak a 
legszükségesebb hadvezetési igények-
nek feleltek meg. 

Új	Wr	a	bástyán
A gyógyszer olyan készítmény, 
amelyet betegségek megelőzésére 
vagy kezelésére állítanak elő és az 
ember valamely élettani funkciójá-
nak helyreállítása. Nagy nemzetkö-
zi tanulmányok mégis arról tanús-
kodnak, hogy a kórházi betegfelvé-
telek 5-10%-a gyógyszer-mellékha-
tás miatt következik be.

Egy	baktérium	a	Napra	néz
A Föld biomasszájának 50%-a vízi 
környezetben termelődik, ennek pe-
dig körülbelül 40%-át közvetlenül a 
kék-zöld baktériumok, más néven a 
cianobaktériumok hozzák létre. A 
fény energiája élteti őket, károsítja a 
szerkezetüket, közvetlenül és közve-
tetten elősegíti a károsodott részek ja-
vítását, és hosszú távon a fény által 
válnak sikeres túlélőkké.

A hátlapon
Imára hívó szerzetesek

Miután 1585-ben találkozott a 3. 
dalai lámával és a tibeti buddhiz-
must államvallássá tette Mongóliá-
ban, a halha-mongolok uralkodója 
elrendelte az Erdene Dzú kolostor 
megépítését. Az építkezéshez a kö-
zeli ősi mongol főváros, Karako-
rum romjaiból használtak fel köve-
ket. A kolostort körülvevő fal a ti-
beti buddhista imafüzért felidéző 
108 sztúpából áll. 

Erdene Dzú Harhorin városa mel-
lett, a történelem régi keresztútjának 
számító Orhon-folyó egyik völ-
gyében található, a Hangáj-hegység 
lábánál. A közelében fekvő Karako-
rum romjaival együtt – amely Dzsin-
gisz kán idejében a Mongol Biroda-
lom fővárosa volt – alkotja a világ-
örökségi védelem alatt álló Orhon-
völgyi kultúrtájat. 

Mongólia 1921-től fokozatosan 
szenvedte el a Szovjetunió által dik-
tált rendszerváltozást, amely a vallás 
teljes elnyomásához és a kolostori 
vagyon elkobzásához vezetett. Az 
1937–1938. évi tisztogatások során 
több ezer lámát végeztek ki, több 
mint ezerkétszáz kolostort pedig 
földig romboltak.

Erdene Dzú azonban megmene-
kült a fizikai végromlástól, mert – 
feltehetően Sztálin nyomására – a 
mongol vezetők úgy döntöttek, 
hogy két kolostort meghagynak a 
külföld számára egyfajta bizonyíté-
kul. A kolostor területén csak 13 
templom maradt a korábbi 62-ből.

Valamikor százezer szerzetes élt 
Mongóliában; nagyjából az ország 
akkori lakosságának tíz százaléka. 
Az ország legrégibb és legnagyobb 
buddhista kolostorában akkoriban 
ezer szerzetes lakott; ma néhány tu-
catra tehető a számuk, de – hála az 
utóbbi idők változásainak – létszá-
muk egyre gyarapodik. 

Kép és szöveg: 
TÓSZEGI ZSUZSANNA
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