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Néhány héttel ezelőtt a tudomány- és művelődéstörté-
neti évfordulókban rejlő lehetőségekről írtam e hasábo-
kon. Igen sok olvasói észrevételt kaptam, amelyek kerek 
vagy kisebb, kevésbé ismert, ám említésre méltó jubileu-
mokról szólnak.

Szabó T. Attila professzor Balatonfüredről több példát 
is említett levelében, amelyekből egy 475 évvel ezelőttit 
emelek ki, ez „az első magyar szaknyelvet is oktató tan-
könyv, Sylvester János mester Grammaticájának a megje-
lenése Sárváron. A közhiedelemmel ellentétben (már 
amennyire itt közhiedelemről egyáltalán szó lehet) ez 
nem csak egy nyelvtankönyv, bár kétségtelenül az is, ha-
nem az első magyar tudós-terv (mai magyarul: doktori 
projekt). A terv eredményeképpen egy nemzedékfordu-
ló múltán a Sárvári Iskola mestereinek, a Sylvester-fivé-
reknek, közvetlen és közvetett tanítványai, Beythe Ist-
ván, Melius Péter, Lencsés György megírták az első ma-
gyar orvosi nagymonográfiát, az Egész orvosságról való 
könyv, azaz Ars Medica hat kötetét (Lencsés 1577k., Gyu-
lafehérvár). Továbbá az első magyar természettudományi 
kézikönyvet a Herbárium az fűveknek, fáknak nevekről, ter-
mészetekről és hasznairólt (Melius 1578, Kolozsvár), vala-

mint az egyetemesen is legelső nyomtatott népi növényis-
mereti ’kutatási jelentést’ (Beythe és Clusius: Stirpium 
nomencator pannonicus 1583, Németújvár). Ez a történet 
Szabó T. Attila szerint hetilapunk nevével is kapcsolatba 
hozható: „Sylvester János, tudós iskolamester (magister 
doctus) írta le 473 éve magyarul alighanem először egymás 
mellett az Élet és a Tudomány szavakat az első magyar idő-
mértékes versben, és nem is akármilyen informatikai 
kontextusban: itt vagyon az tudomány, mely örök életet ád”. 
Olvasónk megjegyzi, hogy „ebben a korban a ’tudo-
mány’ még egyaránt jelentett szellemtudományt (példá-
ul a Biblia ismeretét), természettudományt (mint a gyó-
gyítás ismeretét, ami még Sylvester Bibliájának a jegyze-
teibe is bekerült, ráadásul az első magyar nyomtatott ’or-
vosi’ szövegként) és a gyakorlati, mesterségbeli tudást 
(mondjuk az ágyúöntést)”.

Dr. Bendefy István budapesti olvasónk pedig tudós 
édesapja, Bendefy László születésének a 110. évforduló-
jára, augusztus 17-ére hívta fel a figyelmemet. A „múlt 
század polihisztora” állandó jelzővel illetett geológus, 
tudománytörténész, kartográfusról egy évtizede Ma-
rosvásárhelyen emlékkötetet jelentettek meg, a biblio-
gráfiában számos hivatkozással a lapunkban megjelent 
népszerűsítő cikkeire. Örömteli hír, hogy szülővárosa, Vas-
vár szeptemberben emléknappal tiszteleg életműve előtt.

GÓZON ÁKOS

Szerintem...
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A három feladatból kettQ megoldása 100 feletti IQ-ra utal, ami átlag feletti teljesítménynek számít.
A feladatok megfejtését a következQ héten adjuk meg.

GONDOLKODÁST SERKENTQ IQ-TORNA

INDÍTÁS: 
ÉK
LÉK ÉS ÉKES

ERPSÍTÉS: 56

azon számok sorozata, 
melyek nyolc bet_bQl állnak

HAJRÁ:  Z

Az ábrán öt ötszögben két 
figura található, négyzet és 
ötszög. Ezek mindegyike két 
tulajdonságot hordoz, szín 
(piros, illetve zöld), valamint 
teljes illetve kör alakú kivágással 
a közepén.

Tehát négy helyen három 
tulajdonság jelenik meg 
különbözö kombinációkban. 
Lehet négy azonos, három 
azonos és egy másfajta, továbbá 
kettQ-kettQ.

Azaz négy piros nulla zöld, 
három piros egy zöld, két piros 
két zöld egy piros három zöld, 
és nulla piros négy zöld;
négy teljes, nulla "lukas", három 
teljes, egy "lukas", két teljes, 
két "lukas" egy teljes, három 
"lukas", nulla teljes, négy 
"lukas"; négy négyzet, nulla 
ötszög, három négyzet, egy 
ötszög, két négyzet, két ötszög, 
egy négyzet, három ötszög és 
nulla négyzet, négy ötszög.

A hiányzó elem tehát három 
négyzet, egy ötszög; három 
piros, egy zöld, nulla teljes, 
négy "lukas".

A 32. heti lapszámunkban 
bemutatott fejtörQk megoldása:

ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2014/33  1027

H
A

J
R

Á

Melyik való az üres helyre?

A számok az ernyQkön a két allatta levQ
 ernyQn található számok különbségei. 

Az alsó sorban 0-tól 9-ig minden szám csak egyszer fordul elQ.
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Milyen szám kerül a kérdQjel helyére? 

Melyik illik legkevésbé a többihez? 
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Gammasugárzó	nóvák	

Amikor bő 
négy évvel 
ezelőtt 2010 
márciusában 
csillagászok 
először ész-
leltek nagy-
energiájú gammasugárzást egy 
kitörő nóva irányából, még hihet-

ték azt, hogy egyedi, kivételes jelenségről 
van szó, amely a szóban forgó nóvának 
az átlagostól némileg elütő szerkezeté-
vel magyarázható. Az utóbbi két évben 
azonban a NASA Fermi Gamma-sugár 
Űrtávcsövének megfigyelései nyomán az 
első példához további három nóva csatla-

kozott: ez pedig már komolyan megkér-
dőjelezi az eddigi modellek helyességét, 
amelyek szerint a nóvarobbanásokban 
felszabaduló energia nem elegendő a 
fény legnagyobb energiájú részecskéi, a 
gamma-fotonok létrehozásához. 

„Egy mondás szerint egyetlen (ellen)példa 
lehet ritka kivétel, kettő véletlen egybeesés, de 
három már egy új csoportot alkot, mi pedig 
már négynél tartunk, és a példák száma 
még tovább nőhet” – nyilatkozta Teddy 
Cseung, a washingtoni Tengerészeti 
Kutatóintézet asztrofizikusa, a kutatás 
eredményeit a Science-ben összegző 
cikk vezető szerzője.

A nóvarobbanás egy korábban alig ész-
revehető, jelentéktelen csillag rövid ideig 
tartó hirtelen kifényesedése, amelynek 
során a Nap éves energiatermelésének 
mintegy százezerszerese szabadul fel. A 
nóvarobbanások kettőscsillag-rendsze-
rekben következnek be, amelyeknek 
egyik tagja egy fehér törpe (nagyjából 
Föld méretűre zsugorodott, rendkívül 
sűrű, már kiégett csillag), míg kísérője 
egy hűvösebb fősorozatbeli csillag vagy 

vörös óriás. Utóbbiról főként hidrogén 
áramlik át a fehér törpe körüli akkréciós 
korongra, illetve a törpe felszínére, ahol 
a felhalmozódó hidrogén mennyisége, 
nyomása és hőmérséklete folyamatosan 
növekszik, majd egy kritikus értéket el-
érve beindul benne a magfúzió és ter-
monukleáris robbanás következik be. 
Ellentétben a nagyobb erejű szupernóva-
robbanásokkal, amelyek során az eredeti 
csillag is megsemmisül, a nóvarobbanást 
a kettős tagjai túlélik. A Fermi utóbbi 
években tett felfedezései előtt soha nem 
észleltek nóvából eredő gammasugárzást, 
és ez összhangban állt azokkal az elméleti 
modellszámításokkal, amelyek szerint a 
nóvarobbanásban felszabaduló energia 
ennek létrehozásához kevés.

A NASA Fermi Gamma-sugár űr-
távcsövének fedélzetén lévő Large Area 
Telescope (LAT, azaz nagy látómező-
jű távcső) nevéhez illően egyidejűleg az 
égbolt mintegy 20 százalékát látja be, a 
teljes égboltot 3 óránként pásztázza át. 
Ez az eddigi legérzékenyebb gamma-űr-
távcső, amely 30 millió és 300 milliárd 
elektronvolt (30 MeV és 300 GeV) közti 
energiájú fotonok észlelésére alkalmas. 
Az első nóva, amelynek irányából a Fer-
mi gammasugárzást észlelt 2010 márci-
usában, a V407 Cygni volt. Ez a nóvák 
egy viszonylag ritkább csoportjába, az 
úgynevezett visszatérő (rekurrens) nóvák 
közé tartozik, amelyben a fehér törpe 
kísérője egy, a Napnál több mint száz-
szor nagyobb kiterjedésű, erőteljes csillag-
szelet kibocsátó vörös óriás. Ezekben a 
rendszerekben a robbanás (kifényesedés) 
viszonylag gyakran, jellemzően néhány 
évtizedenként ismétlődik.

A V407 Cygni gammasugárzásának 
felfedezése után kétévnyi szünet követke-
zett, majd 2012-ben és 2013-ban a LAT 
egymás után három, úgynevezett klasz-

szikus nóva irányából is gammasugárzást 
észlelt. Ez utóbbi kettős rendszerekben a 
fehér törpe kísérője egy hozzá nagyon 
közeli, Naphoz hasonló csillag.

„A V407 Cygni esetében még vélhettük 
úgy, hogy kivételes esetről van szó, mivel a 
fehér törpe felszínén bekövetkező robbanás 
lényegében a vörös óriás kiterjedt légkörével 
érintkezik, és a robbanás lökéshulláma a vö-
rös óriás intenzív csillagszelével ütközik. Ez 
létrehozhat olyan nagy energiát, amely a töl-
tött részecskéket a fényéhez közeli sebességre 
gyorsítja, és ezáltal gammasugárzás kibocsá-
tására készteti – mondta Steven Shore, a Pisai 
Egyetem asztrofizikus professzora, a Science-
ben megjelent cikk egyik társszerzője. – Ám 
ez a magyarázat a három klasszikus nóva 
esetében, sajnos, nem működik.”

A Fermi a V1324 Scorpii klasszikus 
nóva gammasugárzását 2012 júniusában, 
a V339 Delphiniét 2013 augusztusában 
fedezte fel (mindkettőt a látható tarto-
mányban észlelt kifényesedésük nyo-
mán). Továbbá 2012 júniusában a LAT 
egy tranziens gammasugárforrást is fel-
fedezett a Naptól mintegy 20 foknyira: 
bő 1 hónappal később, miután a Nap kissé 
odébb mozdult, a csillagászok ugyan-
azon a helyen a látható tartományban egy 
halványodó nóvát, a V959 Monocerotist 
fedezték fel.

A csillagászok becslése szerint a Tej-
útrendszerben évente 20 és 50 közötti 
nóvarobbanás történik. Többségük ész-
revétlen marad, mivel látható fényüket 
a közbeeső porfelhők elnyelik, gamma-
sugárzásuk intenzitása nagyobb távolsá-
gokból legyengül. Az eddig felfedezett 
négy gammasugárzó nóva tőlünk mért 
távolsága 9000 és 15 000 fényév közötti, 
tehát a galaxis méreteit figyelembe véve 
hozzánk viszonylag közel esik.

A nóvarobbanás akkor következik 
be, amikor a fehér törpe felszínén a kí-
sérőjétől elszívott hidrogénből elegendő 
halmozódik fel (megfelelő nyomáson és 
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A Fermi LAT-berendezése által felfedezett négy gammasugárzó nóva. A hamis színezés_ 
képeken a színek az észlelt 100 MeV-nél nagyobb energiájú gammafotonok számától függQen a 

kéktQl a sárga felé egyre növekvQ értékeket (nagyobb intenzitást) jeleznek
KÉP: NASA/DOE/FERMI LAT COLLABORATION

Fantáziakép a V407 Cygni-nóváról: a 

gammasugárzást (lila) kibocsátó részecskék 

a termonukleáris robbanás lökéshulláma 

és a vörös óriás légköre, illetve erQteljes 
csillagszele ütközésének hatására 

gyorsulnak fel
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felső grafitréteg felmelegszik, benne egy 
nyomásgradiens alakul ki, amely a szén-
habon keresztül vizet szív fel, amely a 
grafitrétegben felgyülemlett hő hatására 
elgőzölög. A kompozit lényegében ah-
hoz hasonlóan működik, mint egy forró 
nyári napon vízben lebegő szivacs, amely 
folyamatosan képes vizet felszívni és el-
párologtatni.

A laboratóriumi tesztelés során a ku-
tatók a szerkezetet egy mérőpohárban 
vízre helyezték, és változó intenzitású 
napfény hatását szimuláló fényforrással 
világították meg.  Kísérleteikben a beeső 
fényenergia 85 százalékát sikerült gőzfej-

lesztésre fordítani, és a folyamat beindu-
lásához egy átlagos napfényes napon be-
érkező intenzitásnak csupán a tízszeresére 
volt szükség. 

A kutatók szerint a felhasznált anyagok 
tulajdonságaitól függően ez a hatásfok 
még javítható is, és a méretek növelé-
sének sincs elvi akadálya. A naphőerő-
művekben való felhasználásig azonban 
még számtalan (főként a keletkező gőz 
elvezetésével és kezelésével kapcsolatos) 
technikai problémát kellene megoldani. 
Forrás: newsoffice.mit.edu/2014/new-
spongelike-structure-converts-solar-energy-
into-steam-0721

A mai naphőerőművek mű-
ködtetéséhez nélkülözhetetlen 
a tükrök vagy lencsék többnyire 
hatalmas területet elfoglaló rend-
szere, amelyeknek napközben 
még a Nap égi mozgását is fo-
lyamatosan követniük kell: ezek a 
naphőerőművek legköltségesebb 
részei. Az általuk koncentrált nap-
fénnyel hevítik fel forró gőzzé a 
nagy mennyiségű folyadéktömeget, 
amelyet aztán gőzturbinák segítsé-
gével alakítanak villamos energiává. 
Ezekben a drágán működtethető 
rendszerekben meglehetősen nagy 
a hőveszteség, ami csökkenti a termelés 
hatékonyságát. 

Természetesen számos kutatási irány 
létezik, amelyek igyekeznek a vesztesé-
geket csökkenteni, és növelni a napfény 
hőenergiává alakításának hatásfokát. Az 
egyik lehetőség például nanorészecskék 
eloszlatása a vízben: ezek a napfény ha-
tására gyorsan felhevülnek és elgőzölög-
tetik a közelükbe eső vízmolekulákat. 
Ennek „csupán” az a hátulütője, hogy a 
folyamat beindításához nagyon intenzív 
napfénysugárzásra, egy átlagos derűs na-
pon beérkező sugárzásnak az ezerszeresé-
re van szükség.

Ezzel szemben az MIT kutatói által 
most kifejlesztett kompozitanyagban a 
gőztermelés beindulásához elegendő en-
nek az intenzitásnak mindössze tízszerese 
– ez az eddig ismert legkisebb ilyen ér-
ték, amely ennek megfelelően a napfény 
energiájának jóval kisebb mértékű optikai 
koncentrálását igényli. 

A kísérletekhez gyártott anyagminta 
egy vékony, két rétegből álló, korong 
alakú szerkezet. A felső rétegét „pely-
hesített” grafit alkotja: ehhez a grafitot 
mikrohullámú berendezésbe helyezték, 
ahol Csen szerint valami ahhoz hasonló 
folyamat ment végbe, mint amikor ku-
koricát pattogatunk: a grafitszemcsék 
felfúvódtak, szétrepedtek, majd az apró 
pelyhekből egy laza, rendkívül porózus 
szerkezetű anyag jött létre, amely erősen 
abszorbeálja a napfényt, és megtartja a 
benne képződött hőt, a vízzel szemben 
pedig hidrofil.

A szerkezet alsó rétege szénhab, amely a 
benne lévő parányi pórusoknak és elzárt 
levegőbuborékoknak köszönhetően na-
gyon könnyű, és remek hőszigetelő is, így 
megakadályozza, hogy a felső rétegben 
képződött hő a vízen úszó szerkezet alatti 
folyadéktestbe szökjön, szintén hidrofil, 
és benne a víz a pórusokon keresztül a ka-
pilláris hatás révén felfelé tud szivárogni. 

Amikor a szerkezetet napfény éri, a 

hőmérsékleten) a nukleáris fúzió beindu-
lásához: a klasszikus nóvák esetében ez 
legalább néhányszor (tíz)ezer év, a V407 
Cygnihez hasonló visszatérő nóvák ese-
tében pedig néhány évtized.

De míg az utóbbiaknál a vörös óriás 
kiterjedt légköre és intenzív csillagszele 
úgy tűnik, kielégítő magyarázatot adhat 
a gammasugárzás keletkezésére, a klasz-
szikus nóvák esetében más gyorsító me-
chanizmus működhet. Egyes spekulációk 
szerint a robbanásban több, különböző 
sebességgel terjedő lökéshullám jöhet lét-
re, közülük a gyorsabbak a lassúbbakat 
beérve és velük ütközve felgyorsíthatják 
a részecskéket a fényéhez közeli sebes-
ségre. Az erre (vagy egyéb) feltételezésre 
épülő numerikus modellek azonban még 
kidolgozásra várnak
Forrás: www.nasa.gov/press/2014/
july/nasas-fermi-space-telescope-reveals-new-
source-of-gamma-rays/

GWzfejlesztés	
napfényszivaccsal 

Amerikai kutatók olyan új szerke-
zeti anyagot fejlesztettek ki, amely 
vízből napfény hatására rendkívül 
hatékonyan forró vízgőzt termel 
– alkalmazásával így mód nyílhat 
egy sor gőzfejlesztésen alapuló fel-
használási mód (sótalanító, gőztisz-
tító, sterilizáló és fűtőberendezések) 
egyszerű kiépítésére, illetve újfajta 

naphőerőművek létrehozására. 
A felül pelyhesített grafitból, alat-

ta pedig parányi légbuborékokkal teli 
szénhabból álló kompozitszerkezet na-
gyon porózus és úszik a vízen. Nap-
fény hatására a felső grafitréteg fel-
melegszik, a víz a szénhab és a grafit 
kapillárisain keresztül felfelé áramlik, 
majd a grafitban felhevülve gőzzé vá-
lik, végül a felszínen elpárolog.

Az ígéretes, szivacsos szerkezetű 
kompozitot viszonylag olcsó alapanya-
gokból a Massachusetts-i Műszaki Egyetem 
(MIT) mérnökkutatói fejlesztették ki, 
Kang Csen professzor és Hadi Ghasemi 
vezetésével. Az eredményről a Nature 
Communications-ben számoltak be. A ku-
tatók szerint az anyag felhasználása kü-
lönösen hasznos, sőt pótolhatatlan lehet 
olyan, a civilizációtól távol eső, elhagya-
tott területeken, ahol a napfény az egye-
düli közvetlenül elérhető energiaforrás.

Az anyag a ráeső napenergia 85 száza-
lékát képes gőzzé alakítani – ez lényege-
sen jobb hatásfok, mint a ma működő 
naphőerőművekben elérhető 30 százalék 
körüli érték. 
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A tesztekben kipróbált kompozit szerkezete és a 

benne napfény hatására kialakult (vöröstQl a kék 
felé csökkenQ) hQmérséklet-eloszlás (balra); a 

fényelnyelés hatására az anyag felszínén beindul az 

erQteljes gQzképzQdés (jobbra)

A kétréteg_ kompozit egy mintegy 10 
milliméter vastag szénhabrétegbQl, és fölötte 

5 milliméteres pelyhesített grafitrétegbQl 
épül fel. Mindkét réteg hidrofil, így elQsegíti a 

víz kapilláris felszivárgását

KÉPEK: MIT
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A nők társadalmi szerepének 
és képességeinek megíté-
lése az elmúlt évszázadok-

ban gyakran mozgott a szélsőségek 
között. A nők állhatatlanságát, ere-
dendően bűnös jellemét hangsúlyo-
zók éppúgy a bibliai, vallási hagyo-
mányokra (Éva szerepe a bűnbeesés-
ben) támaszkodtak, mint a nőket 

tisztelő véleke-
dések (Szűz 
Mária-kultusz, 
női szentek 
tisztelete). Az 
újkorban a 

bibliai toposzokat gyakran konk-
rét személyekre is alkalmazták. II. 
Rákóczi György erdélyi fejedelem 
feleségét, Báthory Zsófiát házassága 
miatt katolikus hitéről a kálvinista 
vallásra téríttették, majd férje halála 
után visszatért a katolikus hitre. Az 
egykori fejedelemasszonyt az álta-

ASSZONYI	HVSIESSÉG	A	XVI-XIX.	SZÁZADI	MAGYAR	IRODALOMBAN

PENTHESILEA	HADA
Irodalmunkban	és	képzWmevészetünkben	a	bátor,	vitézszíve	nWk	a	magyar	történelem	tiszteletremél-
tó	képviselWiként	jelennek	meg	a	kora	újkortól	kezdve.	Miként	szolgálták	történeteik	és	képi	ábrázo-

lásaik	az	ismeretterjesztést,	a	példaadást,	s	a	nWi	öntudat	és	hivatástudat	kialakítását?

la üldözött protestánsok a gonosz 
Jezabelhez, a támogatását élvező 
katolikusok viszont a hitét és nem-
zetét védő Eszterhez vagy Judithoz 
hasonlították. 

Pozitív	példák
A nők negatív megítélésének 

korai magyarországi példái közé 
tartozik Armbrust (Ormprust) 
Kristóf munkája (Gonosz asszony-
emberek, 1550). Bár címében az 
asszonyoknak készült nevelési 
könyv volt, tartalmában inkább a 
„nőgyűlölő” szövegek közé sorol-
hatjuk az 1653-ban Lőcsén megje-
lent Tükör, mely az asszonyoknak 
görög Simonides Írásából… írat-
tatott című munkát is. A szerző 
korábbi források, kiadványok alap-
ján a nők hibáit (lustaság, falánk-
ság, kicsapongás, álszentség stb.) 
hangsúlyozta, s az asszonyokat 

állatokhoz (sertés, kígyó, szamár, 
menyét, sárkány stb.) hasonlította. 
Az antik irodalmi és képzőművészeti 
hagyomány feléledésével párhuzamo-
san ugyanakkor a reneszánsz idősza-
kától kezdve népszerűek voltak a nők 
pozitív tulajdonságait hangsúlyozó 
írások is, köztük azok, melyek neve-
zetes ókori asszonyokat követendő pél-
daképként említettek. A görög törté-
netíró, Plutarkhosz munkája nyomán 
jelentette meg Bogáti Fazekas Miklós 
Szép História. Az tökélletes Aszszony 
állatokról... (Kolozsvár, 1577) című 
munkáját, 1591-ben ugyanitt 
kiadott Aspasia asszony dolga és 
az jó erkölcsű asszonyoknak tüköre 
(1587) című művében pedig Kürosz 
(Cyrus) perzsa király és kedvese, 
Aspasia történetét elevenítette meg. 
A könyv a női nevelési kiadványok, 
viselkedési kalauzok előképei közé 
sorolható. 
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tartó ostrom során a védők 
száma 300-ra csökkent, s 
bár szeptember 6-án meg-
halt az agg szultán, a törö-
kök tovább folytatták az 
ostromot. Zrínyi és meg-
maradt katonái szeptember 
8-án kitörtek a lángokban 
álló várból s a törökökre 
rontva hősi halált haltak. A 
korabeli beszámolók emlí-
tést tettek a várban maradt 
asszonyok hősiességéről 
is. Egy névtelen szerző 
História az Szigetvárnak 
veszéséről című munkájá-
ban (1566) egy fiatal vitéz-
ről ír, aki a többi katonával 
ellentétben, akik a kitörés 
előtt megölték feleségü-
ket, hogy ne kerüljenek a 
pogányok kezére, férfi-
ruhába öltöztette hitvesét, 
s együtt harcoltak a törö-
kök ellen hősi halálukig. 
A Szigetvárott férfiruhá-
ban harcoló nő bátorságát 

Ruinae Pannonicae (Pannónia rom-
lása) című főművében, 
melynek egyes részei 
1571-ben jelentek 
meg nyomtatásban, 
Christian Schesaeus 
erdélyi szász író is meg-
örökítette elődjénél 
részletesebben.
A motívum nemzet-

közi népszerűségét jelzi, 
hogy a Szigetváron 
harcoló magyar nő hős-
tette szerepel Pierre Le 
Moyne jezsuita költő-
nek 1647-ben Párizsban 
kiadott, La Gallerie des 
femmes fortes című 
női életrajzgyűjtemé-
nyében is. A szerző 
húsz bátor, erős nő 
életrajzához analógia-
ként, példaként későbbi 
korok egy-egy neves 
asszonyának élettör-
ténetét  csatolta. VI. 
Mithridatész pontoszi 
király szép és okos fele-
ségének, Monimének 
életrajza után La brave 
Hongroise címmel ír a 
Szigetvárott hősi halált 
halt asszonyról, aki Le 

Moyne elbeszélésében saját maga 
győzi meg férjét, hogy ne ölje meg, 
hanem engedje, hogy együtt harcol-
jon vele. A párizsi Mercure de France 
1749. februári számában egy isme-
retlen költő L’illustre Hongroise 
című versében szintén a magyar 
nők bátorságát énekelte meg pél-
daként említve a Szigetvárott hősi 
halált halt feleséget. 

A görög mitológia amazonjai-
nak toposzát átvéve énekelte meg 
a női hősiességet 1662-ben Paskó 
Kristóf A nemes és régenten híres 
Erdélyországnak keserves és szomorú 
pusztításáról írt siralom című mun-
kájában. A váradi asszonyok – írja –,  
amikor a férfi védők már elgyengül-
tek, segítettek a harcban:

„Ezek az asszonyok ama dicséretes 
Penthesilea hadát,

Kik vitéz Hectorért egész halálokig 
oltalmazák a Troját,

Követék, mert ők is vérrel oltalmazák 
Váradnak erős várát.” 

A XVII. századi magyar verselő, Kolosi 
Török István unitárius lelkész, közköltő a 
női erények számos bibliai és antik példáját Az asszonyi erények között szerepelt 

a női bátorság, hősiesség, vitézség, 
melynek szemléltetésére az európai 
irodalomban és történetírásban az 
ókor óta számos példát találunk – 
elég, ha a görög amazonokról szóló 
történeteket, a hazája felszabadításá-
ért fegyverrel harcoló francia paraszt-
lány, Jeanne d’Arc (Szent Johanna) 
politikai és irodalmi kultuszát, vagy 
Heinrich von Kleist Penthesilea (1808) 
című drámáját említjük.

A fegyverrel harcoló, bátor nők 
dicsérete a magyarországi irodalom-
nak is évszázadokon keresztül népszerű 
témája volt. Minden bizonnyal össze-
függésben állt ez a “propugnaculum 
et antemurale Christianitatis”, azaz “a 
kereszténység pajzsa, védőbástyája” 
toposszal, mely a hazai és a nyugat-
európai köztudatban a törökökkel 
folytatott végvári harcokra utalva a 
XVI. század közepe óta kapcsolódott 
a magyarokhoz. 

A török–magyar háború egyik leg-
nagyobb külföldi visszhangot kivál-
tó hadieseménye Szigetvár ostroma 
és bevétele volt. I. Szulejmán török 
szultán 1566 augusztusában százezres 
hadával vette ostrom alá a szigetvá-
ri várat, melyet Zrínyi Miklós vár-
kapitány vezetésével mintegy 2500 
katona védett. A közel egy hónapig 

Blaschke János: Zách Klára. Hébe, 1823

 Blaschke János: Rozgonyi Cecília. Aurora, 1824.
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ványtípussal igyekeztek kielégíteni: 
verseskötetek, szórakoztató regé-
nyek mellett hasznos információ-
kat is közreadó női kalendáriumok, 
almanachok, életviteli tanácsadó-
könyvek láttak napvilágot. Bár az 
úgynevezett „hasznos” női kiadvá-
nyok jelentős részét a mindennapi 
élet feladataival – háztartásvezetés, 
gyermeknevelés, beteggondozás – 
foglalkozó írások tették ki, a fel-
világosodás és a kora reformkor 
kiadványaiban számos olyan pozitív 
példával, történelmi és kortárs ese-
mény szöveges és képi bemutatásá-
val találkozunk, mely a női nemhez 
kapcsolódott. 

 A hazai hősnők emlékének felele-
venítésére Magyarországon is sok pél-
dát találunk. Peretsenyi Nagy László 
1804-ben Orithia magyar amazon 
története címmel egy rézmetszettel 
díszített munkát tett közzé, Kis János 
pedig Ifjúság barátja, vagy haszno-
san mulattató darabok a két nembéli 
ifjúság számára (1816) című kiadvá-
nyában a szigetvári és az egri asszo-
nyok történetét elevenítette fel. Az 
1428-ban hajókkal férje, Rozgonyi 
István és Zsigmond király felmenté-
sére siető Rozgonyi Cecíliáról, az 1552. 
évi egri ostromban hősiesen védekező 

Dobó Kláráról, illetve 
az 1686–1688 között 
Munkács várát védő 
Zrínyi Ilonáról a tör-
ténelem bátor hősnőit 
bemutató életrajzgyűj-
teményében (Heroines, 
az az a nevezetes fejér 
népnek szép neméből 
magokat tetteikkel 
különböztető szépnem-
nek élet-tárjok, 1817) 
Peretsenyi Nagy László 
emlékezett meg. 

A XIX. századi értel-
mezésben hősnővé vált 
a legenda szerint az 
1526. évi mohácsi vere-
séget követő maróti 
csatában elesett 
Dobozy Mihály fele-
sége is. Míg a történet 
Istvánffy Miklóstól 
származó XVII. szá-
zad eleji leírásában az 
asszonynak még csak 
passzív szerepe van, 
a későbbi feldolgozá-

ismertette, köztük a női vitézségét is:
„Voltak bölcs emberek, a kik azt akarták:

Hogy egyaránt férfival asszony taníttassák,
Deáki tudományra s harczra oktattassék, 

íj s parittyalövés néki mutattassák-
Lovag,- gyalogharczokon egyaránt forogjon.
Vitézkedni mezőben, sátort vonni tudjon.
Bátorkodást és kővel hagyítást tanoljon,

Hazájának szinte úgy, mint ura szolgáljon.” 
A női hősiesség példáját adja Szigeti 
veszedelem című eposzában a törö-
köktől elrabolt, majd kereszténnyé 
lett Borbála történetében a szigetvári 
hős dédunokája, Zrínyi Miklós költő 
és hadvezér  is: 

„…Száll Márs ő szüvében, 
s nem, mint más, sirással, 

Vagy nyomorult föcske hosszu jajgatással
Csak ohajtja társát, hanem bátorsággal

Fegyverezi magát ura páncérával.”

NWi	olvasóközönség
A XVIII. századi Európában az olva-
sás – s ezzel párhuzamosan a könyv-
kiadás – történetében jelentős válto-
zások következtek be. A kiadványok 
számának megsokszorozódása, illet-
ve a műfaji, tematikai bővülés mellett 
megjelent egy új olvasóréteg: egyre 
több nő vásárolt vagy kölcsönzött 
könyveket. A női olvasók igényeit 
az írók és a kiadók számtalan kiad-

sokban cselekvő részesévé válik az 
eseményeknek, hiszen maga kéri fér-
jét, hogy inkább ölje meg, mintsem az 
üldöző törökök kezére jusson, s leveti 
magát a lóról, hogy megkönnyítse 
hezitáló férje döntését. A Dobozy-
téma népszerűségét jelzi, hogy hazai 
munkák – például Cserey Farkasnak 
a magyar és székely asszonyok törvé-
nyéről 1800-ban kiadott könyve vagy 
Kölcsey Ferencnek az Aspasia nevű 
női almanachban 1824-ben megje-
lent verse – mellett a motívummal a 
francia és az osztrák irodalomban is 
találkozunk. 

Vitéz	hWsnWk	képei
A XIX. század eleji női almanachok-
ban a vitéz hősnők képi ábrázolásai 
is helyet kaptak. Kisfaludy Károly 
Aurorája 1824-ben Rozgonyi 
Cecíliáról, 1825-ben Horvát Endre 
verse kapcsán Borbély Helénáról (A’ 
Magyar Amazon), 1830-ban pedig a 
munkácsi vár hős védőjéről, Zrínyi 
Ilonáról közölt illusztrációt. Zrínyi 
Ilona portréja 1838-ban feltűnik az 
Emlény című, „Karácsoni, új esz-
tendei és névnapi ajándék”-ként 
a nőknek szánt kiadványban is. 
Számos ábrázolás örökítette meg 
Dobozynét: Blaschke Jánosnak az 
Aurorában 1822-ben megjelent 
metszete nyomán készült egy isme-
retlen mester olajfestménye (MTA 
Művészeti Gyűjtemény), Laccataris 
Dömötör képe (Magyar Nemzeti 
Galéria), s litografált másolata beke-
rült egy angol mintára létrehozott 
enciklopédikus-ismeretterjesztő 
jellegű pozsonyi újság, a Fillértár 
(1835) képei közé is. 

A XVIII-XIX. század fordulójá-
nak magyarországi irodalmában és 
képzőművészetében formálódó női 
nemzeti panteonnak a korábbi idősza-
kok szent életű királylányai (Árpád-házi 
Szent Erzsébet, Szent Hedvig) és tragi-
kus sorsú lányalakjai (Zách Klára) mel-
lett a bátor, vitézszívű nők is tiszteletre-
méltó képviselőivé váltak. Történeteik 
és képi ábrázolásaik az ismeretterjesztés 
és a példaadás mellett fontos szerepet 
játszottak a női öntudat és hivatástu-
dat elmélyítésében, s abban, hogy a női 
olvasók az asszonyi szerepköröknek 
a „jó háziasszony, jó feleség, jó anya” 
társadalmi elvárásainál tágabb területeit 
ismerhessék meg.

PAPP JÚLIA

Melegh Gábor–Adolph Dworzack: Zrínyi Ilona. Aurora, 1830
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A búza, a liszt, a kenyér: egy-
fajta szentháromság. A leg-
szegényebb és a leggazda-

gabb asztalokról sem hiányozhat. A 
kenyérrel kapcsolatban sok mondás, 
szólás él a köztudatban: a római poli-
tikusok például jól tudták, hogy a 

hatékony kormányzáshoz megélhe-
tés és szórakoztatás kell a népnek, 
ezért fő mottójuk a „Panem et 
circenses/Kenyeret és cirkuszt” volt, 
de ismert az úgy kell, mint egy falat 
kenyér is. A kenyér kulturális, vallá-
si értékét is bizonyítja, hogy számos 

szokás, hagyomány köthető hozzá, 
melyek országonként, régiónként 
különbözőek. A középkor retoriká-
jában a kenyér szó nem csupán a ga-
bonából származó ételt jelentette. Je-
lentéstartalma több volt ennél: az 
élettel, a mindennapi étellel, a bol-
dogulással, a megélhetéshez szüksé-
ges javak összességével kapcsolódott 
össze. 

Földmevelés:	a	nagy	találmány
Az ember történetében döntő fordulat 
volt a földművelés és az állattartás 
„feltalálása” mintegy 10 000 évvel ez-
előtt. Ezzel a természettől kiszolgálta-
tott ember – részben - maga kezébe 
vehette a sorsa irányítását és megkezd-
te a természettel szembeni direkt ter-
melést. Az a folyamat, mely döntően a 
mezőgazdasági termeléshez kötötte az 
emberek nagy részét, egészen az ipari 
forradalomig fennállt. 

K E N Y É R TÖ R T É N E T

ÚT A 
GABONÁIG

Az	emberiség	WsidWk	óta	egyik	legfontosabb	és	legalapvetWbb	táplálékai	a	gabona	és	az	ebbWl	készült	
ételek.	Ezek	különbözW	fajtái	földrészenként	és	éghajlatonként	változóak,	de	közös	bennük	az	adott	

területen	betakarítható	bWséges	hozam,	valamint	a	jó	eltarthatóság.	

III. Ramszesz fáraó királyi péksége, 

Kr. e. XII. század
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Kezdetben a vadárpát aratták le, 
melyet a Kr. e. 9. évezredben már ki-
élesített kősarlóval takarítottak be. 
Egy-két évezreden belül már arra 
vannak régészeti bizonyítékok (szer-
számok, edények), hogy az ember 
nem csupán a vadon termő gabonát 
takarította be, hanem maga vetett és 
aratott. A földművelés megkezdésé-
vel egy adott területen a tíz-húsz-
szorosára emelkedett a terméshozam 
(a természet adta lehetőséghez ké-
pest). Megalkották az első kapát, 
ásóbotot, tárolókat építettek, me-
lyekbe a felesleget raktározták el, 
így nőtt a létbiztonságuk és kiszá-
míthatóbbá vált az élelemforrásuk.

A búza őse az egyszemű alakor-, 
valamint a kétszemű tönkebúza. 

Jerikó (ma Izrael), Çatal Hüyük 
(ma Törökország) települések olyan 
helyek, ahol régészetileg sikerült fel-
tárni a korai fajták nagymérvű fo-
gyasztását. A vadárpa és a vadbúza a 
folyóvölgyekben, valamint fennsí-
kokon, lejtőkön termett nagy ter-
méshozammal. A búza térhódítása, 
tápértékén túl, a fajta jó alkalmaz-
kodó képességének volt köszönhető. 

Kezdetben a szemeket pörkölték, 

A földművelés és állattenyésztés 
térhódításával kulturálisan is új irá-
nyokat vett az ember hétköznapi lé-
te. A vallási hiedelmekben megjele-
nik a bőséges termésért, szaporula-
tért való fohász, mely termékeny-
ség-szimbólumokban öltött testet. 
Ezek többnyire női istenségek vol-
tak. A civilizációs fejlődés kezdetén 
a technikai újítások megjelenése – 
első körben - szinte minden esetben 
az élelmiszertermeléssel álltak össze-
függésben. A kerék, az eke, a külön-
böző malmok, a gőzgép feltalálása, a 
motorizáció vívmányai az adott pil-
lanatban és azt követően még soká-
ig, az élelmiszertermelés folyamatait 
segítették. 

A gabonatermesztés a Termékeny fél-
hold területén (a Földközi-tenger keleti 
partvidékén és a Tigris és Eufrátesz fo-
lyók közötti területen) jelent meg. 

Innen származnak a mai gabonák 
ősei: az árpa, az alakor, a tönkebúza, 
a köles. Amikor a terület éghajlata 
szárazzá vált és a lombos erdők észa-
kabbra húzódtak, csak a jó száraz-
ságtűrő növények, az egyszikűek 
maradtak meg. A nagytestű állatál-
lomány is északabbra vonult, ezzel a 
növényi eredetű táplálék szerepe fel-
értékelődött. 

A jól tárolható és magas tápértékű 
gabona egyre fontosabb élelemmé 
vált, s ettől kezdve az ember egyik 
olyan tápanyagforrása lett, mely je-
lentős részben hozzájárult a civilizá-
ciós fejlődéshez. 

majd kőmozsárban őrölték, amiből 
vízzel keverve kását készítettek, ezt 
megsütötték, ez volt a lepény. Az 
élesztő használata minden bizonnyal 
Egyiptomban kezdődött, ahol a fá-
raó kenyerét sörélesztővel lazították. 
Az egyiptomiakat tekinthetjük az 
első kenyeret készítő kultúrának. 

Később a görögök, miután hasz-
nálni kezdték a búzát és a belőle 
őrölt lisztet, sokféle kenyérfélét ké-
szítettek: mézzel, tejjel, szezámmag-
gal, mákkal. Az egykori Római Bi-
rodalom területén, Pompejiben tár-
tak fel olyan pékséget, mely malom-
mal együtt épült, s minden bizonnyal 
ez az „összeköttetés” sokáig meg-
volt, nem vált külön a két szakma. 

A	kenyérfélék	Európában						
Nyugat-Európa több országában 
különböző lisztminőségek voltak, az 
ezekből készített különböző kenye-
rek árát és súlyát külön szabályok 
rögzítették. 

Franciaországban az élesztő hasz-
nálata itáliai közvetítéssel jelent meg. 
IV. Henrik Francia király felesége, 
Medici Mária (XVI–XVII. század 
fordulója) vitte a párizsi udvarba a 

Qugere	és	Cepou
Zsemle: 1395 Zemle, majd a XVI. századtól zsömlye, zsemlye. Német eredet_ szó, búzake-
nyér, zsemle (cipó) simele, semmel. Fehér lisztbQl készült péksütemény. 
Kenyér: Qsmagyar-kori jövevényszó a korai Qspermi alapnyelvbQl. Eredetileg kásából, darából 
készült ételt jelentett, mely késQbb jelentésbQvüléssel módosult. ElsQ írásos említése 1210 körü-
li, amikor qugere alakban fordul elQ.  
Perec: 1347, (perecz) a német prezl, brezl szavakból alakult ki. 1395-ben a perech alakkal ta-
lálkozunk.  
Cipó: 1211 Cepou, 1405 chipo. Ismeretlen eredet_ szó, elképzelhetQ rokonítás a zippula-
lepény és a zeppola-pogácsa szavakkal. A kora-újkori szakácskönyvekben is elQfordul a név, 
úgymint Tyúki cipóban (Lásd: M. Tótfalusi Kis Miklós 1695)
Kalács: szláv eredet_ szó. 1395 (kalach), ünnepi alkalmakra sütött kerek kenyér, amelyet ke-
nyérsütéskor a gyerekek részére süt az anya. 

Anders Zorn: Kenyérsütés (1889)

Pék a XIV. században, 

Észak-Itália
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finomabb liszt és az élesztő használa-
tát. Franciaországban négyféle ke-
nyérminőséget különböztettek meg: 
sós, sótlan kenyeret, szitálatlan liszt-
ből készült kenyeret, és a 90 százalék-
ban korpát tartalmazó kenyeret, míg 
Angliában háromfélét fogyasztottak, 
a rostált (szitált) lisztből készült fehér-
kenyeret, a durvára rostált lisztből ké-
szített fehérkenyeret, valamint nem 
finomított lisztből készített kenyeret. 

A szegények kenyere gabonakeve-
rékből állt. Ez azt jelentette, hogy 
olcsóbb gabonával keverték a búza-
lisztet, például rozzsal, zabbal vagy 
árpával. A legszegényebbek nagyon 
rossz termés idején a kenyeret bor-
sóból, babból, lencséből készítették. 
Nyugat-Európában a XVIII–XIX. 
század fordulójáig a gabonákból ké-
szült kásák sokkal többször kerültek 
asztalra, mint napjainkban. Ezek az 
ételek mindennaposak voltak és sok 
helyen váltották ki a kenyeret.

A XVIII. század második felétől 
következett be a „fehér kenyér-for-
radalom”, mely kiszorította a többi 
gabonaféleséget, és a kenyér domi-
nált az étkezéseknél a kásákkal 
szemben. 

Kenyér	a	Kárpát-medencében
Őseink a földművelés és a növényter-
mesztés alapjait a Kazár Kaganátus 
területén sajátították el. Mivel a hon-
foglalást követően a IX. és a XIII. 
század között a népességszám meg-
duplázódott, jó okkal gondolhatunk 
arra, hogy a fejlett gazdálkodás és a jó 
terméshozamok hozzájárultak az 
életfeltételek javulásához. 

Hazánkban az első ismert műhe-
lyek Pozsonyban (1376), Sopronban 
(1379) jöttek létre. Városainkban a 

pékcéhek egy részét elsősorban német 
nyelvterületről bevándorolt kézmű-
vesek hozták létre. A következő szá-
zadokban alakultak ki a szakmához 
köthető családnevek: Sütő, Perecsütő, 
Pereczes, Zsemlyesütő. 

A nagyobb városokban céhekbe tö-
mörült pékek szigorú előírások szerint 
működtek, meghatározták tagjaik lét-
számát, s igyekeztek kiszorítani piaca-
ikról az úgynevezett kontárokat/pa-
rasztpékeket. Kényesen ügyeltek arra, 
hogy csak annyi pékmester működ-
hessen adott területen, amennyit a 
szükségletek ellátása megkövetelt. Ha 
nem megfelelő minőségű vagy meny-
nyiségű kenyeret sütött a pék, bünte-
tésre számíthatott. Ilyen volt például a 
vízbe merítés, melyet szégyenszemre 
végeztek el. Egy faketrecbe zárták a 
bűnöst és többször hideg tóba vagy fo-
lyóba eresztették.  

A mesterek külön-külön váltak 
egy-egy termékcsoport szakembe-
reivé, külön műhelyekben dolgoz-
tak a (fehér-, fekete-) kenyeresek, a 
perecesek, a kalácskészítők, a zsem-
lyések, az ostyások. A pékek egy ré-
szének saját földje volt, ahol a gabo-
nát megtermelték. A kenyér és 
egyéb pékáruk az országos vásá-
rokról sem hiányozhattak, sőt a sza-
bad királyi városokban, országos 
vásárok idején lehetett kenyeret 
árulni idegen pékeknek is. A vásá-
rokon a fehérkenyeret padokon, 
míg a feketekenyeret gyékényen 
árulták. 

A XV. századi budai jogkönyv 
rendelkezik a zsemle és a kenyér 
megkülönböztetéséről. A budai pia-
con lepényt, kenyeret, zsemlét, pe-
recet egyaránt árultak. A jogkönyv 
rendelkezett továbbá arról, hogy a 
pékeknek ünnepek alkalmával több 
kenyeret kellett sütniük. Ilyen al-
kalmakkor kalácsokat – fonottat, 
kerekest, tikmonyost (tojásost), 
kürtőskalácsot – is készítettek. Az 
ebben az időben előforduló hadjára-
tok alkalmával – akár a töröknek, 
akár a magyarnak – a céhek kötele-
sek voltak kenyeret sütni, ellátni a 
kartonságot. 

A XIX. század közepére meg-
szűnt a pékcéhek korlátozó piaci 
szerepe, s a kiegyezést követő évti-
zedekben jelentős fejlődésnek in-
dult a szakma. Ennek három fő pil-
lére volt: a tőkebefektetés, a gépesí-
tés, a technikai vívmányok megje-
lenése, valamint a technológiai 
változás, mely elsősorban a direkt 
élesztő megjelenésével járt együtt. 

A nagyobb városokban több pék-
ség jött létre és üzemelt a XIX. szá-
zad utolsó harmadától a második 
világháborút követő néhány évig. 
Hazánkban a XX. század közepéig, 
s néhány helyen még az 1970–80-as 
években is otthon készítették az 
asszonyok a kenyeret, melyről töb-
bünknek vannak szívmelengető él-
ményei, hiszen ez volt Édesanyánk, 
Nagymamánk kenyere.  

PLÁNER LAJOS

KenyérkészítQ asszonyok, Bulgária, 1911

Triticum monococcum,  alakorbúza Triticum turgidum, tönkebúza
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– Bevált az ötlet?
– Teljesen. A magyar diákok na-
gyon együttműködőnek bizonyul-
tak a kérdőíves módszerrel végzett 
vizsgálataim során. Ma pedig legin-
kább online kérdőívekkel dolgo-
zunk, és így még kevésbé tapasztal-
ható bármiféle ellenállás az őszinte 
válaszadással kapcsolatban. Az isko-
lai csalásokkal kapcsolatos első pub-
likált munkámban magyar és fran-
cia diákokat hasonlítottam össze. 
Kiderült, hogy a magyarok sokkal 
többször csalnak, mint a franciák: ön-
bevallás alapján 83-34%-os arány jött 
ki. Ebbe egyaránt beletartozott a sima 
puskázás, de például a kollaboratív 
módon történő csalás is – például a sú-
gás vagy a lesés –, ami az „én segítek 
neked, te segítesz nekem” elv alap-
ján működik. Ez utóbbi például igen 
gyakori, ehhez képest azonban igen 
kevesen kutatják.
– Milyen különbségek adódtak még 
a magyarok és a franciák között? 
– A magyar diákok kevésbé számol-
tak be lelkiismeret-furdalásról a csa-
lásaik miatt, és kisebb büntetésekre 
számíthattak az iskoláikban, mint 
francia társaik. A disszertációmhoz 
aztán megcsináltam még egy kísér-
letet: olyan versenyhelyzetet terem-
tettem, amelyben egy számítógépes 

kvízt kellett kitölteni úgy, hogy 
egyszerre három diák volt bent a la-
borban. Mivel én közben kimentem 
néhány percre, bárki csalhatott. 
Közben persze rejtett kamerával vet-
tük, hogy mit csinálnak a diákok. 
Többféle versenyhelyzetet is kipró-
báltunk – a legtöbb pontot elérők 
egy pendrive-ot kaptak ajándékba –, 
majd megnéztük, hogy ki mennyit 
csalt egyénileg, illetve kollaboratív 
módon. Az utóbbi sokkal gyakoribb 
volt. A legfontosabb eredmény pe-
dig, hogy ha azonos környezetbe he-
lyezzük a magyar és francia diáko-
kat, ahol egyformán van esélyük 
csalni, akkor mind a magyar, mind 
a francia diákok körülbelül ugyan-
annyit csalnak (megközelítőleg a di-
ákok fele használt tisztességtelen 
eszközt mindkét minta esetében). 
Vagyis korántsem a „nemzeti karak-
ter” számít egy ilyen helyzetben, ha-
nem a szituáció és a szituatív tényezők. 
Ez ebben az esetben azt jelentette, 
hogy eleve a csalást megengedő hely-
zetet teremtettünk a számukra, hiszen 
a kvíz alatt kimentem a laborból.
– A csalás gyakorisága ezek szerint 
szituációfüggő, és emiatt adódik, 
hogy a kérdőíves vizsgálat szerint 
gyakrabban csalnak a magyar diá-
kok?

– Az utóbbi hónapokban elsősor-
ban a Hősök Tere-kezdeményezés 
kapcsán lehetett Önről olvasni és 
hallani, kutatóként azonban – 
többek között – a versengéssel és 
az iskolai csalással is foglalkozik. 
Milyen eredményeket hoztak az 
eddigi kutatásai?
– Az iskolai csalással akkor kezd-
tem el foglalkozni, amikor az 
MTA TTK Kognitív Idegtudo-
mányi és Pszichológiai Intézetében 
Fülöp Mártánál dolgoztam, aki 
immár több mint 20 éve foglalko-
zik a versengéssel. Üzletembereket 
kérdeztünk a versengéssel kapcso-
latos attitűdjeikről és feltűnt, hogy 
sokan és sokat beszélnek a tisztes-
ségtelenségről és a korrupcióról. 
Ekkor vetődött fel bennem az öt-
let, hogy behatóbban is tanulmá-
nyozzam a csalás témakörét. Az el-
ső megoldandó problémát az jelen-
tette, hogy olyan alanyokat talál-
jak, akik őszintén beszélnek nekem 
erről a saját részről történő csalást 
is beleértve. A gazdasági szakem-
berek és a politikusok megkérde-
zése módszertanilag kevésbé tűnt 
ígéretesnek, és végül azt találtam 
ki, hogy gazdasági karra járó diá-
kokat fogok megkérdezni az isko-
lai csalásaikról. 

I N T E R J Ú  O R O S Z  G Á B O R R A L
a
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MIKOR CSALUNK AZ ISKOLÁBAN?
Orosz Gábor pszichológussal sokfelé találkozhattunk mostaná-

ban	 a	 médiában,	 W	 ugyanis	 a	 világhíre	 szociálpszichológus,	
Philip	Zimbardo	által	útjára	indított	HWsök	Tere-kezdeményezés	
magyarországi	programjainak	egyik	fW	szervezWje	és	aktivistá-
ja. Az ELTE PPK Pszichológiai Intézetében és az MTA TTK 

Kognitív	 Idegtudományi	 és	 Pszichológiai	 Intézetében	 kutató	
szakembert	az	iskolai	csalások	pszichológiai	hátterérWl,	a	diák-
jaival	végzett	munkájáról	és	a	már	eddig	 is	 rendkívül	sikeres	

HWsök	Tere-kezdeményezés	jövWjérWl	kérdeztük
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– Sokat szerepelt mostanában a mé-
diában Hősök Tere-kezdeményezés, 
amit Philip Zimbardo olasz szár-
mazású szociálpszichológus indított 
el. Nemrég lezajlott egy nagy sikerű 
fesztivál és egy egynapos konferen-
cia is, amelyeken Zimbardo is jelen 
volt. Hogyan tervezik a folytatást?
– A szemléletváltást – vagyis hogy 
egyre többen legyünk Magyarorszá-
gon olyanok, akik odamennek segí-
teni a másiknak akkor is, ha tömeg-
ben vannak – a workshopokon ke-
resztül tudjuk a leginkább elősegíte-
ni. A jövőben ilyen workshopokat 
tervezünk egyrészt tanároknak – 
néhány ilyen már le is zajlott –, más-
részt olyan cégeknek, akik támogat-
nak minket. A hétköznapi hősiesség 
fogalma ugyanis a saját élményeken 
keresztül érthető meg a leginkább. A 
workshopok során 3-4 órát foglal-
kozunk azzal, hogy a nyilvános he-

lyen történő segítségnyújtással kap-
csolatos szituációkban ki hogyan 
cselekedne. 3-4 órát pedig azzal töl-
tünk el, hogy ki milyennek gondolja 
a saját képességeit, megváltoztatha-
tónak, avagy nem megváltoztatha-
tónak? A tanárok visszajelzése mind-
két típusú workshopról nagyon po-
zitív volt, az üzleti szférában pedig 
azt tapasztaltuk, hogy a gondolko-
dásmód – idegen szóval a mindset – 
megváltoztathatóságával kapcsola-
tos kérdéseink, feladataink voltak a 
leginspirálóbbak.

ILLYÉS ANDRÁS

korlatokat tartok és a di-
ákjaimat mentorálom. 
Ennek ugyanis sokkal 
több értelmét látom. Az 
elmúlt években körülbe-
lül húsz cikket publikál-
tam a diákjaimmal közö-
sen. Együtt csináltunk 
mindent, és szerintem ez 
az, amiből valóban ren-
geteget lehet tanulni. A 
gyakorlatokkal ugyanez 
a helyzet. Itt jóval hatéko-
nyabb a tudásátadás, mint 
az előadásokon, hiszen 
konkrét kutatási helyze-
tekben próbálhatják ki a 
diákok, hogy mit és ho-
gyan kell csinálni. Ezáltal 
pedig elsajátíthatják, hogy 

minél önállóban gondolkodjanak, 
ami a sikeres kutatómunka egyik 
alapfeltétele. A szélesebb körű, elmé-
leti jellegű tudásátadás 
jövőjét az online kur-
zusokban látom. Na-
gyon színvonalas anya-
gok érhetőek el ma 
már az interneten, 
amelyekből önállóan is 
el lehet sajátítani a tan-
anyagot. Ez persze egy 
elég radikális gondo-
lat, ami a hazai egye-
temi oktatásban még 
nem terjedt el széles-
körűen. Én minden-
esetre az egyetemi 
előadások körülbelül 
80%-át online kurzu-
sokkal helyettesíte-
ném, legalábbis ami a 
saját szűkebb, szociál-
pszichológiai szakte-
rületemet illeti.
– Milyen kutatási témákkal foglal-
kozik még?
– Az MTA TTK Kognitív Idegtu-
dományi és Pszichológiai Intézeté-
ben Winkler István professzor la-
borjában kutatok jelenleg, ami na-
gyon izgalmas, hiszen a kognitív 
idegtudományt próbáljuk ötvözni a 
szociálpszichológiával. Ilyenek pél-
dául a hangulatindukciós kísérlete-
ink, amikben azt vizsgáljuk, hogy 
milyen hatása van a pozitív vagy ne-
gatív hangulati elemeknek arra, 
hogy miként halljuk a másikat.

– Pontosan. A francia diákok azért 
csalnak ritkábban az iskolában, 
mert általában olyanok a számon-
kérési körülményeik, hogy nehe-
zebb ezt megtenniük. Nem arról 
van tehát szó, hogy becsületesebb 
vagy tisztességesebb emberek len-
nének a magyaroknál. Egyforma 
körülmények között ők is ugyan-
annyit csalnak, mint mi, náluk 
azonban a tanárok sokkal jobban 
odafigyelnek erre, és szigorúbban 
ellenőriznek, mint nálunk. Ilyen az, 
ha például a két vizsgázó között 
eleve ki van hagyva egy hely, és 
előre meg van határozva, hogy a 
diák hová ülhet le. Nálunk ez ke-
vésbé jellemző, így többnyire annak 
sincs akadálya, hogy a lehető legkö-
zelebb üljünk a saját ismerőseink-
hez, akikkel aztán együttműkö-
dünk. Egy másik nagyon érdekes 
példa a szituációértelmezés különb-
ségeire: megkérdeztük, hogy meny-
nyire elfogadható a csalás abban az 
esetben, ha a tanár az írásbeli vizsga 
közben újságot olvas. A magyar di-
ákok szerint a tanár viselkedése 
mintegy engedélyadás a csalásra – 
hiszen nem figyel oda –, a francia 
diákok viszont jellemzően azt vála-
szolták, hogy elfogadhatatlan a ta-
nár viselkedése, hiszen nem végzi 
rendesen a munkáját.
– Beépíti-e a saját egyetemi oktatói 
munkájába a kutatásokból szárma-
zó tapasztalatait?
– Egyetemi előadói tevékenységet 
nem végzek, ehelyett inkább gya-

Orosz Gábor, a HQsök Tere-projekt egyik fQ sztervezQje

Képünk illusztráció,
a TIT Kalmár László Matematika Versenyen 

készült 2013-ban
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kezelt mikroba a szer extenzív hasz-
nálata miatt nemcsak ezzel a droggal 
szemben lesz ellenálló, hanem eseten-
ként egészen más típusú szerrel szem-
ben is rezisztencia alakul ki, ezt a jelen-
séget multirezisztenciának nevezik.

A mikrobák antibiotikumokkal és 
más szintetikus antimikrobiális sze-
rekkel szemben alapjában véve há-
rom rezisztenciamechanizmust alkal-
maznak. Az első és legegyszerűbb, 
amelyhez az organizmus nem vagy 
csak nagyon kevés genetikai válto-
zást igényel, hogy a mikroba valamely 
enzime, amit az adott antimikrobiális 
szer céloz, túltermelődik a sejtben, ez-
által hiába jut a sejtbe megfelelő meny-
nyiségű drog, a célzott enzim meny-
nyisége egyszerűen túlzottan magas 
lesz ahhoz, hogy a drog kifejthesse 
hatását. Ez a mechanizmus egyaránt 
előfordul baktériumok és gombák 
csoportjaiban, habár gombákban jó-
val gyakoribb, mint baktériumokban, 
feltehetőleg a génkifejeződés fino-
mabb szabályozásnak köszönhetően. 
Az egyik leggyakrabban alkalmazott 

gombaellenes szer a flukonazol, mely 
az egyik fontos membránalkotó, az 
ergoszterol szintézisében szerepet játszó 
ERG11 működését gátolja. A Candida 
gombában gyakran előfordul, hogy a 
flukonazol hatására megemelkedik az 
ERG11-enzim mennyisége a sejtben, 
vagy akár az is megtörténhet, hogy a sejt 
alternatív enzimeket használva rövidre 
zárja a szintézis útját és a gátolt enzimet 
megkerülve termeli meg a megfelelő 
mennyiségű ergoszterolt, így az élesz-
tősejt nagymennyiségű drognak is el-
lenáll. A rezisztenciamechanizmusok-
nak ebbe a csoportjába tartozik még 
az az eset is, mikor a drog által célzott 
enzimet kódoló DNS-szekvenciájában 
pontmutáció történik, ilyen esetekben 
előfordulhat, hogy az enzim megvál-
tozott aminosavsorrendje az enzim 
olyan részét érinti, amely az adott 
droggal lépne interakcióba, így az en-
zim kevésbé kerül a gátlás hatása alá. 
Ez a pontmutációs rezisztencia-lehe-
tőség teszi lehetővé egyébként a HIV-
vírus rezisztenciájának kialakulását is.

Főként baktériumoknál fordul elő 

A	TÚLÉLVKÉPESSÉG	ÁRA
Napjaink egyre komolyabb problémá-

ja	 a	 különbözW	 mikroorganizmu-
sok antimikrobiális szerekkel 

szemben	 mutatott	 túlélWké-
pessége,	úgynevezett	rezisz-
tenciája. Egyaránt igaz ez a 

baktériumok	 és	 a	 gombák	
csoportjába	tartozó	humán	
kórokozókra. Magának a re-

zisztenciának	a	molekuláris	
mechanizmusai	 viszonylag	
jól	 ismertek	 és	 régóta	 kuta-

tott területét alkotják a mikro-

biológiának.

A rezisztencia kialakulásának fő 
okozója a manapság túlzásba 
vitt és nem célszerűen alkal-

mazott antimikrobiális terápia. Ennek 
modellezésére kísérleteket is végrehaj-
tottak, amelynek során Candida gom-
ba sejtjeit 60 napon keresztül vetették 
alá különböző azol típusú szereknek, 
naponta frissítve a drog tartalmú táp-
oldatot. A kísérlet eredményeként az 
érzékenység megváltozott.

A legfrissebb járványtani értekezések 
alapján a korábban visszaszorulni látszó 
kórokozók ismét egyre gyakrabban je-
lennek meg a klinikumban. Például a 
penicillin felfedezésekor gyakorlatilag 
minden klinikai Staphylococcus aureus 
érzékeny volt rá, ma 90% 子-laktamáz 
termelő (vagyis nem érzékeny a pe-
nicillinre). Az első penicillin-rezisz-
tens Pneumococcus törzset 1988-ban 
izolálták Izlandon, ehhez képest 
1993-ban Spanyolországban már a 
klinikai izolátumok közel 20%-a 
volt penicillin-rezisztens. Ráadásul a 
rezisztenciakialakulás következménye, 
hogy egy adott antimikrobiális szerrel 
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az a rezisztenciamecha-
nizmus, melyhez a sejt 
általában valamilyen 
kromoszómán kívüli 
örökítőanyagon kódol 
egy olyan fehérjét, amely 
működésével degradálni, 
vagy inaktiválni képes 
bizonyos antibiotikumo-
kat. Jó példa erre a típusú 
mechanizmusra azoknak 
a baktériumoknak a léte, 
melyek azt a -laktamázt 
termelik, amely a külön-
böző penicillinszármazé-
kok elbontására képes.

A harmadik lehetőség 
a rezisztencia kialakí-
tására, mikor a sejt ele-
ve meggátolja, hogy az 
antimikrobiális szer bejusson a sejtbe, 
vagy ha már bejutott, akkor rövid úton, 
hatásának kifejtése nélkül kerüljön ki 
onnan. Ez a mechanizmus az úgyne-
vezett effluxpumpák felhasználásával 
történik. Az ilyen effluxpumpáknak 
két alaptípusa van, az egyik csopor-
tot az ABC-transzporterek (ATP 
Binding Casette) alkotják, amelyek 
működésükhöz ATP hidrolíziséből 
származó energiát igényelnek, a má-
sik csoportot az MFS-transzporterek 
(Major Facilitator Superfamily) alkot-
ják, ezek azonban működésükhöz nem 
igénylik az ATP-hidrolízist. Mindkét 
típusú effluxpumpa rendkívül szé-
les szubsztrátspecifitással rendelkezik, 
vagyis többféle antimikrobiális szer ki-
juttatására is képesek.

A rezisztencia kialakulása 
antimik-robiális szert tartalmazó 
közegben mindenképpen előnyös 
a mikroba számára, azonban a 
rezisztencia kialakulásának kérdé-
se tovább árnyalható. A fitnesz a 
darwini értelmezésben az élőlény-
nek az a képessége, hogy túléljen 
és szaporodjon. Sok esetben a re-
zisztencia maga után vonja vala-
milyen módon a fitnesz csökkené-
sét, ami megfigyelhető csökkent 
szaporodási képesség, virulencia 
vagy fertőzőképesség formájában. 
A továbbiakban két példán keresz-
tül szemléltetem az első és második 
típusú rezisztenciamechanizmusok 
fitnesz-csökkenésben megnyilvá-
nuló hátrányát.

Ronen Ben-Ami és munka-
társai Candida albicans 1,3--D-
glükán szintázt kódoló gén (FKS1) 
pontmutációit vizsgálták echinokandin-
rezisztencia és fitneszváltozások össze-
függésében. Kísérleteik során felhasz-
nálták a C. albicans vad típusú (FKS1) és 
pontmutációt tartalmazó (fks1) törzseit. 
A mutáns törzs erőteljes rezisztenciát 
mutatott caspofunginnal szemben a 
vad típusú törzshöz képest. Azonban 
a mutáns törzs sejtfalának 1,3--D-
glükán-tartalma sokkal alacsonyabb 
értéket mutatott, míg ugyanezen 
törzs sejtfalának kitintartalma nagy-
mértékben megemelkedett, valamint 
maga a sejtfal is megvastagodott. A 
sejtfal ilyen mérvű megváltozása a 
virulenciában is megmutatkozott 
in vivo Drosophila melanogaster- és egér-
kísérletek során: az fks1-mutáns gyakor-
latilag nem volt képes a D. melanogaster 
elpusztítására, valamint egérben is igen 
gyenge virulenciát mutatott, amit szö-
vettani vizsgálatokkal is alátámasztot-
tak. Érdekes eredmény volt továbbá, 
hogy egereket egyszerre fertőzve mind 
a két törzzsel a fertőzést követő második 
napon a vad típusú C. albicans kiszorítot-
ta a mutáns törzset az egér szervezetéből.

A másik példa a C. albicans 
effluxpumpáinak szerepét mutat-
ja be a rezisztencia és az úgynevezett 
kollaterális szenzitivitás körében. A 
szakirodalomban több értekezés fog-
lalkozik a C. albicans CDR1, CDR2 
(Candida Drug Resistance) és MDR1 
(Multy Drug Resistance) pumpafe-

hérjéivel, melyek kö-
zül az előbbi kettő az 
ABC-transzporterek, az 
utóbbi, pedig az MFS-
tarnszporterek család-
jába tartozik. Mind 
a CDR1-2-, mind az 
MDR1-pumpák eseté-
ben megfigyelhető volt 
a gomba rezisztenciája 
nem csak flukonazollal, 
de más azol típusú 
antimikotikumokkal 
(gombaellenes szerekkel) 
szemben. Létrehoztak 
olyan mutáns C. albicans-
törzseket is, amelyek-
ből eltávolították a már 
fentebb említett efflux-
transzportereket. Az 

így létrejött törzsek – és nem okozott 
meglepetést – hiperszenzitivitást mutat-
tak több különböző azolra. S. cerevisiae-
sejtekben termeltetve a C. albicans 
CDR1- és CDR2-pumpákat érdekes 
jelenséget tapasztaltak: míg a pumpákat 
plazmamembránon hordozó sejtek 
azolokra csökkent érzékenységet 
mutattak, addig egy újabb peptid 
típusú antimikotikummal szem-
ben a CDR1-2-pumpákat termelő 
S. cerevisiae-sejtek megnövekedett 
érzékenységet mutattak. Ezt a je-
lenséget – melynek során az ABC-
transzportereket nagy mennyiségben 
termelő sejtek bizonyos kemoterápiás 
szerekkel szemben megnövekedett 
érzékenységet mutatnak – már a rák-
kutatásban is ismerik és kollaterális 
szenzitivitás néven tartják számon.

A fentebbi példák is mutatják, 
hogy a rezisztencia kialakulása 
gyakran jár valamilyen, a fitneszben 
megmutatkozó hátránnyal, azon-
ban meg kell említeni, hogy több 
tanulmány szól olyan rezisztencia 
kialakulásáról, melynek során a fit-
neszt érintő változásokat olyan más 
változások is kísérték, melyek a fit-
neszt újra megnövelték. Belátható 
tehát, hogy a mikrobiális fertőzések 
kezelésére nem elegendő kizárólag a 
rezisztencia problémakörével foglal-
kozni, hanem sokkal komplexebb, 
a fitneszt és a virulencia változásait 
nyomon követő kutatásokat is el kell 
végezni a teljes kép megértéséhez.

PAPP CSABA
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Az idő ilyen precíz mérését 
a Föld különböző pontja-
in elhelyezett atomórákkal 

valósítjuk meg. Minden óra egy 
rádiófrekvenciás órajelet sugároz, 
ami a környezete számára a pon-
tos időt definiálja. Kommunikációs 
rendszereink e globális szívveré-
sét bárki szabadon hallgathatja, és 
békés céljainak szolgálatába állít-
hatja. Túrázók és repülőgép-pilóták 
egyaránt a navigációt segítő GPS-
vevőjükre hagyatkoznak. Tőzsdei 
kereskedők és telekommunikációs 
cégek hasonlóképp használják az 
internet pontos idő szolgáltatá-
sát tranzakcióik szinkronizálásá-
ra. Csillagászok, geológusok és 
kvantumfizikusok pedig rutinsze-

ATO M Ó R Á K  B E H Á L Ó Z VA

MIRE	JÓ	A	PONTOS	IDV?

Modern	világunkban	a	pontos	idW	ismerete	nem	csak	azért	szükséges,	hogy	ne	késsünk	fontos	talál-
kozóinkról,	hanem	az	életünket	megkönnyítW	elektronikus	rendszerek	pontos	és	kiszámítható	mekö-

déséhez	is	elengedhetetlen.	A	XXI.	század	társadalma	elképzelhetetlen	az	optikai	kábelek	által	köz-
vetített	villámgyors	kommunikáció	vagy	a	globális	helymeghatározó	rendszer	(GPS)	tepontos	navigá-

ciója	nélkül.	Habár	száz	évvel	ezelWtt	hiábavaló	fényezés	lett	volna	a	másodpercnél	pontosabb	idW-

mérés	kifejlesztése,	mára	a	kereskedelmi	forgalomban	használt	idWmérés	pontossága	elérte	az	egy	
nanoszekundumot	(a	másodperc	egymilliárdod	részét).

rűen használják a GPS-rendszer 
által sugárzott pontos időt távoli 
mérőállomások összehangolására. 
Mindezen gyakorlati alkalmazások 
az idő atomi pontosságú mérésé-
nek technológiáján alapulnak.

Színkép	mint	mértékegység
Ahhoz, hogy precízen mérjük az idő 
múlását, két nehézséget kell leküz-
denünk. Egyrészt találnunk kell egy 
fizikai rendszert, ami hosszú időn 
keresztül képes változatlan periodi-
kus mozgást végezni, ezt nevezzük 
oszcillátornak. Másrészt létre kell 
hoznunk egy számlálót, ami számolja 
e mozgás periódusait. Az ingaórában, 
melyet a XVII. században Christiaan 
Huygens talált fel, és aminek újabb 

generációs változatai egészen a XX. 
század elejéig a legpontosabb órák 
voltak, az oszcillátor szerepét egy 
üvegkalitkába zárt merev inga látja 
el. Az inga lengéseit az óraszerkezet 
számolja, ami egy összetett fogaske-
rékrendszeren keresztül mozgatja a 
mutatókat. Az óra pontosságát az 
oszcillátor és a számláló tökéletlensé-
ge korlátozza. 

Az időmérés modern eszközei az 
atomórák. Fejlődésük a XIX. század 
végén kezdődött, amikor a kutatók 
a fizikai világunk egy olyan elemé-
re bukkantak, ami addig soha nem 
látott stabilitást mutatott a környezet 
különböző hatásaival szemben: gáz 
fázisú atomok színképét vizsgálva 
megfigyelték, hogy a színképvona-
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használó órát, aminek 
továbbfejlesztett válto-
zatai olyan, addig nem 
látott stabilitásról tettek 
bizonyságot, hogy 1967-
ben az Nemzetközi Súly- 
és Mértékügyi Hivatal úgy 
döntött, hogy ezentúl ez 
szolgál az idő mérésének 
alapjául. Ezután a Föld 
legkülönbözőbb pontjain 
lévő mérésügyi laborokban 
céziumon alapuló atom-
órákat építettek, melyek-
nek az együttes rendszere 
az, ami a mai napig szol-
gáltatja a nemzetközi-
leg definiált világidőt, az 
úgynevezett nemzetközi 
atomidőt (TAI).

A	pontosság	határa
Az atomórák fejlődése 
azonban nem állt meg. A 
világ különböző kutató-
intézeteiben mind a mai 
napig újabb és pontosabb 
atomórákat fejlesztenek. 
Ezek más atomok, például 

stroncium (Sr87), rezgéseit használják, 
és ezzel femtoszekundumos (10-15 
s) pontosságot érnek el. Az elmúlt 
évtizedek intenzív kutatá-
sainak köszönhetően ezek 
az órák már nem csak pon-
tosságban, de hosszú távú 
stabilitásban is megelőzik 
a céziumórákat. Jelenleg 
az Egyesült Államokban, 
a University of Colorado 
kutatóintézetében található 
az eddig épített legstabilabb 
atomóra. Ez az óra olyan 
stabil, hogy még akkor is 
csupán a másodperc töre-
dékével késne a valódi idő-
höz képest, ha a világegye-
tem keletkezésekor, vagyis 
14 milliárd éve indították 
volna el.

Az atomórák hosszú távú 
stabilitását az korlátozza, 
hogy csak szakaszos üzem-
módban tudnak működni. 
Az időt úgy mérik, hogy 
a ciklusok végén összeszá-
molják, hány rezgési peri-
óduson ment keresztül az 
atom. A ciklus során az 
atomok fényt bocsátanak 

ki, amik együttesen kirajzolják a 
színképet. Több atom több fényt ad, 
így az adott színképvonal, és ezzel 
az atomi periódusidő annál éleseb-
ben határozható meg, minél több 
atomot használ az óra. Itt az ato-
mok egymástól függetlenül járulnak 
hozzá a mérés eredményéhez, így 
ennek bizonytalansága az atomok 
növekvő számával úgy csökken, 
mint független mérések átlagának 
statisztikus bizonytalansága: ha az 
atomok számát megszázszorozzuk, 
az óra pontossága tízszeresére nő. A 
rendelkezésre álló atomokat azon-
ban használhatjuk okosabban is, úgy, 
hogy százszoros számbeli növekedé-
sük százszoros pontosság növekedést 
eredményezzen.

A kvantumelmélet szerint lehetsé-
ges az atomokat úgy előkészíteni, 
hogy az általuk kibocsátott fény erő-
sen fókuszált legyen, és a korábbinál 
élesebb színképvonalat adjon. Ez úgy 
lehetséges, ha az atomok nem egy-
mástól független oszcillátorokként 
működnek, hanem összehangoltan, 
mint egyetlen „szuperatom”. A pon-
tosság végső határát (Heisenberg-
határ), amit a kvantummechanika 
határozatlansági relációja szab meg, 
csak egy ilyen „szuperatom-üzem-

lak a gáz nyomásától, hőmérsékleté-
től és sűrűségétől függetlenül mindig 
ugyanolyan mintázatot rajzolnak 
ki. Amellett, hogy a színképeket 
gázok összetevőinek azonosítására 
tudták használni, Kelvin 1879-ben 
felvetette az ötletet, hogy egy-egy 
különlegesen stabil színképvonalat 
az idő mértékegységének definiálá-
sára lehetne használni. A kapcsolatot 
Maxwell széles körben elfogadott 
elektromágneses elmélete szolgál-
tatta, ami szerint az atomi színkép 
minden vonalának jól meghatáro-
zott rezgési periódusideje van. Az 
ötlet tehát ez: ha képesek vagyunk 
gáz állapotban lévő atomok színké-
pének egy vonalát elkülöníteni, és 
a hozzá tartozó szín elektromágne-
ses periódusait megszámlálni, akkor 
ezzel a kísérlettel egy órát hozunk 
létre, melyben az oszcillátor szerepét 
az atomok játsszák.

Hosszú időnek kellett eltelnie, mire 
az ötletből működő atomóra szüle-
tett. Az első atomórát az Egyesült 
Államokban 1949-ben indították 
el, ami atomok helyett az ammó-
niamolekula mikrohullámú szín-
képének egyik vonalát használta. 
1955-ben Angliában építették meg 
az első céziumatomokat (Cs133) 

GRAFIKA: grabCAD
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tossága eléri a Heisenberg-határt. 
Továbbá, az órák nagy száma esetén 
érdemes azokat hálózatban használ-
ni, független órajeleiket összesíteni 
és átlagolni, ezáltal egy kisebb sta-
tisztikai bizonytalansággal rendelke-
ző világidőt definiálni.

Kvantumhálózat
A Nature Physicsben nemrég 
megjelent tudományos munkánk 
azonban továbbmegy ennél: aho-
gyan egyetlen óra eredetileg füg-
getlen atomjait összefonódott álla-
potba hoztuk, ugyanúgy elképzel-
hetjük egymástól távoli atomórák 
különböző atomjainak összefonó-
dott állapotát is. Az ötlet szerint a 
hálózat minden órájának minden 
atomja egyenlő mértékben vesz 

módban” ketyegő óra tudja elérni. 
Ahhoz, hogy ez sikerüljön, az atomo-
kat a ciklus elején erős kölcsönhatásba 
kell hozni egymással, ez a kvantum 
összefonódás. A legfrissebb kutatások 
szerint, aminek maga a szerző is része 
volt, ez az álom, amit még a kvan-
tumelmélet születésekor Heisenberg 
vetített előre, optikai atomórákban 
megvalósítható. Jelenleg a legnagyobb 
gyakorlati akadályt az atomok közötti 
erős kölcsönhatás, az összefonás kont-
rollálása jelenti.

Képzeljük el, hogy a jövő atom-
órái a Földön, a műholdakon és az 
űrszondákon mind a lehető legna-
gyobb pontossággal fognak üze-
melni: rendelkezésre álló atomjaikat 
összefonódott állapotba hozzák, és 
külön-külön mindegyik óra pon-

részt egy hálózat szintű szuper-
atom létrehozásában. Hogy ez lét-
rejöjjön, közvetíteni kell az össze-
fonódást különböző órák atomjai 
között. A megoldást a kvantum 
teleportáció jelenti, aminek segít-
ségével a kutatók két távoli atom 
kvantumállapotát tudják kicserélni. 
A hálózat szintű összefont állapot 
minden ciklus elején úgy építhe-
tő fel, hogy minden óra lokálisan 
létrehozza a szuper-atom állapo-
tot, majd teleportáció segítségével 
összefonják azokat. A ciklus végén 
az egyes órák megmérik a saját 
atomjaik által kibocsátott fényjele-
ket, amiknek összessége pedig egy 
minden eddiginél élesebb képet ad 
az órákban használt atom perió-
dusidejéről. Az órák ilyen módon 
összekapcsolt hálózata egy felül-
múlhatatlan pontosságú globális 
atomóraként funkcionál. A preci-
zitás elérheti azt a szintet, amivel 
már a Föld alakjának centiméteres 
változásait is érzékelni lehet, csu-
pán különböző pályákon keringő 
műholdak fedélzetén lévő atomtó-
rák idejének összehasonlításával.

Az órák kvantumhálózatának 
további előnye, hogy védelmet 
nyújt a hálózat elleni esetleges 
külső és belső támadásokkal szem-
ben, valamint együttműködésre 
készteti a résztvevőket. Ha egy 
kommunikációs csatorna vagy egy 
atomóra használhatatlanná válik, 
a többi ezt detektálni tudja, és a 
kiesett csatorna kikerülésével, 
vagy a hibás óra összefonódásból 
való kihagyásával tovább tud üze-
melni. A hálózat szerkezete miatt 
továbbá bármely, a hálózatba kap-
csolt órát üzemeltető szervezetnek 
megvan az a szabadsága, hogy 
kilépjen az együttműködésből, és a 
saját lokális órajelét használja. Ezt 
a szabadságot ellenpontozza egy 
olyan kódolt kommunikáció, ami 
csak azon szereplőknek teszi lehe-
tővé a szuperpontos globális óra-
jel használatát, akik aktív tagjai 
a hálózatnak. Ezen felül az, hogy 
a hálózat annál pontosabb, minél 
több tagja van, egy olyan játékel-
méleti helyzetet teremt, ahol min-
den résztvevőnek érdekében áll az 
ellentéteket félretéve együttmű-
ködni.

KÓMÁR PÉTER

GRAFIKA: YE-KUTATÓCSOPORT ÉS BRAD BAXLEY, JILA
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KÖNYVTERMÉS Albert Valéria rovata

Naplójegyzetek a vészkorból

Fenyő Miksa, a Nyugat alapítója, a 
Gyáriparosok Országos Szövetségé-
nek vezérigazgatója, a legnagyobb 
magyar költők és írók barátja és me-
cénása, 1944 elejétől tíz hónapon át 
bujkált először egy ma is álló budai 
lakásban, majd Pesten. A magyar 
nyelvbe, kultúrába beágyazódva élte 
mindennapjait, soha nem tartotta 
magát zsidó embernek, amíg a zsidó 
törvények – legnagyobb megdöbbe-
nésére – nem nevezték annak.

1944-től kezdődő bujkálása külö-
nös helyzeteket teremtett, mivel má-
sodik felesége nem számított zsidó-
nak, így fiúk „félzsidó” volt, de 
1944-ben már a tízéves gyereknek is 
bujkálnia kellett. Mivel Fenyő saját 
korában jól ismert személy volt, 
hogy ne veszélyeztesse, a gyereket 
idegeneknél igyekeztek elhelyezni. 
A kis Márió, akinek Babits Mihály 

volt a keresztapja, 
az állandóan változó 
otthonoktól, a ve-
szélytől, a ráragasz-
tott új meg új ne-
vektől idegi bántal-
maktól szenvedett. 
A feleség szinte 
folyton úton volt, 
szervezte férje és fia 
bujkálását – eleinte 
energikusan, majd 
egyre felőröltebben, 

míg végül már az öngyilkosság gon-
dolatáig jutott el. Fenyő Miksa első 
házasságából származó gyermekei is 
bujkáltak – a tíz hónap alatt hol 
együtt, hol külön.

Habár Fenyő Miksa a bujkálás hó-
napjai alatt szinte ki sem mozdult a 
menedékből, amelyet sokáig még a 
bombázások alatt sem hagyott el, 
hogy bujtatóit ne sodorja nagyobb 
veszélybe, viszonylag jól értesült volt 
a mindennapok híreit és a zsidóságot 
ért szörnyű bűntetteket illetően. 

Naplójában higgadtan igyekszik 
elemezni a helyzetet, szüntelen kere-
si az okokat is, amelyek a történel-
met ebbe a tébolyba vezették. Jegy-
zeteit olvasva így nyerünk szinte 
személyes betekintést a megpróbál-
tatásokba, és kapunk értő, olykor bi-
zonytalan helyzetelemzéseket.

Fenyő Miksa Az elsodort ország cí-
mű könyvét olvasva bizonyossá vá-
lik, hogy ott és akkor egy történet 
véget ért az emberiség számára. 
Olyan értelmetlen szörnyűségek vál-
tak valósággá, amelyeket néhány év-
vel korábban senki még elképzelni 
sem tudott volna. A megpróbáltatá-
sok közepette Fenyő Miksa rendü-
letlenül írta feljegyzéseit mindig arra 
törekedve, hogy ne ragadják el indu-
latai, s amennyire lehetséges, meg-
értse embertársait. Mint kortársai, ő 
is az emberi természet legrosszabb 
vonásait tapasztalta meg, de átélte az 
önzetlen segítségnyújtást is. 

Szinte csodával határos módon Fe-
nyő Miksa családja átvészelte a ször-
nyűségeket. A napló az első szovjet ka-
tonának a bunkerben való megjelené-
sével ér véget, de mi, az utókor tudjuk, 
hogy Fenyő Miksa már sohasem talált 
vissza régi életéhez. A kommunista 
országba képtelen volt beilleszkedni, 
élt Rómában, Amerikában, végül 
Bécsben kötött ki, hogy minél köze-
lebb lehessen szeretett hazájához. (Az 
elsodort ország. Park Könyvkiadó, 2014, 
542 oldal, 4500 forint)

-j- 

Őrségi mesevilág

Az átfogó néprajzi kuta-
tások alapján az Őrség 
egyike a Kárpát-meden-
ce leggazdagabb tájegy-
ségeinek, már ami a me-
séket és hiedelem-mon-
dákat illeti. Kötetünk 
rendkívül igényes tudo-
mányos mű, egyben él-
vezetes olvasmány, ami 
eléggé ritka párosítás. 

„Az itt olvasható folklór-
gyűjtemény az őrségi mesék 
és mondák első monografi-
kus igényű népköltészeti 
korpusza. Létrejöttéért mindenekelőtt 
azokat a néprajzkutatókat és önkéntes 
gyűjtőket illeti köszönet, akik e folklórszö-
vegeket az utóbbi kétszáz év folyamán le-
jegyezték, megörökítették, többnyire a 
szájhagyományozott szellemi javak lelet-
mentésének igényével.”
A közreadó – Magyar Zoltán – a 

legnagyobb tudományos alázattal 
nyúl a szöveghez, némely helyen 

még az eredeti, ízes tájszólást, az 
egyszerű emberekre jellemző mon-
datfűzést is meghagyja. 

Ezek a mesék nem a gyerekek szá-
mára szólnak, nincsenek kikerekít-
ve, „megfésülve”, tanulsággal ellát-
va. Ez a kötet egy kincsesláda, egy 
tájegység mese- és mondavilágának 
átfogóan és igényesen rendszerezett 
értékeivel.  

A bevezető kitér az Őrség földraj-
zi, történelmi és néprajzi jellegzetes-
ségeire, majd kiválóan összefoglalja 
a kötet tartalmát, megvilágítva a 
szereplő személyek és történelmi 
korok hátterét. Ezután témacsopor-
tokba és alcsoportokba szedve kö-
vetkeznek a mesék és mondák, a 
folklórvilág teljes spektrumát fel-
vonultatva a legyen szó állatmesék-
ről, tündérekkel, boszorkányokkal, 
lidércekkel és járkáló halottakkal 
kapcsolatos hiedelmekről. Néha ke-
rek történeteket olvashatunk, más-
kor tömör, néhány mondatos for-
mában szerepelnek a néphagyomá-
nyok: a boszorkányok hogyan je-
lennek meg állat alakjában, hogy 
megrontsák a jószágot, az elhalt 
anya szelleme miként jár vissza 
megszoptatni kisdedét, a törökök 
vagy a betyárok milyen gaztetteket 
követtek el, mi jelzi az elásott kin-

cseket – ilyen és ehhez 
hasonló történeteket 
olvashatunk. A házas-
ság, születés, halál, a 
mindennapi munkák 
mind körülfonódnak a 
mesék, hiedelmek szí-
nes pántlikájával, a hét-
köznapi sokszor embert 
próbálóan nehéz falusi 
élet mindennapjait 
transzcendens fénnyel 
felruházva.

A kutatók számára ki-
válóan használható füg-

gelék is csatlakozik a könyvhöz: for-
rások, vonatkozó irodalmak felsoro-
lása külön rendszerezve a gyűjtési 
helyeket. Végül, méltó befejezésképp 
néhány jellegzetes épület képe zárja 
ezt a rendkívül igényes tudományos 
munkát. (Őrségi mesék és mondák. Ba-
lassi Kiadó, Magyar népköltészet tára 
sorozat, 2013, 266 oldal, 3200 forint)

KOVÁCS GABRIELLA
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Aföldtörténet során többször ala-
kultak ki olyan viszonyok 
az óceánokban, amelyek so-

rán megnövekedett a magas szer-
vesanyag-tartalmú üledékek meny-
nyisége, és a felhalmozódott szer-
ves anyag elbomlása következtében 
a világtengerek fenekén elhaszná-
lódott az oxigén. Ezek az esemé-

nyek egyaránt le-
hettek lokális, regi-
onális vagy globá-
lis kiterjedésűek. A 
globális jelentősé-
gűek kialakulását a 
lemeztektonikai fo-
lyamatok intenzí-
vebbé válásával 
kapcsolatos tenger-

szint és a légköri CO2 megnöveke-
désével magyarázzák. Ezekben az 
időszakokban ugyanis gyorsabbá 
vált a középóceáni hátságok térsé-
gében a kőzetlemezek távolodása és 
intenzívebb volt a vulkáni tevé-
kenység. Közvetlen oknak pedig az 
óceáni áramlási rendszerek hirtelen 
megváltozását (lassulását, leállását, 
irányváltását) tartják. Ezek, a tudó-
sok által óceáninak nevezett esemé-
nyek jelentősen befolyásolták Föl-

dünk élővilágának fejlődését és ha-
tással voltak az akkori klímára is.

Árulkodó feketepala
Lokálisan, a részben elzárt meden-
cékben ez a folyamat másképpen 
zajlott le. Az elzáródás miatt a meg-
változott áramlási rendszerek hatá-
sára az aljzathoz közeli vizek nem 
keveredtek a felsőbb rétegek oxi-
génben dús vizeivel. Ilyen folya-
matok játszódnak le ma a Fekete-
tengerben, ahol a folyókból (példá-
ul a Dunából, a Donból és a Dnye-
perből) származó hidegebb édesvíz 
hatalmas lencseként rárétegződik a 
mélyebben elhelyezkedő, mele-
gebb, nagyobb sótartalmú tenger-
vízre, amely a Földközi-tengerből 
érkezik a Dardanellákon és a Bosz-
poruszon keresztül. A két különböző 
sűrűségű vízréteget a szél nem tudja 
átkeverni, az aljzat közelében oxi-
génhiányos állapot alakul ki.

Mivel oxigén nélkül a tengerfe-
nékre hulló szervesanyag jó része 
már nem tud elbomlani, nagy szer-
vesanyag-tartalmú, sötét színű üle-
dékek jönnek létre. Itt az aljzatlakó 
élőlények nagy része eleve hiányzik 
a kedvezőtlen körülmények miatt. 

Az üledéket semmi nem mozgatja át 
(nincs bioturbáció), ezért a képződ-
mények jellegzetes, lemezes szerke-
zetűek maradnak. Az ilyen küllemű 
rétegeket a geológusok feketepalának 
nevezik. Segítségükkel a terepen a 
felszíni feltárásokban is nyomozha-
tók az anoxikus események. Ilyen 
például Magyarországon a mecseki 
Réka-völgyben található, 180 millió 
évvel ezelőtt lerakódott feketepala.

Pocsolyában is megélnek
A lemezek felszínén gyakran talál-
kozhatunk a felsőbb víztömegek-
ben élő úszó és lebegő életmódot 
folytató szervezetek jó megtartású, 
egészben megőrződött maradvá-
nyaival. Ellenben ha az anoxia nem 
teljes, csak igen alacsony az oxigén-
tartalom, bizonyos bentosz, azaz 
aljzatlakó szervezetek még el tudják 
viselni ezt, így a bioturbáció miatt 
nem marad meg a lemezes szerke-
zet az üledékekben. Ilyen környe-
zetben kevesebb szervesanyag hal-
mozódik fel, így nem alakulnak ki 
a jellegzetes sötét színű rétegek, s 
emiatt terepen nehezebb a csökkent 
oxigénszintű események nyomára 
bukkanni.

Ó C E Á N I  A N OX I K U S  E S E M É N Y E K

NYOMOZÁS 
KAGYLÓSRÁKOKKAL

ElsWre	talán	furcsának	tenik,	hogy	a	hatalmas	óceánok	aljzatán	sok	millió	évvel	ezelWtt	élt	parányi	
kagylósrákok	ma	fontos	szerepet	töltenek	be	az	Wslénytani	vizsgálatokban.	A	fenéklakó	szervezetek	
közül	ugyanis	éppen	ez	az	állatcsoport	képes	elviselni	a	világtengerek	mélyebb	rétegeinek	oxigénben	
szegény	stresszes	környezetét,	így	Wsi	nyomaik	árulkodó	jelek	például	a	kWolajkutatók	számára.
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méter körüli. Az üveggolyó méretű, 
2–3 centiméter nagyságot is elérő, 
mélytengeri Gigantocypris már való-
ságos óriásnak számít, ahogy erre 
neve is utal. 

SzerögetWk	
A különböző kagylósrák-csoportok el-
terjedése alapján több környezeti para-
méter is megállapítható a vizekről, 
ilyenek a sótartalom, a vízmélység, a 

Más módszerhez kell tehát folyamod-
nia a kutatónak, mint például olyan 
élőlények maradványainak keresése, 
melyek stresszes környezetben is megél-
nek. Erre a geológián belül a paleonto-
lógia területén belül találhatunk választ. 
Az őslénytankutatók gyakran a mai ál-
latok környezeti igényeiből következ-
tetnek a múltban élt hasonló felépítésű 
csoportok ökológiájára.

Természetesen minél idősebb rétege-
ket vizsgálunk, annál nehezebben al-
kalmazható ez a módszer, mert egyre 
több olyan csoporttal találkozunk, me-
lyek kihaltak és nincs mai megfelelő-
jük. A ma is élő kagylósrákok különbö-
ző formái például minden vízi környe-
zetben megélnek, ezért az egyes cso-
portok élőhelyének ismeretével az őket 
bennfoglaló üledékes kőzet környezetét 
is megállapíthatjuk. Óceánokban, la-
gúnákban, édesvizekben, akár a Bala-
tonban, sőt ásott kutakban és időszakos 
pocsolyákban is találkozhatunk velük.

A kagylósrákok (Ostracoda) az ízelt-
lábúak, ezen belül pedig a rákok közé 
tartoznak. Ahogy nevükben is szerepel, 
apró, rákszerű testüket a kagylókéhoz 
hasonlóan meszes anyagú teknők bo-
rítják. Ritkán látjuk őket a termé-
szetben, hiszen mikroszkopikus élő-
lények, méretük csupán 0,5–1 milli-

vízmozgatottság és az 
oxigénszint, amelyek fon-
tos adatok ahhoz, hogy 
rekonstruálni tudjuk az 
ősföldrajzi és őskörnyezeti 
viszonyokat. Utóbbiak a 
nyersanyagkutatás alapját 
képezik a szakemberek 
számára. Mivel az első 
kagylósrákok több mint 
500 millió éve, a paleozo-
ikum során jelentek meg 
és még ma is élnek, ezért 
igen idős kőzetek képző-
dési körülményeit is fel 
tudjuk tárni segítségük-
kel.

A fenéklakó kagylós-
rákok közül a Platycopa-
csoport különösen alkal-
mas a csökkent oxigén-
szintű környezetek ki-
mutatására a múltból. 
Ezek az osztrakodák – 
az üledékfaló életmódú, 
oxigéndús vizekben gya-
kori Podocopa-csoport-
tal ellentétben – filtráló, 

azaz szűrögető táplálkozást folytat-
nak. A szűrögetés során többször át-
áramoltatják a teknőjükön a tenger-
vizet, ennek következtében az oxi-
gén- és tápanyagfelvételük jobb, 
mint a legtöbb csoporté. Másik elő-
nyös tulajdonságuk ebben a kedve-
zőtlen környezetben az ivadékgon-
dozásukkal kapcsolatos. A 
Platycopa-lárvák a szülő egyed tek-
nőjén belül nevelkednek, ezért ebben 

 Kagylósrákok a mikroszkóp alatt

Hal feketepalában, HolzmadenbQl
 (az ELTE Természetrajzi Múzeum példánya)

3 cm
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a védett környezetben, a szülők-
höz hasonlóan, jól ki tudják vonni 
az átforgatott vízből a rendelke-
zésre álló oxigént és tápanyagot. 
Ez a két tulajdonság lehetővé te-
szi, hogy más élőlényekhez képest 
elszaporodjanak oxigénszegény 
vagy táplálékszegény környezet-
ben. A Platycopák százalékos 
megoszlása a kagylósrákok közül 
éppen ezért jól használható az 
oxigénszint becslésére. Ezt neve-
zik a kutatók „Platycopa-
szignál”-nak, értéke megadható 
milliliterben, 1 liter tengervízre 
vonatkoztatva. A módszert egy 
angol paleontológus, Robin 
Whatley dolgozta ki a kilencve-
nes években. 

Magyarországról is ismerünk a 
mezozoikumból ilyen oxigénsze-
gény környezetben lerakódott 
képződményeket, melyek megis-
meréséhez hasznos információt 
nyújtanak ezek az ősmaradvá-
nyok. A legidősebb ilyen ismert 
üledékes kőzetek, melyeknek 
kagylósrákjait vizsgálták, a kora-
jura során, körülbelül 180 millió 
éve az egykori Tethys-óceán me-
dencéjében rakódtak le. Ma a Me-
csek, a Bakony és a Gerecse terü-
letén találkozhatunk velük. Ezek-
nek a vizsgálatát Monostori Mik-
lós, az ELTE TTK Őslénytani 
Tanszékének professzora végezte 
el. Ezek a képződmények egy 
globális eseményhez köthetők, 
melyet sokszor feketepala jelez, 
ilyen a már említett 

Réka-völgyi	elWfordulás	is
Ismerünk a kréta időszakból is 
alacsony oxigénszint mellett lera-
kódott képződményeket. Jó példa 

erre a Vértes előterében 
megtalálható, kora-kréta 
során, körülbelül 100 mil-
lió évvel ezelőtt félig el-
zárt medencében képző-
dött kőzetlisztes, márgás 
kőzetsorozat. Két, ezt a 
képződményt harán-toló 
fúrás (Vértessomló-Vst-8. 
és Agostyán-Agt-2.) min-
táit vizsgálva kiderült, 
hogy a kőzetrétegek 
kagylósrák-faunájában a 
Platycopa-félék, ezen be-
lül is a Cytherella-

nemzetség példányai dominálnak. 
A Cytherellák felismerhetők ovális 
alakjukról, díszítetlen felszínű 
teknőikről és egyszerű zárszerke-
zetükről. A Cytherellákat felhasz-
nálva kiszámítható volt az emlí-
tett módszer alapján az oxigén-
szint, mely a két fúrásban eltérő 
értéket mutatott. A „Platycopa-
szignál” alapján becsült értékek a 
Vst-8. számú fúrás esetében inga-
dozó oxigéntartalmú viszonyokat 
(1,4–6 ml/l), az Agt-2. számú fú-
rás esetében stabilan oxigénben 
szegény (átlagosan 1–2 ml/l) kör-
nyezetet jeleztek. Ez az eltérés an-
nak köszönhető, hogy a két fúrás 
a képződmény különböző részein 
található, egyik a medence belse-
jét képviseli, másik a medence pe-
remét.

Az Olvasóban felmerülhet a kér-
dés, miért is fontos tudnunk ezek-
ről a múltbéli eseményekről, mi a 
jelentősége az ilyen környezetben 
lerakódott képződményeknek. A 
kutatók egyetértenek abban, hogy 
a jelenleg ismert kőolaj- és föld-
gáztelepek jelentős részének kiala-
kulásához szükséges nagy mennyi-
ségű szervesanyag ehhez hasonló 
anoxikus események során halmo-
zódott fel a földtörténeti múltban. 
Az egykori óceánokra jellemző fo-
lyamatok kiváltó okainak minél 
pontosabb ismerete segíthet a jövő-
beli globális éghajlati változások 
modellezésében is. Ezek a vizsgála-
tok napjainkban a földtörténeti kö-
zépidővel foglalkozó őslénytani-
földtani kutatások homlokterében 
állnak világszerte, melyeknek fon-
tos eleme a kagylósrákok ismerete 
és vizsgálata is.

CSÉFÁN TÜNDE

Egy Cytherella-faj

Mi	okozza	a	háziállatok	
hasonló	tulajdonságait?

Szelídebbek, gyakran lóg a fülük, rövi-
debb az arcorri részük, fehér foltok jelen-
nek meg a bundájukban – szinte minden 
háziasított (domesztikált) gerinces állatra 
jellemzők ezek a jegyek. Régóta foglal-
koztatja a kuta-
tókat, milyen 
gének változása 
áll a háttérben, 
de leggyakrab-
ban csak egy-
egy tulajdon-
ságra koncent-
rálnak. Pedig a 
jegyek valószínűleg összefüggenek. A 
híres szovjet ezüstróka-háziasítási kísér-
letben a csak szelídségre – emberrel 
szemben lecsökkent félelemre – szelek-
tált rókák 45 generáció után nemcsak ba-
rátságosak, hanem kutyaszerűen ugat-
nak, csóválják a farkukat, sokuknak lóg 
a füle, foltos a bundája, kunkorodik a 
farka. Hormonálisan is megváltoztak: 
évi egy helyett kétszer tüzelnek, stressz-
hormon-szintjük a vad típushoz képest 
alacsonyabb. 

Egy új elmélet szerint ez a sokféle jel-
legzetesség azért függ össze, mert a házi-
asítás az embrió velőlécének fejlődését, 
az onnan eredő sejtek vándorlását szabá-
lyozó génekben okozott változást, amik-
ből az egyedfejlődés során a koponya 
egyes részei, fogak, fül, idegek, mellék-
vese és a kültakaró színezetét adó 
pigmentsejtek képződnek. A háziasítás 
során a továbbtenyésztésre kiválasztott 
szelídebb állatok valószínűleg enyhe ve-
lőléc-rendellenességet hordoztak, ami 
többek között kisebb vagy rosszabbul 
fejlődő mellékvesével járt. Emiatt a vad 
ősökhöz képest kevésbé reagáltak ve-
szélyhelyzetekre, például az ember jelen-
létére, illetve a lassúbb fejlődés miatt 
hosszabbá vált a szocializációs periódu-
suk, így több idejük maradt megtanulni, 
hogy az embertől nem érdemes félni. A 
velőléc rendellenessége miatt mellékter-
mékként a szelídebb állatoknak kisebb 
az állkapcsa, a fogai, helyenként elégtele-
nül működnek a pigmentsejtjei, a fül 
porcsejtjei. 

KUBINYI ENIKŐ

ÉT-ETOLÓGIA

100 m
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Jut eszembe...
MAGA MEG MÉRT KACAGÁNY? 

Mondta a K. u. K. ezredes, aki valahol Tirolban szüle-
tett, és buzdító beszédet tartott magyar bakáinak.
„Kotonák. Én most tartok egy pusztító beszéd. Egyik ke-

zünkben kard, a másikban fosok. Maga meg mért kacagány? 
Ha még előfordul, feleségemre vonom!”
Ma már nem tudják a népek, milyen ruhadarab volt a ka-

cagány, pedig Európa-szerte hordták. Magyar neve „hátibőr”, 
testvére az „elejbőr”. Általában juhbőr, ámde vadállatok, első-
sorban farkasok prémjéből is 
készítették. Az állat első lábai-
nak bőre a mellkason, a hátsó 
lábaké a derékon szorította a 
melegítő prémet viselőjének 
hátára. A farokrész díszként fi-
tyegett hátul. Úgy tűnik, a mi 
népviseletünk őrizte meg leg-
tovább, a XIX. század végéig.

Ennyiből már kitűnik, 
hogy semmi köze a vidám-
sághoz, nevetéshez, és röhejes 
sem volt a hátibőr. Neve in-
doeurópai eredetű. Olaszul 
casassino, franciául casaqin, né-
metül kasagan, mindhárom kiska-
bát jelentésű. Úgy tűnik az újkor-
ban a drága vadbőr ruhadarab 
kapta a kacagány nevet, ám a min-
dennapi bárány irhája megőrizte a 
használatra utaló hátibőr elneve-
zést. Mindezekre az okosságokra a 
néprajzi lexikon, valamint a szófej-
tő szótár vonatkozó részeinek elol-
vasásával jutottam, ami nem nagy 
bravúr. A magam hozzáfűznivaló-
ja még egyetemi tanulmányaim-
ban gyökeredzik. Vajda László ösz-
szehasonlító néprajzóráin ismer-
kedtem meg a franciaországi 
„Les trois frères”- (Három test-
vér-) barlang képeivel, amelyek 
közül kiemelkedik több, állatbőrt viselő ember alakja. 
Általában különféle bonyolult vallási képzetet kapcsol-
nak a rendkívüli figurákhoz, nekem már akkor is más 
motoszkált a fejemben.

A francia tudósok szerint a műalkotások a jégkorszak végén 
készülhettek, úgy 17 000-18 000 évvel ezelőtt. Nem kell hozzá 
nagy fantázia, hogy feltételezzük, nemcsak télen (évszakok ak-
kor is voltak), hanem nyáron is elkelt a bunda, azaz estünkben 
a hátibőr. Magunkat áltatnánk, ha a viseletet valaminő szemé-
remérzethez kötnénk. Azt bizony a szükséglet hozta létre, 
mint a kart meghosszabbító lándzsát, a körmöket pótló kést, a 
szárnyakat helyettesítő íjat-nyilat. No persze az elmondott el-
mélet nem szentírás, csupán gondolkodásra ingerlő vélemény.

A háti- és elejbőr utóda-kortársa a suba (bunda). A több 
birka prémjéből összevarrott, ujjatlan ruhadarab a vállról 
lógva harangként öleli viselőjét, megóvja hidegtől, me-
legtől, hótól, vihartól.

 A subák királya a szegedi tanyavilágban általam megismert 
menyasszony suba, amely oltalmában megfér menyasszony-
vőlegény. Összebújva mentek a templomba, akár szánon, 
akár szekéren, amíg összeadták őket, a suba a két lovat is be-

takarta. Azt hiszem, nem já-
runk tévúton, ha eredetét 
több tízezer évre tesszük. A 
ruhadarab magyar nevének 
eredete ismeretlen.

Kivesző félben van, hiszen 
nincs rá szükség, a villany-
pásztor nem fázik. Már a vá-
rosi bundát - újszülött bárá-
nyok gereznájával bélelt tex-
til télikabátot – sem gyárt-
ják, autóban nem fúj a szél, 
nem hull a hó. Alig múlt száz 
éve, hogy a rászorulók, év-
szaktól függetlenül, gyalog 

indultak Debrecenből, Szegedről 
Budára. „Háta mögött farkas, fe-
je fölött holló…” – írta Petőfi 
Sándor. Zsákmány hiányában(?) 
mindkettő kipusztult mára.

Ritka már a szűcsmester is, 
műszőr, műbőr, műcukor, mű-
liszt, műkenyér korát éljük. Így 
azután ritkán kaphatunk köd-
mönt, vagy kisködmönt. A köd-
mön a suba ujjas, testhez simuló 
változata, mely térd alá, gyakran 
bokáig ért, a kisködmön pedig 
nem gyermekruha, hanem deré-
kig érő prémujjas. Hátra van 
még a bekecs, mely nem más, 
mint egy csípőig érő, testhez si-

muló báránybőr mellény. Gyakran színes virágokkal, 
sujtásokkal, zsinórokkal ékítették, akár a ködmönt.

A legenda szerint nevét Bekes Gáspárról (1520-1579), a po-
litikus hadvezérről, Báthory István ellenfeléről, majd barátjá-
ról kapta, aki kedvelte a karját szabadon hagyó lélekmelegí-
tőt. Végezetül egy XIX. századi bölcs mondás: „Nyáron su-
bád, télen tarisznyád otthon ne hagyd!“.

Nyáron a suba elég meleget adott a csillagok alatti éj-
szakára, élelmet pedig a gyümölcsfák biztosítottak. Té-
len a vándor meleg istállóban kapott enyhelyet, gyü-
mölcs híján a tarisznyából tudta elővarázsolni a betevő 
falatot, szalonnát, kenyeret.

TROGMAYER OTTÓ

Kacagány Munkácsy Mihály Honfoglalás cím_ festményén

NQi suba, XIX. század
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KÖNYVTERMÉS Albert Valéria rovata

Naplójegyzetek a vészkorból

Fenyő Miksa, a Nyugat alapítója, a 
Gyáriparosok Országos Szövetségé-
nek vezérigazgatója, a legnagyobb 
magyar költők és írók barátja és me-
cénása, 1944 elejétől tíz hónapon át 
bujkált először egy ma is álló budai 
lakásban, majd Pesten. A magyar 
nyelvbe, kultúrába beágyazódva élte 
mindennapjait, soha nem tartotta 
magát zsidó embernek, amíg a zsidó 
törvények – legnagyobb megdöbbe-
nésére – nem nevezték annak.

1944-től kezdődő bujkálása külö-
nös helyzeteket teremtett, mivel má-
sodik felesége nem számított zsidó-
nak, így fiúk „félzsidó” volt, de 
1944-ben már a tízéves gyereknek is 
bujkálnia kellett. Mivel Fenyő saját 
korában jól ismert személy volt, 
hogy ne veszélyeztesse, a gyereket 
idegeneknél igyekeztek elhelyezni. 
A kis Márió, akinek Babits Mihály 

volt a keresztapja, 
az állandóan változó 
otthonoktól, a ve-
szélytől, a ráragasz-
tott új meg új ne-
vektől idegi bántal-
maktól szenvedett. 
A feleség szinte 
folyton úton volt, 
szervezte férje és fia 
bujkálását – eleinte 
energikusan, majd 
egyre felőröltebben, 

míg végül már az öngyilkosság gon-
dolatáig jutott el. Fenyő Miksa első 
házasságából származó gyermekei is 
bujkáltak – a tíz hónap alatt hol 
együtt, hol külön.

Habár Fenyő Miksa a bujkálás hó-
napjai alatt szinte ki sem mozdult a 
menedékből, amelyet sokáig még a 
bombázások alatt sem hagyott el, 
hogy bujtatóit ne sodorja nagyobb 
veszélybe, viszonylag jól értesült volt 
a mindennapok híreit és a zsidóságot 
ért szörnyű bűntetteket illetően. 

Naplójában higgadtan igyekszik 
elemezni a helyzetet, szüntelen kere-
si az okokat is, amelyek a történel-
met ebbe a tébolyba vezették. Jegy-
zeteit olvasva így nyerünk szinte 
személyes betekintést a megpróbál-
tatásokba, és kapunk értő, olykor bi-
zonytalan helyzetelemzéseket.

Fenyő Miksa Az elsodort ország cí-
mű könyvét olvasva bizonyossá vá-
lik, hogy ott és akkor egy történet 
véget ért az emberiség számára. 
Olyan értelmetlen szörnyűségek vál-
tak valósággá, amelyeket néhány év-
vel korábban senki még elképzelni 
sem tudott volna. A megpróbáltatá-
sok közepette Fenyő Miksa rendü-
letlenül írta feljegyzéseit mindig arra 
törekedve, hogy ne ragadják el indu-
latai, s amennyire lehetséges, meg-
értse embertársait. Mint kortársai, ő 
is az emberi természet legrosszabb 
vonásait tapasztalta meg, de átélte az 
önzetlen segítségnyújtást is. 

Szinte csodával határos módon Fe-
nyő Miksa családja átvészelte a ször-
nyűségeket. A napló az első szovjet ka-
tonának a bunkerben való megjelené-
sével ér véget, de mi, az utókor tudjuk, 
hogy Fenyő Miksa már sohasem talált 
vissza régi életéhez. A kommunista 
országba képtelen volt beilleszkedni, 
élt Rómában, Amerikában, végül 
Bécsben kötött ki, hogy minél köze-
lebb lehessen szeretett hazájához. (Az 
elsodort ország. Park Könyvkiadó, 2014, 
542 oldal, 4500 forint)

-j- 

Őrségi mesevilág

Az átfogó néprajzi kuta-
tások alapján az Őrség 
egyike a Kárpát-meden-
ce leggazdagabb tájegy-
ségeinek, már ami a me-
séket és hiedelem-mon-
dákat illeti. Kötetünk 
rendkívül igényes tudo-
mányos mű, egyben él-
vezetes olvasmány, ami 
eléggé ritka párosítás. 

„Az itt olvasható folklór-
gyűjtemény az őrségi mesék 
és mondák első monografi-
kus igényű népköltészeti 
korpusza. Létrejöttéért mindenekelőtt 
azokat a néprajzkutatókat és önkéntes 
gyűjtőket illeti köszönet, akik e folklórszö-
vegeket az utóbbi kétszáz év folyamán le-
jegyezték, megörökítették, többnyire a 
szájhagyományozott szellemi javak lelet-
mentésének igényével.”
A közreadó – Magyar Zoltán – a 

legnagyobb tudományos alázattal 
nyúl a szöveghez, némely helyen 

még az eredeti, ízes tájszólást, az 
egyszerű emberekre jellemző mon-
datfűzést is meghagyja. 

Ezek a mesék nem a gyerekek szá-
mára szólnak, nincsenek kikerekít-
ve, „megfésülve”, tanulsággal ellát-
va. Ez a kötet egy kincsesláda, egy 
tájegység mese- és mondavilágának 
átfogóan és igényesen rendszerezett 
értékeivel.  

A bevezető kitér az Őrség földraj-
zi, történelmi és néprajzi jellegzetes-
ségeire, majd kiválóan összefoglalja 
a kötet tartalmát, megvilágítva a 
szereplő személyek és történelmi 
korok hátterét. Ezután témacsopor-
tokba és alcsoportokba szedve kö-
vetkeznek a mesék és mondák, a 
folklórvilág teljes spektrumát fel-
vonultatva legyen szó állatmesék-
ről, tündérekkel, boszorkányokkal, 
lidércekkel és járkáló halottakkal 
kapcsolatos hiedelmekről. Néha ke-
rek történeteket olvashatunk, más-
kor tömör, néhány mondatos for-
mában szerepelnek a néphagyomá-
nyok: a boszorkányok hogyan je-
lennek meg állat alakjában, hogy 
megrontsák a jószágot, az elhalt 
anya szelleme miként jár vissza 
megszoptatni kisdedét, a törökök 
vagy a betyárok milyen gaztetteket 
követtek el, mi jelzi az elásott kin-

cseket – ilyen és ehhez 
hasonló történeteket 
olvashatunk. A házas-
ság, születés, halál, a 
mindennapi munkák 
mind körülfonódnak a 
mesék, hiedelmek szí-
nes pántlikájával a hét-
köznapi sokszor embert 
próbálóan nehéz falusi 
élet mindennapjait transz-
cendens fénnyel felru-
házva.

A kutatók számára ki-
válóan használható füg-

gelék is csatlakozik a könyvhöz: for-
rások, vonatkozó irodalmak felsoro-
lása külön rendszerezve a gyűjtési 
helyeket. Végül, méltó befejezésképp 
néhány jellegzetes épület képe zárja 
ezt a rendkívül igényes tudományos 
munkát. (Őrségi mesék és mondák. Ba-
lassi Kiadó, Magyar népköltészet tára 
sorozat, 2013, 266 oldal, 3200 forint)

KOVÁCS GABRIELLA



Zárt	család	–	gyenge	társadalmi	tWke	

Egy társadalmon belül az emberi kapcsolatok mennyisége, 
minősége és struktúrája olyan erőforrás, amely amellett, 
hogy az egyén boldogulását is elősegíti, feltétele a megfele-
lő kollektív cselekvésnek, az egészséges, jól működő társa-
dalomnak. Ennek az úgynevezett társadalmi tőkének az 
erőssége jól mérhető az általános bizalom mértékével, a há-
lózati kapcsolatok feltérképezésével, a társadalmi normák 
betartásának rendjével és a civil társadalom aktivitásával.

A magyar lelkiállapot 2013 kutatás eredményei szerint 
a magyarok elsöprő többsége ragaszkodik a házasság és 
család intézményéhez. A 18-35 éves fiatalok a családala-
pítással, gyermekvállalással kapcsolatban a szüleikhez 
hasonló, tradicionális 
álláspontot képvisel-
nek. A magyar családi 
kötelékek fontosságát, 
erősségét támasztja 
alá az UNICEF fejlett 
országok körében 
végzett gyermekjóléti 
vizsgálata is, amely 
szerint gyermekeink a 
szüleikkel legszoro-
sabb kapcsolatot ápo-
lók közé tartoznak 
holland és román 
kortársaikkal együtt.  Ugyanakkor a KSH első szubjek-
tív jóllét-vizsgálata szerint az emberekbe vetett bizalom 
átlagértéke a 10-es skálán mindössze 5,3, valamennyi 
egyéb vizsgált szubjektív változóénál – elégedettség, hasz-

nosság, kapcsolatok, 
biztonságérzet – ala-
csonyabb hazánk-
ban. A családban va-
ló erős, a külvilágban 
való gyenge biza-
lomnak a történelmi 
gyökerei messzire 
nyúlnak Magyaror-
szágon, de a Kádár-
korszakban tovább 
erősödő családköz-
pontúság a rendszer-
váltás után negyed-
századdal sem látszik 
enyhülni. Edward 
Banfield angol szoci-
ológus-antropológus 
amorális familizmusnak (erkölcstelen családközpontúság) 
nevezi azt a jelenséget, amikor a családba vetett bizalom jó-
val meghaladja a szomszédok vagy az ismerősök iránti bi-
zalmat. Ez a Romániában, Lengyelországban, Magyar-
országon és Olaszországnak különösen a déli részén is 
jellemző kulturális minta különféle, a társadalom szöve-
tét gyengítő jelenségekkel jár együtt. Szélsőséges esetek-
ben a morális kötelezettségek csak a családon belül vál-
nak érvényessé, a család határa az erkölcs határa is 
lesz egyben. Ez a kapcsolatérzékenység a társadalmi 
mobilitást is jelentősen képes beszűkíteni. Ugyanak-
kor az embereknek a társadalmi és politikai intézmé-

nyekbe vetett 
bizalma meg-
rendül. Így a 
társadalom, a 
mindenkivel bi-
zalmatlan mik-
r o kö z ö s s é ge k 
halmazává vá-
lik, a társadalmi 
tőke terei jelen-
tősen meggyen-
gülnek. A skan-
dináv országok 

jelentik ennek az állapotnak az ellenpólu-
sát magas általános bizalmi szinttel, kapcsolati tőkével 
(hálózati kapcsolatok és segítségnyújtás), virágzó civil 
aktivitással.

JÁVORSZKYNÉ NAGY ANIKÓ

ADATOK ÉS TÉNYEK
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  Forrás: TÁRKI Európai társadalmi jelentés, 2009

(százalékban)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Gejzíreket térképeztek fel 
az Enceladuson

Amerikai kutatók a NASA Cassini-
űrszondája adatainak feldolgozá-

sával 101 aktív gejzírt térképeztek fel a 
Szaturnusz hatodik legnagyobb hold-
ján, az amúgy aprócska Enceladuson. 
Ennek eredményeként úgy tűnik, vég-
re választ kaptak arra is, honnan ered-
nek e hatalmas (olykor 200 kilométeres 
magasságig is felemelkedő) kitörések. 

A kutatók az első gejzírek 2005-ös 
felfedezése óta azt gyanították, 
hogy az aktív kitörések a hold 

arzenáljával (melyben számos, magyar 
kutatók közreműködésével készült esz-
köz is van) a helyszínen (egy, az üstökös 
körüli pályán keringő- és egy leszálló-
egységgel) alaposan tanulmányozza az 
üstököst. A vizsgálatok eredményeinek 
elemzése a kutatók reményei szerint a 
legtöbb alapvető kérdésükre választ ad. 

A szonda eddigi útja sem volt ese-
ménytelen: 2004-es felbocsátása óta 
négy hintamanőveren esett át, amely-
ből háromban a Föld, egyben a Mars 
gravitációs terét használta ki. Eközben 
két kisbolygót (Šteins és Lutetia) 
is megközelített, és értékes új 
adatokat szolgáltatott róluk. A 
Napot ötször kerülte meg, és 
célba éréséig összesen 6,4 milli-
árd kilométert vándorolt a 
Naprendszerben. Közben 2,5 
évet hibernált állapotban töl-
tött, amelyből idén januárban 
„ébresztették fel”. Májustól 
kezdődően pedig összesen tíz 
módosító manőverrel fokoza-
tosan igazították hozzá pályá-
ját és sebességét az üstököséhez 

Célhoz ért a Rosetta

Egy évtizedig tartó utazás után au-
gusztus 6-án az Európai Űrügy-

nökség (ESA) Rosetta-szondája elérte 
(pontosabban 100 kilométeres távolság-
ra megközelítette) eredeti célpontját, a 
67P/Csurjumov-Geraszimenko üstö-
köst. A szonda és az üstökös ekkor a 
Földtől mintegy 405 millió kilométer-
re, nagyjából a Jupiter és a Mars pályája 
között félúton volt: innentől jó egy éven 
át együtt követik az üstökös pályáját 
eleinte a napközelpont felé, majd onnan 
ismét távolodva a Jupiter irányába. (Az 
üstökös keringési ideje 6,5 év, elliptikus 
pályájának a Naptól legtávolabbi pontja 
a Jupiter pályáján túl, napközelpontja a 
Föld és a Mars pályája közt van.) 

Eddigi ismereteink szerint az üstökö-
sök anyaga a Naprendszer legősibb 
anyagának maradványait őrzi, továb-
bá valószínű, hogy a Földet a keletke-
zése óta belécsapódott üstökösök „ter-
mékenyíthették meg” vízzel és talán 
az élet alapvető építőköveivel is. A 
Rosetta célja, hogy sokoldalú műszer-

– ha ezekből csupán egyet is egy icipicit 
elhibáznak, a szonda menthetetlenül el-
húzott volna az üstökös mellett. 

A Rosetta fedélzetén elhelyezett kü-
lönféle megfigyelőeszközök már az üs-
tököshöz való közeledés közben is több 
meglepetéssel szolgáltak. Egyebek kö-
zött (a teljesség igénye nélkül) az 
OSIRIS-kamera felvételeiből kiderült, 
hogy az üstökös aktivitása változó: kó-
mája (a magot burkoló kiterjedt gáz- és 
porfelhő) időről időre nagyon gyorsan 
kifényesedett, majd elhalványult. 

pályamenti keringése során a Sza-
turnusz által a holdra gyakorolt ár-
apályerőkkel hozhatók kapcsolatba.
Az egyik lehetséges elképzelés sze-
rint a hold felszínén futó repedések 
egymással szembenálló oldalainak 
az ennek hatására történő ide-oda 
mozgása, egymáshoz dörzsölődése 
közben keltett hő olvasztja meg a 
jégkérget és hozza létre a gejzírként 
feltörő víz- és párakeveréket.

Egy másik elképzelés szerint a repedé-
sek ismétlődő megnyílása, majd elzáró-
dása teszi lehetővé, hogy a mélyből idő-
ről időre vízgőz törjön a felszínre. 

A gejzírek földrajzi 
helyzetének pontos meg-
határozására a Kaliforni-
ai Egyetem és az Űrtu-
dományi Intézet kutatói 
lényegében ugyanazt a 
háromszögelési eljárást 
alkalmazták, amelyet 
történetileg a Föld pon-
tos feltérképezése során is 
alkalmaztak.

Amikor a gejzírek 
pontos földrajzi koordi-
nátáit összehasonlították 

a hold felszínéről kisugárzott hőt áb-
rázoló térképpel, nyilvánvalóvá vált, 
hogy az aktív gejzírek kitörési pont-
jai egybeesnek a legtöbb hőt kisu-
gárzó pontokkal. A gejzírek helyze-
te és az árapályerők következtében 
kialakuló feszültségek hasonló ösz-
szefüggést mutattak. 

Ezek a korrelációk azonban önma-
gukban még nem voltak elegendők 
az ok—okozati kapcsolat feltárására. 
Nem volt világos, mi okoz mit?

A választ a Cassini nagy felbontású 
infravörös mérési adatai adták meg. 
Az ezek alapján készült térképet ösz-

Fantáziakép az Enceladus felszínérQl egy feltörQ gejzírrel 
(az égbolton a Szaturnusz és a Nap)

98 gejzír helyzete és dQlésszöge az 
Enceladus déli sarkvidékén.

Az üstökös 2014. augusztus 3-án
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Mikrohullámú berendezésének méré-
sei szerint az üstökös másodpercenként 
300 milliliter vízgőzt bocsát ki a kör-
nyező térbe. Átlagos hőmérséklete a 
vártnál melegebbnek, mínusz 70 Celsi-
us-foknak adódott, ami azt sugallja, 
hogy felszíne alapvetően sötét, tehát in-
kább por, mint fényes, tiszta jég borítja. 

A legnagyobb meglepetés azonban 
akkor érte a kutatókat, amikor mint-
egy 12 ezer kilométeres távolságból 
kezdett kirajzolódni, hogy az üstökös 
magja két különálló szegmensből áll, 
amelyeket egy vékony „nyak” kapcsol 
össze: megjelenése egy gumikacsáéhoz 
hasonló. Egyelőre nem tudni, vajon ez 
a kétlebenyes szerkezet két, eredetileg 
önálló üstökös találkozása során jött-e 
létre, vagy egy egyedülálló üstökös ero-
dálódott ennyire aszimmetrikusan a 
Naprendszer eddigi története során?

A következő hetek-hónapok várható-
an mozgalmas eseményei során végzett 
megfigyelések remélhetőleg a legtöbb 
felmerülő kérdésre választ adnak. Az 
elért eredményekről időről időre beszá-
molunk.                                       (ESA)

Földi fosszíliák a Holdon?

Különösen sci-fi regényekben 
találkozhatunk gyakran olyan 

elképzelésekkel, miszerint az élet a 
Világegyetemben bolygóról bolygó-
ra, de akár még a csillagközi téren 
keresztül is „vándorol”. Tudomá-
nyosabb köntösben ebből indul ki az 

úgynevezett pánspermia-hipotézis 
is, miszerint az élet „magjai” jelen 
vannak az egész Univerzumban, és 
megfelelő környezetbe hullva kicsí-
rázhatnak és megindulhat az evo-
lúció. Szondákon, űrállomásokon, 
földi laboratóriumokban kísérletek 
sora vizsgálta már, hogyan élhetik 
túl egyszerűbb (mikro)organizmu-
sok az „űrutazást”. Brit kutatók 
most ennél némileg szerényebb 
célt tűztek maguk elé: azt vizsgál-
ták, eljuthattak-e a Holdra földi 
fosszíliákat tartalmazó kőzetdara-
bok? Ha ilyen nyomok, akárcsak 
mikroszkopikus méretekben is, 
megmaradhattak a Holdon, az akár 
új adalékokkal is szolgálhat a földi 
élet evolúciójáról – állítják.

A Földön talált meteoritok vál-
tozatos eredete (például a Marsról 
vagy a Holdról érkezettek) bizo-
nyítja, hogy lehetséges a Naprend-
szeren belül a különféle égitestek 
felszínéből kiszakított kőzetdara-
bok vándorlása, illetve becsapódása 
más égitestekre. Emlékezetes lehet 
az ALH 84001 jelű marsi meteorit 
esete is, amelyről néhányan még ma 
is meggyőződéssel állítják, hogy a 
benne felfedezett mikroszkopikus 
szerkezetek marsi életnyomok.

Most a Kenti Egyetem Mark 
Burchell professzor vezette kutató-
csoportja azt vizsgálta meg labora-
tóriumi körülmények között, hogy 
vajon apró földi élőlények (kovamo-
szatok) fosszíliái mennyire marad-
hatnak meg egy ilyen utazás után?

Ehhez kovamoszat-fosszíliákat 
tartalmazó kőzetmintákat porítot-
tak, majd vízzel keverve jéggolyók-
ká fagyasztották, amelyeket aztán 
egy különleges gázpuskából külön-
féle kezdősebességekkel (másodper-
cenként 500 méter és 5 kilométer 
között) lőttek ki a céltárgyra (vízzel 
töltött nejlonzacskóra). A puskából 
való kilövés utánozta a minta kisza-
kadását a földkéregből, a céltárgyba 
csapódás a Holdra érkezést.

Bár a kísérlet során az eredeti 
fosszíliák roncsolódtak (és termé-
szetesen a sebesség növekedtével 
egyre nagyobb mértékben), elekt-
ronmikroszkópos vizsgálattal a ku-
tatóknak még így is sikerült kimu-
tatni a maradványokban a fosszíliák 
nyomait. Ez Burchell szerint bízta-
tó, és azt sugallja, hogy a Holdon 
olyan nyomokra is bukkanhatunk, 
amelyeket a geológiai aktivitás a 
Földön már régen megsemmisített. 

Bár robotok és űrhajósok már ed-

dig több száz kőzetmintát gyűjtöttek 
és hoztak a Holdról a Földre, köztük 
még nem találtak olyan meteoritot, 
amely bizonyíthatóan a Földről szár-
mazott. Ám Burchell szerint a le-
hetőség a jövendő Hold-expedíciók 
számára adott.            (New Scientist)

szevetve a gejzírek helyzetével ki-
derült, hogy a kitörési pontok kis-
méretű, mindössze néhányszor 10 
méteres átmérőjű forró foltokkal 
esnek egybe: ezek túl kicsik voltak 
ahhoz, hogy a súrlódás keltette hő 
hozhassa létre őket, viszont kelet-
kezésük és kis méretük egyaránt 
magyarázható volt a mélyből feltö-
rő vízgőznek a repedések felszínhez 
közeli falain történő lecsapódásával, 
illetve az eközben felszabaduló la-
tens hővel. A mélyből feltörő víz-
gőz pedig a felszíni jégkéreg alatt 
30—40 kilométeres mélységben 
húzódó, mintegy 10 kilométer vas-
tag, erősen sós óceánból származ-
hat, amelynek létezését a Cassini 
gravitációs mérései alapján idén ta-
vasszal igazolták.

„Kiderült tehát, hogy nem a forró 
pontok hozzák létre a gejzíreket, ha-
nem inkább fordítva: a kitörések a 
forró pontokat. Ez egyúttal arra is 
rámutatott, hogy az aktív gejzíreket 
nem felszínhez közeli folyamatok 
hozzák létre, hanem gyökereik sokkal 
mélyebbre, a kéreg alatti óceánig 
nyúlnak” – mondta Carolyn Porco, a 
boulderi Űrtudományi Intézet mun-
katársa, a felfedezésről az Astronomical 
Journalben megjelent cikk vezető 
szerzője.                          (Sci-News) 

A FöldbQl kiszakadt kQzetminták (bennük Qsi 
fosszíliákkal) eljuthattak a Holdra

A Kenti Egyetem kutatócsoportja 
kovamoszat-fosszíliákat tartalmazó 

kQzetminták magmaradási esélyeit vizsgálta 
a FöldbQl való kiszakadástól a Holdra 

hullásig. A képsorozat felsQ sorában (a és 
b) a mintában elQforduló kovamoszatok, 
a középsQben (c és d) ezek fossszíliáinak 

nyomai a kilQtt mintákban, az alsóban (e és 
f) érintetlen földi fosszíliák
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 Körülbelül 3,5 millióan 
halnak meg évente a lég-
szennyezés következtében 

világszerte - derül ki a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet (OECD) jelentéséből.
Az OECD tanulmánya szerint 
a légkörbe jutó szennyező anya-
gok mintegy 50 százalékáért a 
közúti közlekedés felelős. Ennek 
túlnyomó részét, 90 százalékát 
a dízelüzemű járművek bocsát-
ják ki. Ugyanakkor az Egyesült 
Államok, Nagy-Britannia és 
Svájc kivételével minden OECD-
tagország kevesebb adót vet ki a 
dízelüzemanyagra, mint a ben-
zinre - hívják fel a figyelmet a 
tanulmányban. Erre nincs megfe-
lelő környezetvédelmi magyará-
zat, mivel a dízelüzemű járművek 
több szén-dioxidot bocsátanak ki literenként, mint a benzin-
nel működők, továbbá a dízelből több szálló por és nitrogén-
dioxid kerül a levegőbe, amik a szervezetbe kerülve többek 
között tüdőrákot, asztmát, szívproblémákat okozhatnak.

Az újonnan gyártott járművekre vonatkozó szeny-
nyezőanyag-kibocsátási előírások jóval szigorúbbak, 
mint korábban, azonban sokkal több dízelüzemű autót 
is gyártanak, ami további légszennyezéshez vezet. A 
jelentés arra is felhívja a figyelmet, hogy az autó-

gyártók által közölt kibocsá-
tási adatokat teszt üzemmód-
ban rögzítették, ami nagyban 
alatta marad a járművek valós 
használata során történő kibo-
csátásának.  
A tanulmány készítői több 
ajánlást fogalmaznak meg a 
légszennyezés visszaszorítá-
sára a kormányzati szereplők 
számára. Így például a jogsza-
bályalkotók felhagyhatnának 
a dízelüzemű autók előny-
ben részesítésével a benzinnel 
működőkkel szemben, továb-

bá szigorúbban szabályozhatnák a tesztkörnyezetnek 
a valós használathoz való igazodását az autógyártók 
kibocsátás-mérése során.

(www.greenfo.hu)
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GYILKOS DÍZEL

Egyre közelebb a 85 millió 
évvel	ezelWtti	élWvilághoz

Az elmúlt két hétben körülbelül 
hétszáz, a korábbi ásatásokkal 

együtt pedig már több mint tízezer 
csontmaradvány került elő Iharkú-
ton, Európa egyik legjelentősebb 
késő kréta kori ősgerinces-lelőhe-
lyén. Ősi Attila paleontológus az 
MTA és az ELTE Lendület Dino-
szaurusz Kutatócsoportja vezetője-
ként az utóbbi három esztendőben 
az Akadémia kiválósági programjá-
nak támogatásával folytatta 14 évvel 
ezelőtt megkezdett, a hazai őslény-
tani kutatások szempontjából meg-
határozó jelentőségű munkáját.

Páncélos dinoszauruszok, halak, két-
éltűek, gyíkok, teknősök, krokodilok, 
repülőhüllők fosszíliáit, valamint ro-
varzárványokat és növénymaradvá-
nyokat tártak fel eddig a Magyaror-
szág egyetlen dinoszaurusz-lelőhelyén 
dolgozó kutatók. A 85 millió évvel ez-
előtti „bakonyi világ” egykori élőlényei 
közül eddig már több harminc gerin-
ces állatfajt azonosítottak a szakembe-
rek, de nyári ásatásaik idején szinte na-
ponta kerülnek elő újabb és újabb cson-
tok, amelyek között a kutatók szerint 
több, akár eddig ismeretlen faj marad-
ványai is lehetnek.

„Kezd beigazolódni az a korábbi sejté-
sünk, hogy a leletekben gazdag üledékes 
kőzetrétegben található fosszíliák vi-
szonylag rövid idő alatt halmozódtak fel 
az általunk vizsgált területen” – össze-
gezte kutatási eredményeiket Ősi At-
tila, hozzátéve, hogy egyik kutatási 
céljuk annak megállapítása, milyen 
rendkívüli esemény következtében 
halmozódtak fel az iharkúti lelőhely 
tizedét jelentő, körülbelül 400-500 
négyzetméternyi területen ilyen nagy 
számban a leletek, például tíz páncé-

los dinoszaurusz maradványai. A ku-
tatók a hagyományos módszerek 
mellett a legmodernebb technikát is 
felhasználják az egykori élővilág kö-
rülményeinek rekonstruálására: 3D-s 
térképezéssel rögzítik minden új lelet 
pozícióját, így a lelőhely minden ed-
diginél pontosabb térbeli ábrázolása is 
segíti őket a még nyitott kérdések 
megválaszolásában. Új kutatási terü-
letként pedig csontszövettani vizsgá-
latokat is folytatnak. 

(MTA)

Iharkuti dinoszaurusz-lelet (MTA)
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Vidék. 22. Az Ádám és az Éva is ez. 23. Bútorrugózat. 27. Öblös barlangnyílás. 
28. Megtalálja a foltját! 29. ... Lake City; Utah fQvárosa. 31. Friss, hamvas. 32. A 
magasba. 34. Egy fél fánk!

A 29. heti Élet és Tudományban megjelent rejtvény megfejtése: HIBÁS LÁB-
SZÁRAK ÉS NEM EGYÜTTM_KÖDQ LÁBUJJAK. 
A megfejtést beküldQk közül a Typotex Kiadó könyveit nyerte: Bajné 
Ambrusz Jolán (Tápiószele), Csesznok József (Budapest), Faragó Sán-
dorné (Gyöngyös), Horváth Károly (Nagyberény) és Varga Lídia (Nyír-
egyháza).  
A nyerteseknek gratulálunk, a könyveket postán küldjük el. 

KERESZTREJTVÉNY

Nyelvészeti rovatunk vezetQjének, Grétsy Lászlónak Az ékesszólás kis-
könyvtára sorozatban, a Tinta Kiadó gondozásában jelent meg  az Anya-
nyelvi séták cím_ könyve. EbbQl kérünk négy példát a szótorzulásra. A 
megfejtést beküldQk között a kötet 5 példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét kedd-
je, augusztus 26-a. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Keresztrejtvény, 
1428 Budapest, Pf. 47. vagy el-tud@eletestudomany.hu.

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. Az e szá-
munkban elkezdQdQ 13 hetes rejtvényciklusunk végére a négyzetek bet_i 
– helyes sorrendbe rakva – egy 170 éve született magyar feltaláló nevét 
adják. A név megfejtQi között az Élet és Tudomány negyedéves elQfizetését 
sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. Az elsR példa a szótorzulásra. 7. Magyar csúcs (sportban), 
röv. 10. Kner ...; híres gyomai nyomdász (1860–1935). 11. Harc, küzdelem. 12. 
Konzervatóriumi oktató. 14. Márványmintázatú. 16. Tekézik. 17. Ilyen tusa a 
vívódás. 19. Tabáni fürdQ. 24. MezQföldi falu, a határában vannak Gorsium 
romjai. 25. Évek ...; hosszú ideje. 26. Postscriptum (utóirat), röv. 28. Lárma. 
29. Hint. 30. Ilyen érem jár a második helyezettnek. 32. Valamely terület vagy 
korszak állatvilága. 33. Gyermeteg fenyegetés. 34. Uralkodó megszólítása. 35. 
A második példa a szótorzulásra. 36. Páros évad!

FÜGGQLEGES: 1. Széchenyi egyik írásm_ve. 2. Kezdeti izgalom! 3. Szent 
István felesége. 4. Cukorpótló tabletta. 5. ... plus ultra; valaminek a netovábbja. 
6. Szerémségi városka Ópázovától északnyugatra. 7. A harmadik példa a 
szótorzulásra. 8. Régi eredet_ férfine-vünk. 9. Van der ...; 130-szoros hol-
land válogatott labdarúgókapus (Edwin). 11. Gabonatisztí-tó és -osztályozó 
berendezés. 13. Egykori vármegyénk. 15. A negyedik példa a szótorzulásra. 
18. Hivatalos jegyzékbe vesz. 20. A ... románca; Robert Zemeckis filmje. 21. 

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

telc@telc.hu

TIT-TELC Nyelvvizsgaközpont

1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.

KövetkezQ vizsgaidQpont:
 

2014. október 11.

Jelentkezési határidQ: 2014. szeptember 8.

A vizsga elQtt felkészítQ tanfolyamok 
indulnak, azokról a www.telc.hu 

honlapon tájékozódhat.

Vizsgák 
A2, B1, B2 

és C1 
szinteken

TELC nemzetközi és államilag elismert 
nyelvvizsgák 7 nyelvbQl 4 szinten

Természet Világa
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 2014. AUGUSZTUS          ÁRA: 650 Ft145. évf. 8. sz.

ElQfi zetQknek: 540 Ft

 NETWÖRKÖZP ÁLLATOK                                                                 
 LÉLEKBEN AMATPRCSILLAGÁSZ MARADTAM                                      
 TOBOZMIRIGY AZ ATOMKORBAN                                  

 ÉPÍTP MIKROORGANIZMUSOK
 „AZ EINSTEIN LÁNY”                                           
 ASZIMMETRIA ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM           

 ENTRÓPIA, BILIÁRDOK, WHISKY SZÓDÁVAL ÉS ABEL-DÍJ

Megjelent a 
Természet Világa 
augusztusi száma
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Az Egy zseniális család – 
Zsolnay című kiállításon, mely 
a budai Várban, az egykori 
Honvéd Főparancsnokság fel-
újított épületében látható 
szeptember 30-ig, mintegy 
kétszázhatvan kerámia és por-
celán látható, amelyből közel 
százhatvan a pécsi Janus Panno-
nius Múzeum anyagából állt 
össze. Amellett, hogy a kiállítás 

művészi értékű kerámiákat mutat be, egy zseniális ma-
gyar család sikertörténetét is a látogatók elé tárja. A tárla-
ton külön egységként mutatják be az épületkerámiákat, 
melyekhez az egykori gyárban gondosan vezetett úgyne-
vezett terrakottakönyvek kapcsolódnak, és amelyek kö-
zül egyet első ízben láthat a közönség Budán.
A modern magyar művészetben, építészetben és iparban 

egyaránt meghatározó szerepet játszott Zsolnay-család tör-
ténete a XIX. század közepén kezdődött. A Zsolnay Vilmos 
által felvirágoztatott pécsi kerámiagyár világhírűvé vált, az 
épületkerámiák használata a szecesszió magyar építészeté-
nek egyik ékköve lett, számos technológiai újítás – köztük 
az eozin vagy a pirogránit – is hungarikummá tette a Zsol-
nay-porcelánt. Zsolnay Vilmos halálát követően gyermekei 
vitték tovább a gyárat.

A történet nagyon fontos szakasza akkor zárult le, amikor 
a második világháború után a gyárat államosították és a Fi-
nommechanikai Művekhez került. 1995-ben privatizálták 
újra, azóta több tulajdonosa volt, 2010-ben pedig a gyár te-
rületének egy része kulturális negyeddé változott.

Grúzia misztikus világa elevene-
dik meg Balogh Ádám A Hold 
menyegzője című fotókiállítá-
sán, amely szeptember 15-ig lát-
ható a Magyar Újságírók Orszá-
gos Szövetségének székházában 
Budapesten.

Gyertyafényben úszó ősi monos-
torokat, a Kaukázus hófedte csú-
csait, Grúzia barlangvárosainak 
szentélyeit és misztikus helyszíneit 

örökítette meg Balogh Ádám. A kiállításon látható színes pil-
lanatfelvételeken és életképeken a grúzok életszeretetét, hitük 
misztériumát és a borkészítés ősi hagyományát is bemutatja.

Balogh Ádám festőművész-fotográfus 1971-ben szüle-
tett Budapesten. Felvételeit több útikönyvben publikál-
ták Magyarországon és külföldön egyaránt. Festménye-
ivel és fotóival 2000 óta van jelen egyéni és csoportos 
kiállításokon. A hazai tárlatok mellett Bécsben, Lon-
donban, New Yorkban és Ferrarában is bemutatkozott. 
Utazásai alatt bejárta Közép- és Dél-Amerika, Délkelet-
Ázsia, és a Közel-Kelet több országát. 

ÉT-IRÁNYTd 
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ÉT-IRÁNYTd	 Bánsághy Nóra rovata

Sólepárlás az Adrián 
címmel nyílik kiállítás au-
gusztus 20-án a szombathe-
lyi Vasi Skanzenben.

Az 1950-es, '60-as évek-
ben még működtek az Iszt-
riai-félsziget és az olasz ten-
gerpart karéjában található 

szlovén sólepárlók. Itt évszázados, sőt évezredes hagyo-
mány alapján, kézi munkával párologtatták el a tenger-
vizet a sekély parton kialakított rekesztékekben. Ezek-
ben mezítláb vagy fapapucsban kotorták egyre nagyobb 
kupacokba a sót a mi falusi háztartásainkban egykor a 
kemence parazsának és hamujának kikotrásánál használt 
„szamalukhoz” hasonló „fakapákkal”.

A Piran környékén található sólepárlók mellett épül-
tek a szezonális – nyári – munkát végző dolgozók – 
„sógereblyézők” – házai, amelyeket csak az itt vég-
zett munka idején használtak, emiatt csupán a leg-
szükségesebb dolgokra szorítkozó lakókörnyezetet 
alakítottak ki.

A sólepárlók az Északnyugat-Adrián erőteljesen be-
folyásolták környezetük társadalmi, gazdasági és kul-
turális arculatát is. Az egyik legjelentősebb sólepárló 
Sečovlje településén napjainkban múzeumként idézi 
fel a vidékét évszázadokon át meghatározó sajátos 
munkafolyamatot és ennek kulturális jellemzőit. A 
sečovljei gyűjtemény november 9-ig látható ván-
dorkiállítása képekkel és tárgyakkal idézi fel a nagy 
múltú hagyományt.

Augusztus 20-ig a Vá-
rosligeti Csónakázótavon 
evezés közben idén nyáron 
is lehet műalkotásokat né-
zegetni. A Művészet a 
tavon című kiállítás kere-
tén belül arab, közép-euró-
pai és magyar képzőművé-
szek munkái között csóna-

kázhatnak az érdeklődők, esténként pedig irodalmi beszél-
getéseket és koncerteket hallgathatnak a tóparton.

Az Art Moments Central European Visual Art Festival 
(AMS) 2014-ben már hetedik alkalommal várja látoga-
tóit. Az összművészeti fesztivál célja az, hogy közelebb 
hozza a kortárs képzőművészetet a hazai és külföldi kö-
zönséghez, valamint, hogy bemutatkozási és megmutat-
kozási lehetőséget biztosítson a feltörekvő és a már is-
mert hazai művészek számára. Mindezzel párhuzamo-
san teret ad a külföldi tehetségeknek erősítve a nemzet-
közi szakmai párbeszédet. Az Art Moments kiemeli a 
kortárs képzőművészetet a megszokott múzeumi, galé-
riás környezetből, ezáltal jóval szélesebb közönséget tud 
megszólítani.

Kerámiakirály

Vizes tárlat
Psi helyek

SógereblyézQk
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY

KÖVETKEZV	SZÁMUNKBÓL

Az Élet és Tudomány a Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Kulturális Alap, 
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és az OTKA támogatásával jelenik meg.

PUB-I 111357

Párizs felszabadulása
A francia nép augusztus 25-én ün-
nepli fővárosa, Párizs szabaddá válá-
sának 70. évfordulóját. A bő négy 
évig tartó német megszállás, amely 
1940. június 14-én kezdődött, ekkor 
szűnt meg. Erről a tényről közel fél 
évszázadon át nálunk csak annyit le-
hetett és illett tudni, hogy „1944. au-
gusztus 19-26. között francia népi el-
lenállók fölszabadították Párizst”. 

Egy új gombaellenes straté-
gia	lehetWsége?
A penészgombák által termelt 
defenzinszerű fehérjék számos tulaj-
donsága megfelel az újonnan kifejlesz-
tendő, a gyógyászatban és a növényvé-
delemben használatos gombaellenes 
szerekkel szemben támasztott legfon-
tosabb követelményeknek; új stratégiai 
távlatokat nyitva meg a penészek 
okozta kártételek elleni védekezésben.

Mozgásait zsebünk is megérzi 
Egy ország fizetőeszközének, 
pénzének értéke mindig viszony-
lagos, különösen akkor, ha gazda-
sága szervesen kapcsolódik más 
országokhoz, a nemzetközi keres-
kedelmi forgalomhoz, üzleti be-
fektetésekhez, a tőkeáramláshoz 
és a pénzpiacokhoz. Nem volt ez 
másként a régmúltban sem.

A hátlapon
Illatszeres doboz a Seuso-kincsből

A közelmúltban Magyarországra vissza-
került Seuso-kincsegyüttes egyik legér-
tékesebb darabja egy henger alakú, fede-
les illatszeres doboz. Az ezüst ötvöstárgyat 
„nőies” pillanatképeket ábrázoló, dom-
borított, figurális jelenetek díszítik: az 
előoldalán a szolgálók egy széken ülő nő-
nek szépítkezéshez szükséges eszközö-
ket, tárgyakat visznek; a hátoldalán pe-
dig fürdőjelenet látható. A doboz kúp 
alakú fedelére girlandokat vivő Erósz-fi-
gurákat és -maszkokat, a fogójára pedig 
Gorgófejet domborítottak. A belsejébe 
rögzített perforált ezüstlemez utal a 
használatára, vagyis arra, hogy a vi-
szonylag nagyméretű dobozt (amelynek 
a magassága 32 cm, az átmérője 68,5 
cm, tömege mintegy 2 kg) illatszeres té-
gelyek tárolására használták. 

Az ezüstedényeket a Seuso-kincshez 
tartozó nagyméretű rézüstben tárol-
ták, majd abban is rejtették el. Erre 
utalnak az üst belsejében a nagy tálak 
széle által hagyott lenyomatok. Segít-
ségükkel rekonstruálható, hogyan he-
lyezkedtek el az edények az üstben: a 
négy nagy tálat az üst aljába lefelé for-
dítva egymásra fektették, majd a ki-
sebb edényeket a tetejükre helyezték. 

A henger alakú, egy helyen lépcsősen 
megtörő falú, eredetileg domború aljú 
üstöt két rézlemezből készítették, ame-
lyeket kalapálással és szegecseléssel 
rögzítettek egymáshoz. A formája és a 
készítési technikája alapján ahhoz a II-
IV. században a Római Birodalom 
Rajna és Duna menti területein elter-
jedt üst-típushoz tartozik, amelynek a 
legdélebbi példányait Pannonia du-
nántúli részéről ismerjük. A 83 cm át-
mérőjű, 32,5 cm magas üst a III. vagy 
IV. században készült.  

ÉT-ÖSSZEÁLLÍTÁS
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A Seuso-kincs illatszeres doboza
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