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A Tudományünnep keretében emlékezetes bemutat-
kozó délutánon vehettem részt lapunk képviseletében 
Kisvárdán. A Béres József TIT Egyesület szervezésében 
a Bessenyei György Gimnáziumban találkoztam kelet-
magyarországi olvasóink több generációjával, a tizen-
éves diákoktól a pedagógusokon át a nyugalmazott fő-
iskolai tanárokig. 

Az impozáns iskolaépület dísztermét megtöltő hallga-
tóság tagjai ismerik és értőn olvassák az Élet és Tudo-
mányt. Főként a diákok érdeklődése volt igen örvende-
tes egy nyomtatott ismeretterjesztő hetilap iránt, hiszen 
róluk sokszor halljuk: ők már a digitális korban élnek.

De nem csoda, ha nyitottak a természettudomány ér-
tékeire és érdekességeire. A gimnázium nemzetközi 
szinten felszerelt és működtetett – a város szülöttének, 
Béres Józsefnek a nevét viselő – laboratóriuma ugyanis 

kiváló lehetőséget biztosít a látványos kísérletezésre, s 
ezáltal a természettudomány összefüggéseinek tapaszta-
lati megismerésére. 

A Bíró Gábor igazgató által bemutatott tudományos 
műhelyben három tanár: Tóth Gál Zsuzsanna Napsugár, 
Jámbrik Katalin és a frissen (és nagyon fiatalon!) akadé-
miai levelező taggá választott Koncz Gábor végzett lát-
ványos kísérleteket a színek kémiai és biológiai birodal-
mában. Mintegy tucatnyi „fejezetből” álló kísérletsoro-
zatukban a színpompás oldatok, habok, sejtmetszetek 
játszották a főszerepet, no meg a vállalkozó kedvű diá-
kok, akik „segéderőként” működtek közre a laboratóri-
umi munkában.

A magyar tudomány kisvárdai ünnepi rendezvénye jól 
példázta, hogy miként építhet és számíthat egymásra a 
lelkiismeretes, ötletes és alapos középiskolai oktatás és a 
tudománynépszerűsítő újságírói-szerkesztői munka. 
Reméljük, sok hasonló jó gyakorlat tapasztalható e téren 
szerte az országban!

GÓZON ÁKOS

Kedves Olvasónk!
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	 Zrínyi	Miklós	
korszeresége

Zrínyi Miklós halálának 350. 
évfordulója alkalmából (a költő 
és hadvezér 1664. november 18-
án hunyt el vadászbalesetben) az 
Egri Vár Napjához kapcsolódó-
an, a Dobó István Vármúzeum 
szervezésében konferencián 
idézték fel a XVII. század köze-
pének magyarországi ostromait 
és hadi eseményeit. 

A konferencia nyitó előadásában R. 
Várkonyi Ágnes történész, akadémikus 
Zrínyi Miklós európai színvonalú gon-
dolkodói életművéből egyebek között 
a nemzetet jobbító kritikai szemléletet 
emelte ki. Zrínyi egy levelében, Bat-
thyány Ádám dunántúli főkapitánynak 
írva a nemzeti önvizsgálat új hangján 
szólalt meg.  Hangsúlyozta: a török 
azok ellen megy, akiket leg-
könnyebben meggyőzhet 
„és azok mi vagyunk, mert leg-
erőtlenebbek, egyenetlenebbek 
és rendetlenebbek vagyunk, az 
neve van inkább országunknak 
hogysem valósága”. Alig más-
fél évtizedes politikai pá-
lyáján és minden művében 
egyaránt kemény kritikával 
illeti kortársait, a  nemese-
ket, a főurakat,  különösen 
a vitézlő rendet és a neme-
si ifjúságot. Feltűnő, hogy 
írásaiból hiányzik a régi, de 
még az újabb szakirodalom-
ban is gyakran abszolutizált 
önsajnálat. A jobbítás szán-
déka vezeti.  „Megbocsássatok magyarok, 
igazat kell mondanom… senki nem néz 
rendtartást, senki nem kívánja, sőt gyűlöli 
azt.  Nemcsak ebben vagyunk rendetlenek, 
de rendetlenek mindenben. Más nemzetek 
könyveket írnak seregek rendeléséről, mi 
pedig azokat nevetjük”. Kritikája meg-
döbbentő: „Csúfsága lettünk a nemzetek-
nek és magunknak, ellenségünknek penig 
valahunnan jön reánk, prédájává. Miért? 
A’ vitézségnek disciplínája meg nem tartá-
sáért, a’ részegségért, a’ tunyaságért, az egy-
más gyűlöléséért s ezer ilyen vétkünkért.” 
Ilyen erővel a nemzeti önbírálat majd 
II. Rákóczi Ferenc és főleg Széchenyi 
István írásaiban szólal meg. Zrínyi 
politikai kultúrájának  szerves része  
a kendőzetlen, reális önszemlélet. 
Elodázhatatlan követelmény a meg-
újulás, vagy – ahogyan már Eötvös 
József is nevezte – a reform megvaló-
sítása: Zrínyi ezt így fogalmazta meg: 
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„Jobbítsuk magunkat, szabjunk más rendet 
dolgainknak”. Az ország reformját teljes 
összetettségében értelmezte, egységben 
látva Magyar- és Horvátországot az 

egész Európával. Államelméleti műve-
it, írói alkotásait és  hadszervezési  írá-
sait,  programiratát és beszédeit mind-
végig ez az átfogó szemlélet jellemzi. 
Sokszor hivatkozik az elődök tetteire, 
mert meggyőződése volt, hogy vissza 
kell adnia a nemességnek történelmi 
önértéktudatát és az ellátatlansága, fi-
zetetlensége miatt  megalázó helyzetbe 
jutott végvári katonaságban  önbizal-
mat  kell ébresztenie. Családja múltját 
a magyar és a horvát hagyományokkal 
együtt a kor egyetemes értékrendjében 
fogalmazta meg. Az Adriai tengernek 
Syrenaia  könyvét a magyar nemesség-
nek ajánlotta. A kötet címlapja magyar, 
velencei és horvát közös alkotásnak is 
tekinthető. A velencei művész, Gia-
como Piccini átvette Zrínyi kedvenc 
könyvének, a velencei írónak, Vittorio 
Sirinek kortörténeti műve, az Il Mecurio 
overo historia de’correnti tempi címlapké-

pét. A kompozíciót Zrí-
nyi programjához igazítva 
horvát művész Georgius 
Subarich metszette lemez-
re. A kép a kor szimbólu-
maival,  sűrítetten fejezi ki 
Zrínyi programját. A hajó 
az állam képe, a páncél-
ba öltözött kormányosa, 
kezében jogarral Zrínyi 
a katona és az államférfi, 
aki szerencsésen tart a part 
felé. A hajó előtt a sellők 
kezében tartott tárgyak 
közül a legfontosabb a tü-
kör. Több jelentése közül 
a mű összefüggésében az 
okosság, a minden dolgok 

igaz és biztos ismeretét fejezi ki, ennek 
révén emlékezünk az elmúltra, ren-
dezzük a jelenbelieket és látjuk előre 
az eljövendőket – mondta el R. Vár-
konyi Ágnes. 

Hausner Gábor előadásában a kora új-
kori hadtudományi könyvállományról 
adott áttekintést. A XVII. században 
napvilágot látott hadtudományi mun-
kák 5 százaléka magyarországi mű: a 
425 elméleti írásból szám szerint 25. A 
külföldi vonatkozású írások közül 130 
bizonyíthatóan jelen volt a korabeli ma-
gyar könyvtárak valamelyikében. Zrí-
nyi Miklós hadi könyvgyűjteménye is 
komolynak számított, a Savoyai csalá-
déval vetekedett. Zrínyi hadtudományi 
könyvtárában kiemelt szerepet kaptak a 
hadi építészeti könyvek, főként német-
alföldi szerzők tollából. A németalföldi 
földrajzi adottságok ugyanis a kő nél-
kül, tehát főként föld, fa és víz felhasz-

Zrínyi Miklós

Fegyverbemutató a Dobó-bástyán

 (GÓZON ÁKOS FELVÉTELE)
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rejteget, amely két, korábban a fekete 
lyuk körül egymással szoros tandem-
ben keringő bináris csillag összeolva-
dásából keletkezett.   

„Amennyiben ugyanis helytálló lett volna 
az eredeti feltételezés, és a G2 egyszerűen 
egy hidrogéngáz-felhő, úgy pályájának a fe-
kete lyukhoz legközelebbi pontját elérve az 
erőteljes árapály-erők hatására szét kellett 
volna foszlania, a foszlányok pedig a lyuk 
körüli akkréciós korongba hullva látványos 
tűzijátékot hoztak volna létre. 
Mindez azonban nem történt 
meg: a G2 látszólag érintetle-
nül, teljes épségben élte túl a 
találkozást, a várt tűzijáték is 
elmaradt” – mondta Ghez.

A fekete lyukból semmifé-
le anyag vagy sugárzás – így 
fény sem juthat ki. Közvet-
lenül tehát nem észlelhetők, 
ám közvetett hatásuk a kö-
zelükben mozgó csillagokra 
és anyagfelhőkre, illetve a 
gravitációjuk által körülöt-
tük létrehozott akkréciós 
korongban örvénylő anyag 
különféle sugárzásai elárul-

nálásával épített erődöknek kedvez-
tek – éppúgy, mint Zrínyi-Újvárnál, 
a költő és hadvezér által emelt erőd 
esetében. Zrínyi tehát személyes tanul-
mányokkal, tudományos alapossággal 
készült a török elleni harcokra.

Oláh Tamás a huszárság történeté-
nek néhány állomását villantotta fel. A 
világhírűvé vált magyar fegyvernem 
mai elnevezése először nem a magyar 
hadi irodalomban jelenik meg, hanem 
francia leírásokban, magyarul sokáig 
inkább „magyar” vagy „horvát” lovas-
ságnak nevezték, s csak a XVIII. szá-
zadtól válik igazán elterjedtté a köny-
nyűlovasságra a huszárság megnevezés.

A konferenciához kapcsolódó Egri 
Vár Napja (ez hagyományosan októ-
ber 17-e, Eger 1552-es sikertelen török 
ostromának a vége, a védők diadalá-
nak az emléknapja) rendezvényei jó 
alkalmat kínáltak a nagyközönségnek, 
hogy a hagyományőrzők bemutató-
in korhű formában, használat közben 
is láthassák a kora újkori ruházatot és 
fegyverzetet.

GÓZON ÁKOS

	 Megoldódott		
a	G2	rejtélye?

Évek óta foglalkoztatja a csilla-
gászokat egy kiterjedt gázfelhő-
nek tűnő bizarr objektum, amely 

szemlátomást a Tejútrendszer szívé-
ben, a Sagittarius A* (Sgr A*) kom-
pakt rádióforrásban lapuló szupernagy 
tömegű fekete lyuk felé száguld. Az 
először 2002-ben észlelt G2 nevű felhő 
mozgását 2009 óta folyamatosan nyo-
mon követik: az ennek alapján vég-
zett modellszámítások szerint pályája 
ez év nyarán érte el a fekete lyukhoz 
legközelebbi pontját. Ettől az esemény-
től a kutatók a felhő teljes megsem-
misülését, szertefoszlását, és egy ezt 
kísérő látványos „tűzijátékot” vártak. 
Ez azonban elmaradt. A Kaliforniai 
Egyetem (Los Angeles, UCLA) csilla-
gászainak Andrea Ghez professzor ve-
zette csoportja, akik mindvégig nyo-
mon követték a történéseket, most úgy 
vélik, sikerült megfejteniük a rejtélyes 
G2 titkát. Mint arról az Astrophysical 
Journal Letters-ben megjelent cikkük-
ben beszámolnak, a G2 mibenlétére a 
legvalószínűbb magyarázat az, hogy az 
objektum átláthatatlan por- és gázbur-
ka valójában egy extrém nagy csillagot 
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ják jelenlétüket. Ghez professzor, aki 
Tejútrendszerünk szupernagy tömegű 
fekete lyukának környezetében már 
eddig is csillagok ezreinek mozgását 
követte nyomon, úgy véli, a G2 csupán 
első képviselője lehet a fekete lyukhoz 
közeli csillagok egy újabb osztályának, 
amelyek a lyukhoz közel keringő bi-
nárisoknak az erős gravitációs mező 
hatására bekövetkező összeolvadásából 
keletkeznek. Hozzátette: mivel az ob-
jektum észrevehető változások nélkül 
vészelte át a fekete lyukhoz legköze-
lebbi áthaladását, legfeljebb a csillag 
légkörének legkülső (ám a por- és gáz-
burkon belül eső) rétegei tépázódhat-
tak meg kissé.

Ghez és munkatársai – köztük Mark 
Morris és Eric Becklin, az egyetem fizi-
kus- és csillagászprofesszorai, továbbá 
Gunther Witzel tudományos kutató - a 
G2 megfigyelését a hawaii W. M. Keck 
Obszervatóriumának eszközeivel vé-
gezték el. Itt működik a világ két leg-
nagyobb optikai és infravörös távcsöve.

Modellszámítások szerint, amikor 
két, a fekete lyuk közelébe sodródó 
csillag összeolvad, a keletkező csillag 

A G2 belátható jövQjérQl 2011-ben készült számítógépes szimuláció a gázfelhQnek feltételezett 
objektumnak a fekete lyukhoz érkezésekor a felhQ teljes szétfoszlását jósolta

KÉP: ESO/MPE/MARC SCHARTMANN

A W. M. Keck Obszervatórium közeli infravörös 
tartoményban készült felvételén látható, hogy a 
G2 sértetlenül túlélte a találkozót (a képen zöld 
karika jelzi a láthatatlan fekete lyuk helyzetét)

A felfedezés a Keck Obszervatórium adaptív optikával  
felszerelt 10 méteres távcsöveinek  

páratlan felbontóképességének köszönhetQ

A G2 túléle!
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közös új légköre felfúvódik, s több 
mint 1 millió éven át ebben az állapot-
ban marad, majd lassan megnyugszik 
és eközben némileg lelappad. „Ez sok-
kal gyakrabban történhet meg, mint eddig 
gondoltuk. A galaxis centrumában lévő 
csillagok többsége viszonylag nagy tömegű 
és kettős rendszerben található. Az sem 
zárható ki, hogy számos olyan nagytöme-
gű csillag, amelynek a viselkedését, eredetét 
eddig nem tudtuk megmagyarázni, szintén 
korábbi binárisok összeolvadásából keletke-
zett” – mondta Ghez.

A professzor szerint a G2-ben rej-
tőzködő csillag légköre még jelenleg 
is felfúvódott állapotban van, ezért 
különösen érzékenyen reagál a fekete 
lyuk erőteljes gravitációs hatására: spa-
gettiszerűen megnyúlik, akárcsak az 
őt burkoló hatalmas kiterjedésű por- és 
gázfelhő.

A mostani felfedezés nagy mérték-
ben köszönhető a Keck obszervatóri-
um távcsöveinél alkalmazott adaptív 
optikának, amely a légköri perturbáci-
ók kiszűrésével, továbbá a két 10 méte-
res távcső összehangolt működtetésével 
páratlan felbontóképességet biztosított 
az egyébként rendkívül pontosan idő-
zített megfigyelésekhez.
Forrás:newsroom.ucla.edu/releases/ucla-
astronomers-solve-puzzle-about-bizarre-object-
at-the-center-of-our-galaxy 

	 Folyadékcseppszereen	
viselkedW	
nanorészecskék

Amerikai kutatók meglepő vi-
selkedést figyeltek meg fém 
nanorészecskéknél: bizonyos 
mérethatár alatt inkább folya-
dékcseppekhez, mintsem szilárd 

szemcsékhez hasonlóan viselkedtek, 
ami abban nyilvánult meg, hogy kül-
ső erőhatásokra alakjukat könnyedén 
változtatták vagy rezgésbe jöttek. A 
látszólag hasonlóan viselkedő, valóban 
cseppfolyós higanycseppekkel szemben 
azonban ezek a fém (a kísérletekben 
konkréten ezüst) nanorészecskék belse-
jükben mindeközben végig megtartot-
ták a szilárd testekre jellemző szigorú, 
kristályos rendet.

A Massachusetts-i Műszaki Egye-
tem (MIT) anyagtudomány pro-
fesszora, Ju Li vezette nemzetközi 
csoport, amelynek munkájában kí-
nai és japán kutatók is részt vettek, 
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eredményeiről a Nature Materials-ban 
számolt be. Mint írják, a laboratóriu-
mi megfigyeléseken és számítógépes 
modellezésen alapuló következteté-
seik a későbbiekben fontos szerepet 
játszhatnak a különféle nanotechno-
lógiai eszközök, például a molekuláris 
elektronikus áramkörök fémes érint-
kezéseinek tervezésében.

A nanorészecskék széleskörű alkal-
mazási területei a nanoelektronikától a 
gyógyszeriparon át az orvosi diagnosz-
tikáig és a gyógyításig terjednek, és a 
bennük felhasznált nanorészecskéknek 
ennek megfelelően különféle kívánal-
maknak kell megfelelniük, méretüket, 
alakjukat, alaktartásukat illetően. Bi-
zonyos esetekben például elektronikus 
áramkörök fémes nanovezetékeiben 
és kontaktusaiban követelmény lehet 
a hosszabb időtartamú (például több 

éves) stabil alaktartás, mert a könnyen 
deformálhatóság ezekben a kontak-
tusok megszakadásához vezethet. 
Más esetekben viszont éppen a (kvá-
zi)rugalmas viselkedés lehet kívána-
tos. A most elvégzett kísérletek arra 
hívják fel a figyelmet, hogy a visel-
kedésformák közti átmenet erősen 
méretfüggő.

Bár a laboratóriumi kísérleteket 
10 nanométernél kisebb méretű szín-
ezüst nanorészecskékkel szobahő-
mérsékleten végezték el, Li szerint 
eredményeik más, az elektronikában 
alkalmazott fémekre, köztük arany-
ra is kiterjeszthetők.

Az ezüst olvadáspontja viszonylag 
magas (962 Celsius-fok), ezért a be-
lőle készült nanorészecskék folyadék-
csepphez hasonló viselkedése megle-
pő és váratlan volt, mondta Li. Ha-
sonló jeleket ugyan ón esetében már 
korábban is megfigyeltek, ám annak 
olvadáspontja jóval alacsonyabb.

A laboratóriumban transzmissziós 
elektronmikroszkóppal elvégzett szer-
kezeti vizsgálatokat az atomszerkeze-
ten alapuló számítógépes szimuláció 
eredményeivel összevetve kiderült, 

hogy a fém nanorészecskék meglepő, 
folyadékcsepphez hasonló viselkedése 
mindössze egy nagyon vékony – leg-
feljebb 1-2 atomos vastagságú – külső 
rétegnek tulajdonítható. Az ebben lévő 
atomok mozdulnak el nagyon köny-
nyen a felszín mentén, s miközben az 
egyik helyről elvándorolt atomok má-
sutt halmozódnak fel, a külső megfi-
gyelő számára sokkal nagyobb mozgás 
látszatát keltik – ám mindeközben a 
részecske belsejében szilárdan fennma-
rad a kristályos rend. A jelenség tehát 
alapvetően különbözik az olvasztástól, 
amelynek során ez a rendezettség is tel-
jesen összeomlik.

A kutatók a nanorészecskéknek 
ezt a meglepő, a határfelületi diffú-
ziónak tulajdonítható viselkedését 
pszeudorugalmasságnak nevezték 
el, utalva arra, hogy ez a látszólagos 
rugalmas alakváltozás csak megle-
hetősen szűk korlátok között érvé-
nyesül. Ám ez is roppant zavaróvá 
válhat, sőt, működésképtelenség-
hez vezethet bizonyos esetekben, 
mondta Li, példaként az elektro-
nikus áramköröket hozva fel, ahol 
ez a fémes kontaktusok megszaka-
dásához vezethet. Annak ismere-
tében viszont, hogy ebben csupán 
egy rendkívül vékony határfelületi 
réteg játszik szerepet, ez a veszély 
könnyen kiküszöbölhető úgy, hogy 
a nanorészecskét egy leheletvékony 
oxidréteggel vonják be, amely kime-
revíti ezt a felszíni réteget.

Másfelől viszont vannak olyan 
felhasználási területek, ahol ez a 
pszeudorugalmasság kifejezetten kí-
vánatos lehet: például olyan áramkö-
ri elemekben, ahol a fémes kontak-
tusnak rugalmasan kell viselkedni 
elforgatásokkal szemben: ezekben 
éppen a nehezen oxidálódó nemesfé-
mek vagy redukáló légkör jelenléte 
segíthet, tette hozzá Li.

A jelenség látszólag szembemegy 
azzal a mindennapos tapasztalat-
tal, miszerint a fémek szilárdsága a 
szemcsék méretének csökkentésekor 
nő. „Úgy tűnik azonban, van egy határ, 
ahol ez ellentétesre fordul, és a szemcse 
méretének további csökkenése már a szi-
lárdság csökkenését váltja ki – mondta 
Li. – Szobahőmérsékleten ez a határ 
megfigyeléseink szerint 10 nanométe-
res méret körül húzódik – a mikrocsipek 
nanokomponenseinek tervezésekor ezt 
mindenképpen számításba kell venni.”
Forrás:newsoffice.mit.edu/2014/solid-nanoparticles-
deform-like-liquid-1012
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Vajon ha egy tájat „szépnek” 
vagy „esztétikusnak” találunk, 
olyan minőséget tulajdoní-

tunk-e neki, amelyet önmagában bir-
tokol, vagy pedig olyat, amivel csak mi 
ruházzuk fel? Mindenekelőtt magának 

az esztétikának a 
fogalmát kell 
tisztáznunk, ép-
pen a tájesztétika 
sajátos szemszö-
géből tekintve. 
Az esztétika fo-
galmának meg-
határozása már 

önmagában számos problémát vetett 
fel az évszázados viták során és manap-
ság is gyakran egymással ellentmondó 
vélemények hangoznak el. Egyáltalán 
tudomány-e az esztétika, vagy csak 

A 	 TÁJBAN 	REJLV 	 SZÉPSÉG

VISSZA A TERMÉSZETHEZ
A	 tájakban	 rejlW	 szépség	 eredete	 régóta	 foglalkoztatja	 az	 embereket.	Már	 az	 ókori	 filozófusok	 is	
elmélkedtek	természeti	környezetünk	sokféleségérWl,	s	annak	esztétikai	vonatkozásairól,	miszerint	
a	környezetünkben	lévW	táj,	illetve	az	abban	megtalálható	objektumok	mennyiben	és	miért	tekinthe-

tWk	szépnek,	esetleg	csúnyának.	

szubjektív vélekedés az állandóan vál-
tozó ízlésdivatok mentén? Az ilyen 
kétkedő álláspont azért tud időről időre 
felmerülni, mert az esztétika mindig 
valamilyen ideálhoz viszonyítja vizs-
gálatának tárgyát, azaz megközelítési 
módja alapvetően különbözik például a 
fizika vagy a geológia nyilvánvalóan 
objektív tényekre épülő kutatásaitól.

Az esztétikának ugyanakkor nem-
csak a tudomány értői, a szépségről el-
méletileg gondolkodók számára van 
jelentősége, hanem azok számára is, 
akik csupán élvezői, esetleg kritikusai 
az emberi alkotásoknak vagy a termé-
szetes szépségnek. Értékelő tudomány-
ként megállapításai át meg át vannak 
itatva érzelmekkel. Egyszersmind azt 
tapasztaljuk, hogy az értékelő norma-
rendszer egyáltalán nem tekinthető 

stabilnak, mert az idők során igen 
gyakran megváltozik. Így az esztétika 
tudományos megállapításainak egy je-
lentős része koronként, a művészeti stí-
lusok váltásaikor időről időre megsza-
kad, esetleg visszatér egy régebbi kor 
elképzeléseihez vagy éppen teljesen új 
alapokra helyezkedik.

A természeti szépséget alapvetően 
nem művész alkotta. Hogy mégis 

belelátunk a természetbe valamiféle 
művészeti tartalmat, annak az is lehet 
az oka, hogy a természet hasonlít vala-
milyen ismert művészi formához, pél-
dául egy bükkerdő templombelsőre 
emlékeztet. Az egyes természeti objek-
tumok formáinak a művészi alkotá-
sokhoz való hasonlósága tu-
lajdonképpen ritkaság. Általában az 
történik, hogy a természeti formák 
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badsága” iránti vágy arra sarkalja, 
hogy minél több időt töltsön a szabad-
ban és élvezze a táj idilli hangulatát. 
A városi élet zajától, füstjétől, kő- és 
betonrengetegétől szinte menekül az 
ember, hogy feltöltődhessen egy erdő 
mélyén vagy másutt a végtelen táj-
ban. Ám ez a találkozás a természet-
tel valójában csak kirándulás és nem 
végleges visszatérés. Az ember túlsá-
gosan elkényelmesedett, már nem, 
vagy csak nehezen tudna lemondani 
a civilizáció nyújtotta kényelemről, 
illetve ha visszatérne, át is alakítaná 
azt a környezetet, ahová épp a civili-
zációból menekül. 

Az emberi tevékenységtől mentes, 
szűz természeti táj a mai ember szá-
mára már nem jelent barátságos kör-
nyezetet. Ennek hátterében az ős-
időkből származó ösztönös félelmünk 
áll: félünk az ismeretlen természeti je-
lenségektől, a vadállatoktól. Ugyan-
akkor az emberiség több évezredes 
természetátalakító munkája ered-
ményeként napjainkra már szinte 
alig maradt olyan terület, amely az 

emberi tevékenység által érintetlen 
lenne – még a magashegységek, siva-
tagok, dzsun gelek, óceánok sem. 

Nehéz elhinni, hogy a ma oly köz-
kedvelt, tájképi értékekben gazdag 

hegyek az európai embernek kétezer 
éven át csak nyűgöt, fáradságot jelen-
tettek, hiszen terméketlenek voltak, és 
a közlekedésnek is útjában álltak, rá-
adásul banditák, vadállatok menedék-
helyét jelentették. 

Ezért amikor a XVI. és XVII. száza-
di köznapi utazók átkeltek az Alpokon, 
eszükbe sem jutott, hogy gyönyörköd-
jenek a látványban. Kis túlzással, az 
ember hosszú ideig észre sem vette a 
tájat (a természetet) mint a szépség for-
rását. Mindez addig tartott, amíg a sa-
ját maga által teremtett mesterséges 
környezete, a civilizáció el nem válasz-
totta, ki nem ragadta belőle.

A természeti táj látványának közvet-
len befogadása mellett egy-egy részlet, 
természeti tárgy szépségének megélése 
hasonlóképpen történik, mint a művé-
szeti tárgyak esztétikai befogadásának 
folyamata. Így ahhoz, hogy ez bekö-
vetkezzék, a természeti tárgyat – lát-
szólagosan vagy éppen valóságosan – 
keretbe kell helyeznünk (virágot a vá-
zába, az érdekes követ, faágat megfele-
lő talapzatra helyezzük, a megkapó 
szépségű tájrészletet pedig megkompo-
nálva fényképezzük le). A kiemelés te-
hát fontos feltétele lehet a természeti 
szépség kibontakozásának. Ezt leg-
többször maga a befogadó személy 
végzi, s ezáltal hasonlatossá válik az al-
kotó művészhez, hiszen a művészi al-
kotás is gyakran abból áll, hogy akár 
egy eredetileg nem esztétikai rendelte-

ugyanúgy kiváltanak közvetlen érzé-
seket, mint a művészi alkotások. Ami a 
természetet illeti, leginkább a méretek, a 
ritmus, a fény és árnyék, a geometriai sza-
bályosság és a felületek simasága vagy ép-
pen érdessége hatnak ránk. A termé-
szeti formákban meglévő esztétikai je-
leket tehát nem valamiféle alkotó he-
lyezte el, azok a befogadó – aki a 
természeti szépség felfogásakor saját 
korának és kultúrközösségének esztéti-
kai nyelvét használja – beleérzéséből 
adódnak.

Ebből következően azt láthatjuk, 
hogy a természeti szépség értékelése is 
másképp alakult a különböző korok-
ban és kultúrákban. Ezért, noha a ter-
mészeti formák megalkotásában a mű-
vészeknek semmiféle szerepük nin-
csen, a természeti szépség befogadása-
kor, értékelésekor mégis érvényesül a 
művészetek hatása. Mondhatjuk: a ter-
mészeti szépség élvezetére maguk a 
művészek tanítják az embereket. Ha 
mással nem, akkor azzal, hogy művé-
szeti alkotásként – tájképként – meg-
örökítik azt.

A visszavágyódás a természetesség 
világába a XVII. századi szentimenta-
lizmus idején jelentkezett először, s en-
nek örökségeként a XIX. századtól 
napjaink társadalmi tudatáig szintén 
fontos szerepet kapott és kap ma is. A 
természet utáni vágy Rousseau „vissza 
a természethez” jelszavától kezdve egé-
szen a modern turisztikáig és környe-
zetvédelmi mozgalmakig terjed. (A 
rousseau-i gondolat jelentése tágabb ér-
telemben: „vissza az ősi gyökerekhez”, 
illetve „vissza az ősi természeti törvé-
nyekhez”.) A művészetben a valódi ki-
vonulást a természe tbe a plein air irány-
zat festőinél figyelhetjük meg a XIX. 
század második felében.

A mesterséges környezetben élő 
embert a természet szépsége és „sza-
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de akár a kandallóban lobogó szabad 
tűz látványa is felidéz. Előfordul, hogy 
a természet látszólag közvetlen kapcso-
latot alakít ki a belső térrel oly módon, 
hogy csupán egy üvegfal van köztük. 
Így a belső tér komfortérzetével egy 
időben a külső szabad természet látvá-
nyában is gyönyörködhetünk.

A nagyvárosok kialakulásával pár-
huzamosan egyre távolabb ke-

rült a városi ember a természettől. A 
korábbi parkokat beépítették, helyü-
ket háztömbök, parkolók foglalták el. 

Pedig a zöld növényzet 
pszichikai hatásaihoz 
szorosan kapcsolódik az 
esztétikai funkció.

 Bár egy fa önmagá-
ban is lehet szép, még-

is különös hangsúlyt kap 
egy épület előtt, ahol 
feloldja a tégla- vagy be-
tonépítmény látványát, 
mintegy keretbe foglal-
va azt. Nem véletlen, 
hogy egy városlakó szá-
mára sokat jelent akár 
egyetlen fa is a mester-

tésű tárgyat kiemelünk (elrendezünk). 
A „képkivágás” révén hozunk létre 
művészi értéket (például ikebana).

Természeti környezetünkben min-
denütt fellelhetjük az emberi be-

avatkozás nyomait a telepített erdőktől 
a mezőgazdasági területekig, a geo-
metrikusan tervezett, nyírt növények-
kel beültetett franciakertektől a szenti-
mentális tájképeket valóságos növény-
díszletekbe átültető angolkertekig, par-
kokig. A kert – noha alapvető eszközei 
természeti elemek, mesterséges kom-
pozícióba rendezve – mint humanizált 
természet, az emberi mondanivaló köz-
vetítésére szolgál. Legtöbbször valami-
lyen épülethez kapcsolódik, így maga is 
az építészeti környezet részévé válik.

A környezetben található építészeti 
alkotásokban meglévő esztétikum a 
természeti szépséggel együtt, egymás-
tól gyakran elválaszthatatlanul jelenik 
meg, egymás esztétikai értékét növel-
ve. A természet az építészetben a natu-
rális anyagok – terméskő, fa stb. – fel-
használásában mutatkozik meg. A há-
zak, lakások belső terében is szüksé-
günk van a természet érzékelésére, 
amit a természetes építőanyagok mel-
lett a különböző növények (miniatüri-
zált fák, másképpen a bonsai-ok, egyéb 
szobanövények vagy vágott virágok), 

séges környezetben, sőt, az egyre 
szebbé válik a szemében, ahogy idő-
vel terjed a beton a lakókörnyezeté-
ben. Éppen ezért a modern település-
rendezés fontos feladata a zöldterületek 
városon belüli arányának növelése, ez-
által egy élhetőbb környezet kialakítása. 
A nagymértékű beépítettség miatt ez 
gyakran tető-, terasz- vagy függőker-
tek kialakításával valósítható meg. 

A városkép egy olyan tájkép, ahol a 
mesterséges elemek (épületek, utak 
stb.) uralkodnak a természeti ele-
mekkel szemben. A városképet meg-
határozó természeti elemek – például 
hegyvonulat vagy hegycsúcs, kilátás 
a közeli folyóra, az utcákat szegélye-
ző fasorok – mégis fontos kompozí-
ciós elemei a városképnek. 

Az építészet és a táji környezet kap-
csolata a társadalom kulturáltsága 
fokmérőjének tekinthető. Hangsú-
lyozni kell azonban, hogy nem min-
den rossz (csúnya), amit az ember 
épített, és korántsem reménytelen a 
természetes és épített világ egyensú-
lyának megteremtése. 

KARANCSI ZOLTÁN

Geometrikusan szerkesztett franciakert A szabályosságot nélkülözQ angol tájképi kert 
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tos inspirálója. Nagy hatással voltak 
rá Gandhi nézetei, akit az emberek 
legnagyobb közgazdászának tar-
tott. Mint mondta, Gandhi gazda-
sági gondolkodásában megjelent  a 
spiritualizmus, szemben a materia-
lista  világszemlélettel. Noha ifjú 
korában meggyőződéses ateista 
volt, az ötvenes évek végétől egyre 
nagyobb figyelemmel fordult a ka-
tolicizmus felé. Úgy találta, hogy né-
zetei igen közel állnak „bizonyos ró-
mai főpapok” né-
zeteihez. Ha átta-
n u l m á n y o z z u k 
XXIII. János pápa 
Mater et Magistra  
enciklikáját, meg-
győződhetünk ró-
la, valóban, meny-
nyi közös gondolat 
van benne szer-
zőnk munkásságá-
val. Egyre jobban 
elmerült a közép-
kori misztikus iro-
dalom tanulmá-
nyozásában és a to-
mista filozófiában. 
Barátai lettek jeles 
angolszász keresz-
tény írók, Hilaire 
Belloc, Chesterton, Vincent McNabb. 
Ezek hatására 1971-ben katolizált. 
1977-ben, egy svájci előadó-körúton 
érte a halál.

Komoly intézményhálózat maradt 
utána. Ökológiai tárgyú magazinok 
kiadói, könyvkiadó, a Schumacher 
College az  ökotudatos fiatalok kép-
zésére, a Schumacher Központ az Új 
Közgazdaságtan Kutatására,  az Al-
ternatív Technológiai Központ, és 

még számos más civil kezdeménye-
zés. Mindezek célja a helyi gazdasá-
gok erősítése, az ember és természet 
kapcsolatának javítása, a közösség-
építés. Azt hiszem, ezeknél aktuáli-
sabb kérdések nincsenek napjaink 
Magyarországában sem. 

Noha Schumacher könyve 1973-
ban jelent meg, amikor a nagy olajár-
robbanás történt, mégis,  egyenesen a 
mának szól. Akkor már ismert volt a 
Római Klub híres jelentése: A növe-

kedés határai. Azóta 
pedig szinte köz-
hellyé vált a 
Brundtland-jelentés 
fogalomrendszere, a 
fenntartható fejlődés 
feltételeiről.  Senki 
előtt nem kétséges 
napjainkban, hogy a 
természet komoly 
korlátot szab a növe-
kedésnek. Gyakran 
olvashatunk az ökoló-
giai lábnyomról, arról, 
hogy a Föld eltartó-
képessége máris ke-
vés ahhoz, hogy a vi-
lággazdaság a jelen-
legi ütemben tovább 
fejlődjön. Már el-

kezdtük felélni természeti erőforrá-
sainkat. Meg kell tehát akadályozni, 
hogy a természet gátlástalan kihasz-
nálása és a környezet szennyezése foly-
tatódjék. Hallani sokat arról is, hogy 
bolygónk túlnépesedett, de azt is prob-
lémaként idézik, hogy a fejlett orszá-
gokban egyre kevesebb gyermek 
születik. Elöregszik a társadalom. 
Még egy súlyos további gond világ-
méretekben, de Európa szerte is, 

A  S Z Á Z  L E G B E F O LY Á S O S A B B  K Ö N Y V  E G Y I K E

RÉGI-ÚJ ÖTLETEK 
NÉHAI KÖZGAZDÁSZOKTÓL
A közelmúltban jelent meg E. F. Schumacher könyve a Kaligraf Kiadónál: A kicsi szép – Tanulmányok 

egy	emberközpontú	közgazdaságtanról.	Nem	akármilyen	könyvrWl	van	szó.	A	Times	Irodalmi	mellék-
letének	értékelése	szerint	e	munka	a	második	világháborút	követWen	publikált		100	legbefolyásosabb	

könyv közé tartozott.

K i is volt valójában Ernst Fried-
rich („Fritz”). Schumacher? 
Közgazdász, statisztikus nem-

zet közi hírű gondolkodó. Bonnban 
született 1911-ben. Édesapja politikai 
gazdaságtan-tanár volt, így maga is 
ezt a pályát választotta. Oxfordban, 
majd az USA-ban a Columbia Egye-
temen tanult. Nővére a híres német 
fizikus, Heisenberg felesége volt. A 
világháború előtt az üzleti életben te-
vékenykedett, gazdálkodott és újság-
írással foglalkozott. Mivel nem fo-
gadta el a náci rezsimet, Angliába 
költözött. Itt azonban német állam-
polgársága miatt, mint „ellenséges 
elemet”, internálták. A táborban is 
foglalkozott gazdasági kérdésekkel. 
Írt egy tanulmányt a multilaterális 
klíringről, amire felfigyelt a jeles brit 
közgazdász, Keynes is. Intézkedett, 
hogy kikerüljön a civil világba, és 
munkát kapjon. Elképzelését aztán 
magáévá tette, és szó szerint beépí-
tette abba a javaslatba, amely a 
Bretton-Woods-i tanácskozáson az 
angol álláspont volt. (Mint ismeretes, 
nem ez a nézet, hanem az amerikai 
White javaslata győzött, és létrehoz-
ták az IMF-et.) Később 20 éven át  
Schumacher  a brit szénbányák taná-
csának fő közgazdásza volt, és sokat 
foglalkozott a fosszilis energiahor-
dozók témakörével, az olajkitermelés 
jövőjével. Megjósolta az OPEC létre-
jöttét, és felhívta a figyelmet az 
atomenergia veszélyeire.  Később fel-
kérést kapott gazdasági tanácsadásra 
Burmában. Itt alaposabban megis-
merte a fejlődő világ gondjait, és a 
mindennapi életnek világnézeti hát-
teret adó buddhizmust is. Ez lett 
„buddhista közgazdaságtanának” fon-
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teszi a polgárokat, akik csak a segélyt 
várják, a leárazásokat lesik, és a TV-t 
bámulják.  A hanyatló Róma „ke-
nyér és cirkusz” fogyasztó tömegévé 
vált a népesség jelentős része. És ek-
kor még nem válaszoltunk arra a 
kérdésre, hogy mi lesz a fejlődő or-
szágok embermillióival?  Ahol nin-
csen szociális háló, és számtalanok va-
lóban az éhhalál közelében vannak?  A 
negyven évvel ezelőtti adatokhoz ké-
pest ma már embermilliárdokról be-
szélhetünk.

Ha mindez ilyen világos, vajon miért 
nem történik gyakorlatilag 
semmi? Miért nincs érdemi 
változás a nemzetközi gazda-
ság működésében? Már-már 
úgy tűnik, hogy valóban egy 
„láthatatlan kéz” irányítja a 
folyamatokat. Nehéz elkerül-
ni a cui prodest kérdését, vagyis, 
hogy kinek áll mindez az ér-
dekében? Miért nincs senki: se 
intézmény, se ország, amelyik 
ezt a problémát a maga súlyá-
nak megfelelően felkarolná? 
Teljesen hiányzik mindenfajta 
erkölcsi felelősségérzet a vi-
lág sorsának alakulásáért? 
Sem a környezetvédelem, 
sem a fejlődő országok fel-
zárkóztatása nem halad kellő 
ütemben. Sőt: a jövedelmi 
differenciák világméretek-
ben növekednek az országo-
kon belül.

Schumacher idézi Keynest, 
aki annak idején azt írta, 
hogy  megváltozott a világ. 

hogy magas a munkanélküliség. Nincs 
szükség munkaerőre. Különösen az 
alacsony képzettségűek tudnak ne-
hezen elhelyezkedni. Magyarorszá-
gon minden második 8. osztályt el 
nem végzett ember munkanélküli. A 
középfokú végzettségűek közül min-
den tizedik, a felsőfokú végzettségű-
ek közül csak minden  huszonötödik 
keres munkát. De azért a fiatalkorú 
munkanélküliség magas aránya jelzi, 
hogy még a tanultakra is egyre ke-
vésbé van igény. Mindezeket előre 
megjósolta Schumacher. Paradigma-
váltást javasol: legyen a legfontosabb 
gazdasági cél, hogy az embereknek 
munkát adjunk. Javasolja a munka-
igényes köztes technológia elterjesz-
tését a fejlődő országokban,  a kisvál-
lalkozások támogatását, a helyi de-
mokrácia erősítését, a nagyvállalato-
kon belül is relatív önálló kis egységek 
létrehozását. Mindenképpen a mun-
ka humanizálására van szükség.

Milyen főbb üzeneteket hordoz a 
könyv?

Azt, hogy nem az ember van a gazda-
ságért, hanem a gazdaság az emberért. 
Ember-mivoltunknak fontos eleme 
a munka, a hasznos tevékenység. 
Nemcsak azért, mert munka nélkül 
nincs megélhetés, hanem azért is, 
mert a munka eredendően alkotó te-
vékenység, s így személyiségünk kitel-
jesítésének alapvető eleme. A mo-
dern technikának sikerült a munkát 
sivár, terhes, mechanikus folyamattá 
változtatnia, nem csoda, ha az embe-
rek szabadulni akarnak tőle. S erre 
módjuk is van ma már, hiszen a tech-
nikai haladás lassan minden nehéz fi-
zikai munkát gépesít. Sőt, sok szelle-
mit is. A megoldással azonban ma-
guk az emberek is fölöslegessé vál-
tak. S ráadásul, nehezen tudnak mit 
kezdeni felszabaduló idejükkel.

 Az egyik probléma, hogy ha nem 
kezük munkájából élnek meg, akkor 
miből? Segélyből? És annak mi a for-
rása?  Valamiből csak jövedelemhez 
kell juttatni őket!  Nemcsak az em-
beriesség parancsa miatt, de a piaci 
érdek alapján is, hiszen kinek a szá-
mára termelne akkor a gépek sora, 
ha nincs tömeges vásárló? Hogyan 
realizálna profitot a tőkés?

Ha a modern társadalom el is tartja 
polgárait valamilyen életszínvona-
lon, ez viszonylag szerény, vegetatív 
létet jelent. Csökött emberegyedekké 

Ami erény volt korábban, az bűn lett, 
s ami korábban bűn volt, az ma 
erény. A pazarlás helyes, a takarékosság 
helytelen!  Nos, a költekezésre buzdí-
tás azóta is jelszava a piacnak. Elég 
csak egy pillantást vetni napjaink 
reklámiparára! 

Keynes híres mondása szerint minél 
improduktívabb egy tevékenység, 
annál jobb. Parabolájában a válság 
megoldását az szolgálja, ha bankókat 
egy üvegbe teszünk, azt elásatjuk, 
majd kiásatjuk… Miért? Mert ez a 
munka nem teremt realizálásra váró 
árutömegeket, viszont jövedelmet 
biztosít a tevékenykedőnek, amiből 
kereslet lesz, s így a gazdaság növek-
szik. S mi lehetne improduktívabb 
tevékenység az értékeket elpusztító 
háborúnál? Nem csoda, hogy a Nagy 
Válság utáni pangásból a második vi-
lágháború húzta ki a világgazdasá-
got. A helyreállítási periódus mun-
kalehetőségeket kínált, s a gazdaság 
fellendült. 

Ez azonban olyan súlyos erkölcsi 
kérdéseket vet fel, mint a háború le-
gitimálása. Ha ide süllyedt az embe-
riség, akkor valóban méltó arra a 
sorsra, amelyet a pesszimista ökológi-
ai forgatókönyvek vetítenek előre. 
Georgescu–Roegen,  román szár-
mazású amerikai közgazdász  – akire  
Schumacher is hivatkozik – a termo-
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dinamika törvényeit alapul véve azt 
vázolta fel a hetvenes években, hogy 
a világ feléli fosszilis energiatartalé-
kait, s azok, az anyagmegmaradás el-
ve alapján  ugyan megmaradnak, de 
mint munkára alkalmatlan anyagok. 
Beborítják magas entrópiájú hulladék-
kal a földet… (Alacsony entrópiájú 
az energiahordozó, amíg munka-
végzésre képes, magas, ha már nem.)

Szerencsére energiarendszerünk 
nem teljesen zárt, s a napenergia vo-
natkozásában hosszú távon is van 
„menekülési útvonalunk”. A szeny-
nyezés kérdése azonban már most 
rendkívül aktuális. Aligha lehet a je-
len nehézségein túllépni bizonyos ré-
gi erkölcsi értékek felelevenítése nél-
kül. A mértékletesség erénye, amely is-
meri az elég fogalmát, s nem erőlteti 
az értelmetlen, pazarló túlfogyasz-
tást a fejlett társadalmakban, minden 
bizonnyal ezek közé tartozik. Vagyis 
a közgazdaságtudomány nem lehet meg 
morális tartalom nélkül!   Nem igaz te-
hát, hogy megfordult a világ; nem 
igaz,  hogy az a jó, ami  rossz….

Térjünk még  vissza néhány gondo-
lat erejéig „A  kicsi szép” címre! 
Schumacher azt állítja, hogy ember-
léptékű gazdasági vállalkozásokra 
van szükség. Ez nem ismeretlen a 
közgazdasági gondolkodás történe-
tében. Wilhelm Röpke könyve  már 
a negyvenes évek elején  hasonló 
gondolatokat tartalmazott. (Ember-
séges társadalom-emberséges gazdaság. 
Szerkesztette és fordította Horváth Ta-
más. Aula, 2000.) A  Schumacher-mű 
új vonása, hogy rámutat: a természet 
is tőke! Megvilágítja, hogy termelt  új 
értékbe a tőke és a munka hozzájáru-
lásán túl beleszámítják a természet 
ajándékát is ami azonban nem jövede-
lem, hanem tőke!  A természeti tőke 
része… Visszapótlásáról éppúgy 
gondoskodni kell – legalább is, kel-
lene! -, mint egy gép amortizálódá-
sánál. Nem élhetjük fel folyamatosan 
a tőkénket, ha a jövő generációkra is 
gondolunk! 

 Ha gondolunk rá egyáltalán! Hiszen 
éppen az erőteljes elöregedés, ami  
Európát jellemzi, mutatja, hogy ko-
runk embere kevéssé törődik az 
„utódlással”. Pedig ezzel a humán-
tőke állomány is csökkenhet! Akkor 
is, ha  közben az átlagos műveltségi 
szint emelkedik. A modern termelés-
hez, láttuk, képzett emberekre van 

szükség. Ez  további ráfordításokat 
igényel a humántőke fejlesztésénél. 
Nem elég csak „megszülni” kellő 
számú gyermeket, azt fel is kell ne-
velni. Oktatni, képezni kell. De a je-
lenlegi minimális gyermekvállalási 
aránnyal a következő generációk lét-
száma annyira lecsökken, hogy Eu-
rópa lassan csak a bevándorlás segít-
ségével képes elkerülni a csökkenést. 
Saját humántőke-állománya már ma 
sem elegendő. (S mindezt akkor 
mondjuk, amikor egyidejűleg a 
munkanélküliség is jelen van Euró-
pában. Meglehetősen abszurd.)

Baj ez?  Vajon baj, hogy a modern 
kori népvándorlás lesz az elöregedés-
re a megoldás?  Igen, hiszen az euró-
pai kultúra felszámolódását jelentheti. 
Nem alábecsülve mások kultúráját, 
ideológiáját, megállapíthatjuk, hogy 
a világ haladása az elmúlt évezred-
ben az európai keresztény civilizáció-
nak volt betudható. Ezt meggyőző 
erővel mutatta be egy amerikai szo-
ciológus-közgazdász, Rodney Stark. 
(Victory of Reason. New-York, Ran-
dom House, 2006.) Az értelem és a 
szabadság tisztelete volt az európai ci-
vilizáció alapja, s a demokratikus poli-
tikai rendszer létrejötte és a jóléti társa-
dalmak kialakulása lett a gyümölcse.  
De közvetetten ugyanerre a kulturális 
tényezőre utaltak Maddison  angol 
gazdaságtörténész elemzései is, ame-
lyek bemutatták, hogy hogyan „hú-
zott el” a nyugati világ   gazdasági nö-
vekedése Ázsiától  a második évezred-
ben. (Maddison: World Economy in 
Milennial Perspective. OECD, 2004) 
Igaz, a növekedés rendkívüli felgyor-
sulásában a fosszilis energiahordozók 
felhasználásának is nagy szerepe volt.

Jó időben jelent meg tehát  „A ki-
csi szép” a magyar könyvpiacon. 
(Másodszor a rendszerváltás óta. 
Az első kiadás még visszhangtalan 
maradt.) Úgy tűnik, lassan megér-
lelődik a fogadókészség a mű  fon-
tos gondolataira. Feltétlenül segí-
teni fogja a közgazdaságtan meg-
újulását, amelyet Csaba László aka-
démikus is éppen napjainkban 
sürgetett (Európai közgazdaságtan 
Akadémiai Könyvkiadó, 2014). 
Mindenesetre, ezt az európai civi-
lizációt, európai közgazdaságtant  
nem szabad feladni. Kár lenne ér-
te.

BOTOS KATALIN

A grépfrútmag

A grépfrút magjából sajtolt teljesen 
természetes anyagokat tartalmazó ki-
vonat már igen csekély töménységben 
is igen sikeres a kórokozókkal szem-
ben. A kivonatot a gyümölcs magjá-
ból és a gyümölcshús egyes részeiből 
nyerik. A mag és a rost fő hatóanya-
gai gazdagok bioflavonoidokban, 
glikozidokban, C-vitaminban. 

A grépfrútmag tulajdonságaival 
kapcsolatosan számtalan kutatás folyik 
szerte a világban. A mag hatóanyagai 
elpusztítják a kórokozókat. Erős anti-
oxidáns hatása semlegesíti a szabad-
gyököket az agyban, a vérben és a sejt-
magban.

Lassítja az öregedést, jó hatással 
van a kedélyre és az érzékszerveink-
re, antidepresszáns hatású, javítja a 
vérkeringést, elősegíti az oxigén-
szállítást szervezetünkben és a fel-
halmozódott tejsav lebontását az iz-
mokban, támogatja belső szerveink 
működését, főleg a máj és a vese mé-
regtelenítő működését. Ezenkívül 
fokozza a reakció- és koncentráció-
készséget, segíti a pajzsmirigy mű-
ködését optimalizálni, csökkenti a 
vérnyomást, erősíti a kötőszövete-
ket, lényeges szerepet játszik a 
kollagéntermelésben, ami szerveze-
tünk legfontosabb és legszüksége-
sebb sejtalkotó, kötőszöveti fehérjéje.  

Külsőleg hígítatlanul szemölcsök, 
láb- és körömgomba esetén használ-
ható, olívaolajjal elkeverve, ecsetelő 
szerként alkalmazva sebek kezelésé-
ben hatásos. Krémekbe keverve haté-
kony ellenszere az ekcémának, her-
pesznek, pattanásoknak, fertőzéses 
eredetű bőrkiütéseknek. Természetes 
kozmetikumok tartósítószereként 
meggátolja a penész kialakulását. Ki-
váló konzerváló hatása miatt befőt-
tek eltevéséhez is használhatjuk. A 
legújabb kutatások alapján a fertőtle-
nítés természetes és eredményes új 
módszerét jelentheti. 

Túlzottan nagy adagok szedése-
kor esetleg fejfájás, hasmenés és 
hasi görcsök jelentkezhetnek, ezért 
belső használata előtt kérje ki orvos 
tanácsát!

MAROSI KINGA

ÉLET-M�D
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forma visszavonultam, de azért folyta-
tom szakmai tevékenységemet. Például 
a European Association for Population 
Studies (A Népességi Tanulmányok 
Európai Egyesülete) júniusi budapesti 
konferenciáján tartottam egy előadást. 
Feleségemmel, Boga Mariannával elő-
re megvolt szeptember 17-re a visszau-
tunk New Yorkba szóló repülőjegye, 
de kaptam egy meghívást az „A 
Balanced Future” konferenciára. Azt 
gondoltam, hogy valószínűleg ez lesz 
életem egyetlen alkalma, hogy a ma-
gyar Parlament épületében egy pódi-
umról szóljak néhány szót. Elfogadtam 
a meghívást, és ez vezetett a mai nap-
hoz. Azzal bíztak meg, hogy beszéljek 
a fenntartható fejlődésről, Európa né-
pesedési problémáinak szemszögéből.
– Milyen kapcsolatban van a fenntart-
hatóság a népesedéssel?
– Persze nagyon közeli kapcsolatban 
van, de amint ezt az előadásomban 
mondtam: sajnálatos módon a két kí-
vánalom – az egyik a népesedési folya-
matokra való figyelem, a másik a kör-
nyezeti változásokra való figyelem – 
nagyon gyakran nincs összekötve, pe-
dig a két terület összetartozik. 
Mindkét témáról tartanak konferen-
ciákat, de sokszor alig-alig van közöt-

tük témáról témára való utalás. A 
fenntartható fejlődés kérdéskörét 
gyakran teljesen leszűkítik a környe-
zeti problémák minőségének elemzé-
sére. Itt az egyik központi kérdés, ami 
a legtöbb figyelmet igényli, a légszeny-
nyezés, az atmoszférának a szén-di-
oxiddal való (emberi tevékenység által 
okozott) növekvő telítettsége. Ez 
utóbbi azzal a potenciállal rendelkezik, 
hogy az éghajlatban hosszabb távon 
gyökeres változást idézhet elő. Mindez 
nagyon fontos, de ugyanakkor ahhoz, 
hogy kellemes természeti környeze-
tünk legyen, kell olyan népesség is, 
amely ezt élvezni tudja. Ezen is kell, 
hogy legyen hangsúly. Különösen áll 
ez Európára. Kontinensünk egy de-
mográfiai lejtőn csúszik lefelé. Ha a 
termékenység nem fordítható vissza 
legalább az egyszerű reprodukció 
szintje felé, ez a csúszás a következő 
évtizedekben kiszámíthatóan fel fog 
gyorsulni, és drámai elöregedést és 
népességcsökkenést fog előidézni. Így 
amikor azt mondjuk, hogy minket 
érdekel a fenntarthatóság, ennek 
nemcsak a természeti környezet 
fenntarthatóságát kellene magába 
foglalja, hanem a népesség fenntart-
hatóságát is.

– Mikor költözött Amerikába?
– 1957-ben. A budapesti Közgazdasági 
Egyetemen 1955-ben szereztem dip-
lomát. Utána egy ideig a Központi 
Statisztikai Hivatalban dolgoztam 
Thirring Lajos kiváló felügyelete 
alatt mint demográfiai kutató. De 
aztán ’57-ben egy szép napon Ameri-
kában kötöttem ki, ahol a Princetoni 
Egyetemen szereztem közgazdasági 
doktorátust 1961-ben. Ott maradtam 
Princetonban mint tanársegéd és né-
hány évig a Princetoni Egyetemen 
tanítottam. Aztán meghívtak a Mi-
chigani Egyetemre, ahol hamarosan 
professzori rangra emelkedtem. Ké-
sőbb megszállt a kalandvágy: volt egy 
lehetőség, hogy intézetet alapítsak 
Honoluluban, Hawaiion, úgyhogy 
elmentem oda, szintén mint közgaz-
dasági egyetemi professzor. 

Az East-West Population Institute 
(Kelet-Nyugat Népesedési Intézet) 
sikeres volt. Végül mégis visszacsalo-
gattak a keleti partra. New York-ban 
a J. D. Rockefeller által alapított pro-
minens kutató magánintézet, a 
Population Council alelnöke lettem. 
Az ottani tevékenységem 38 évig tar-
tott. Egy évvel ezelőtt, miután betöl-
töttem a nyolcvanadik életévemet, pro 
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A Paul Demeny néven publikáló közgazdász-demo-

gráfus kutató, a Magyar Tudományos Akadémia 

külsW	tagja	Amerikában	él.	Ez	év	októberében	az	A	
Balanced	 Future,	 azaz	 Kiegyenlített	 JövW	 címe,	
fenntartható	 fejlWdésrWl	 szóló	 nemzetközi	 konfe-
rencián	adott	elW	a	Budapesten,	a	Parlamentben.	
Hány	ember	él	a	Földön?	Mit	jelent	a	demográfiai	
átmenet	 kifejezés?	 Milyen	 kapcsolatban	 van	 a	
népesedés	és	a	fenntartható	fejlWdés?	Ezen	témák-

ról	kérdeztük	az	elWadás	után.	
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szágában ez a mutató – az úgynevezett 
termékenységi arányszám – ez alatt az 
érték alatt van, sok helyen, mint Ma-
gyarországon is, mélyen alatta. Ez egy-
re gyorsuló népességcsökkenést ered-
ményez. És a kisebbedő lélekszám nem 
az egyetlen és nem is a leginkább baljós-
latú fakadó káros eredmény. Sokan 
még környezetvédelmi érdemet is vél-
hetnek látni egy alacsonyabb népesség-
számnak köszönhetően. De az alacsony 
termékenység a népesség korstruktúrá-
jának eltorzulását – a népesség fokoza-
tos öregedését – is magával hozza, 
annak negatív gazdasági, szociális, 
és geopolitikai következményeivel 
együtt. Egy ilyen demográfiai pálya 
hosszú távon nem fenntartható. 
(Lásd az előző számunk 1433. oldalát!)
– Van erre demográfiai orvosság?
– A jóléti állam európai modellje kínál 
egy eszköztárat, amely alkalmazható a 
gyermekvállalási kedv növelésére. Szá-
mos intézményesíthető módja van a 
gyermekneveléssel járó költségek eny-
hítésének, és a gyermeknevelés és a női 
munka közötti konfliktus kikü-
szöbölésének, vagy legalábbis csökken-
tésének. A Magyarországon tavaly el-
fogadott népességpolitikai reformcso-
mag jó példája ennek a szándéknak. 
Minden Európai országban találhatunk 
hasonló példákat, törekvéseket.

Ezek értéke valószínűleg pozitív: ösz-
tönző eszközök hiányában a termékeny-
ség minden bizonnyal még alacsonyabb 
volna a ténylegesen tapasztaltaknál.

De nem árulok el titkot, ha azt 
mondom, hogy a legtöbb demográ-
fus véleménye az ilyen politikák ered-
ményességéről távolról sem bátorító. 
Egy spontán, a gyökerekből táplálko-
zó korrekció lehetősége persze nem 
elképzelhetetlen. A gyermekek sok 
gondot jelenthetnek, de áldást is hoz-
nak. A jó gazdasági körülmények kö-
zött élő fiatalok felfedezhetik, hogy a 
két tényező egyensúlya előnyösebb, 
mint ahogy ezt ma a többség értékeli. 
Végső soron a szociálpolitika feladata 
kell, hogy legyen az egyéni érdekek 
összességének harmonizálása a társa-
dalom egészének érdekeivel. A siker 
ezen a téren majdnem biztosan radi-
kális szakítást kíván a jelenlegi szüle-
tésösztönző próbálkozásokkal és új, 
hatékonyabb módszerek alkalmazá-
sát is igényli.

BAJOMI BÁLINT

zött éljenek, vagy hogy a nő is dolgozni 
tudjon és gyarapodjon a család jóléte. 
Mindezek érdekében korlátozni kell a 
család gyermekeinek számát. Európá-
ban ezek a viselkedési formák már a 
XIX. században megjelentek, például 
különösen Franciaországban, de Ma-
gyarországon is helyenként, legelőször 
a Dunántúlon. A XX. században, és a 

jelen század elejére a gazdaságilag fejlett 
országokban a születések korlátozása ál-
talánossá vált. Az átmenet logikus vég-
pontja egy új stabilitás volna: az alacsony 
termékenység kombinációja alacsony 
halálozással a szülőképes kor vége előtt 
zéró népességnövekedést eredményez.
– Erre mutatnak a statisztikák?
– Nem erre mutatnak. A népesség egy-
szerű reprodukciója jó megközelítéssel 
az egy nőre eső 2,1 átlagos gyermekszá-
mot kívánja meg. Európa minden or-

– A folyamat a demográfiai átmenet kö-
vetkezménye. Mit jelent ez a fogalom?
– Azt, hogy régebben többé-kevésbé 
egyensúly volt a termékenység és a ha-
landóság színvonala között, ami lassú 
népességnövekedést idézett elő. Tehát 
az a bizonyos egymilliárdos világné-
pesség, amit említettem az előadásom-
ban, megvalósult a XIX. század leg-
elejére. De ahogy teltek a század évei, 
a tudomány, az orvosi tapasztalatok és 
a technikai-gazdasági fejlődés követ-
keztében a fejlettebb államokban meg-
nyílt a lehetőség a halandóság leszorí-
tására. Tehát megnyílt egy „olló” a 
termékenység és a halandóság színvo-
nala között, ami valamivel gyorsabb 
népességnövekedést idézett elő. Ennek 
a pionírja Európa volt. Globális szinten 
mérve 133 év kellett, hogy a második 
milliárd megjelenjen.
– Később a születések száma is 
csökkent.
– Igen. Európában aztán jött egy spon-
tán reakció az egyének és családok 
szintjén: a születések számát szabályozni 
kell. Sokan azt gondolják, hogy ez a 
modern fogamzásgátlási technológiák 
megjelenésének a következménye. A 
modern technológia hasznos, de ahol 
igény van arra, hogy a család nagyságát 
korlátozzák, ott a hagyományos mód-
szerek is hatékonyan alkalmazhatók. A 
szülői elhatározások célja sokrétű: hogy 
jobb nevelést adjanak a megszületett 
gyerekeknek, hogy nagyobb esélye le-
gyen a társadalmi felemelkedésnek, 
hogy általában jobb körülmények kö-

A jövQ generáció képviselQje
(BAJOMI BÁLINT FELVÉTELE)

A Parlament adott helyszínt az „A Balanced Future” konferenciának (BAJOMI BÁLINT FELVÉTELE)
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A következő hóna-
pokban kiderült, 
hogy az ütközés 

nem fog bekövetkezni, 
de a végül mért 139 500 
kilométeres távolság 
minden idők legszoro-
sabb bolygó-üstökös kö-
zelítésének számít, és a 
statisztikák szerint min-
den ezer évben csak egy-
szer láthatunk hasonlót. 
Ez alig több mint a Föld-
Hold távolság harma-
da… Bolygónkról nézve 
az esemény meglehetősen 
kedvezőtlen helyzetben 
és nagy távolságban követke-
zett be, de azért így is érdekes 
megfigyelésekre adott lehetőséget az esemény – a Mars 
felszínén és körülötte pedig űreszközök serege dolgozik, 
ami rendkívül érdekessé tette az egészet.

A Siding Spring-üstökösben az is különleges, hogy amíg 
az eddig űrszondákkal vizsgált üstökösök mind régóta a 
belső Naprendszerben tartózkodtak, keringési idejük 100 
évnél rövidebb, a C/2013 A1 formális keringési ideje vi-
szont 7 millió év, de valójában 4,6 milliárd évvel ezelőtti 
kialakulása óta most jár először a Naprendszer belsejében. 

É G  É S  F Ö L D  VO N Z Á S Á B A N

Ezért érintetlen formá-
ban őrzi azt az ősanya-
got, amelyből a bolygók 
és az apróbb égitestek ki-
alakultak. A korábbi hó-
napokban folytatott ki-
terjedt vizsgálatok azon-
ban azt is megmutatták, 
hogy egy meglehetősen 
szerény méretű, 1 km-nél 
nem nagyobb üstökössel 
van dolgunk, bár a belőle 
kiáramló gázok és por 
így is több százezer km-
es kómát és csóvát von-
nak a mag köré.

A csillagászok és űrku-
tatók nagyon készültek az ese-
ményre, és a médiából is sokan 

értesültek róla, de a marsi szondáink műszereit nem egy 
üstökösköze-lítés észlelésére tervezték, így nem lehetett 
látványos felvételekre, a fél égboltot átszelő üstököst mu-
tató fotókra, kráterekkel borított üstökösfelszínre számí-
tani. Szakmai szempontból érdekes és hasznos felvéte-
lekre azonban annál inkább! Az európai Mars Express, 
valamint a NASA Mars Reconnaissance Orbiter és 
Mars Odyssey szondái a bolygó körüli pályáról, az 
Opportunity és a Curiosity a felszínről fotózták az üs-

tököst és magját. A nemrég ér-
kezett indiai MOM az üstökös 
kómájában található metánt pró-
bálta meg vizsgálni, az amerikai 
MAVEN pedig az üstökös lég-
körre gyakorolt hatását kutatja.

Bár az ütközés a pályaszámítá-
sok alapján kizárható volt, arra 
azért számítani lehetett, hogy az 
üstökös törmelékéből csapódnak 
be kisebb darabok a bolygó felszí-
nébe. A kiáramló részecskék egy 
hosszú csóvát alkotnak, amely 
miatt nagyon erős meteorvihart 
vártak a Marson. Ez viszont ve-
szélyt jelenthetett a bolygó körül 
és a bolygó felszínén tevékenyke-
dő ember alkotta eszközökre is.

ÜSTÖKÖS A MARSNÁL
Amikor 2013 januárjában az ausztrál Siding Spring Obszervatóriumban Robert H. McNaught megtalál-

ta	újabb	üstökösét,	az	csak	egynek	tent	a	sok	közül	–	ez	McNaught	esetében	nyolcvannál	is	több	
felfedezést	jelent.	Az	elsW	számítások	azonban	azt	mutatták,	hogy	a	közeledW	égitest	22	hónappal	
késWbb	rendkívüli	mértékben	megközelíti	a	Marsot,	esetleg	össze	is	ütközik	majd	vele,	így	egybWl	az	

érdeklWdés	homlokterébe	került.

A nagy sebességgel elszáguldó üstököspor komoly meteorveszélyt jelenthet az _rszondákra 
(fantáziarajz)

Fantáziarajz a Mars mellett elsuhanó C/2013 A1-üstökösrQl
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Jérémie J. Vaubaillon (Observatoire de Paris) és munka-
társai a megközelítés időpontjára kiszámolták az üstökös-
ből származó porrészecskék sűrűségét a Mars Express- 
szonda körül, hogy megbecsülhessék az űreszközökre le-
selkedő veszélyek kockázatát. Azt találták, hogy 2,7 négy-
zetméteres felületével a Mars Express-szondát körülbelül 

10 darab, 100 mikrométernél nagyobb porszemcse fogja 
eltalálni, az egy négyzetméterre számított fluxus a leg-
nagyobb megközelítés során 3,5 körüli. Kiszámolták azt 
is, hogy milyenek lesznek a várható meteoráram észlelé-
sének lehetőségei a bolygó felszínéről. Az általuk becsült 
ZHR (Zenithal Hourly Rate), azaz az észlelhető mete-
orok óránkénti gyakorisága óriási, majdnem 4,8 milli-
árd(!), így a valaha előrejelzett legerősebb ilyen esemény 
lesz. Ezért Vaubaillonék a „meteorhurrikán” névvel ille-
tik, melyet az 1 milliónál nagyobb ZHR-ű viharokra ta-
láltak ki. (Összehasonlításképp: A ZHR értéke a legis-
mertebb földi meteorzáporoknál is legfeljebb néhány 
száz, maximum ezres szám.) A hurrikánt mintegy 5 óra 
hosszúnak jósolták.

Vaubaillon és kollégái felhívták a Mars körül kerin-
gő űreszközök üzemeltetőinek figyelmét a 100 mik-
rométer nagyságú, majdnem 60 km/s-os sebességgel 
száguldó részecskékkel történő ütközés veszélyeire is. 
Ezért aztán úgy igyekeztek az orbiterek pályáját ala-
kítani, hogy az üstökös elhaladása során a vörös boly-
gó túloldalán legyenek – a Mars légköre miatt a fel-
színen tevékenykedő egységeket nem fenyegette ek-
kora veszély. Úgy tűnik, minden szonda sértetlenül 
átvészelte az üstökös elhaladását – sőt, remek képek 
készültek, és remélhetőleg a mérési adatokból sok ér-
dekesség fog kiderülni.

Ég és Föld vonzásában – a természet titkai – 
TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0018
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Ám nagyszerű és fontos ké-
pek már korábban is készül-
tek  a Siding Springről. 2013. 
januári felfedezése után nem 
sokkal, március 31-én a még 
működő Herschel-űrtávcső is 
az üstökös felé fordult. Bár az 
ekkor még igen messze, 6,5 
Csillagászati Egységre járt a 
Naptól, tehát a Jupiternél is 
távolabb volt, sietni kellett. A 
Herschelnek csak hetei vol-
tak hátra, és egy hónappal 

később végleg ki is fogyott a detektorait hűtő folyékony hé-
lium. A Siding Spring azonban ilyen messze is nagyon érté-
kes célpont volt, hiszen minden jel arra mutatott, hogy egy 
érintetlen összetételű, a Naprendszer belsejébe most először 
eljutó Oort-felhőbeli üstökössel van dolgunk.

Némileg szokatlan módon az észlelést egy stockhol-
mi amatőrcsillagász, Peter Mattisson kérvényezte a 
Herschel-űrtávcső programjának vezetőitől, a várat-
lan eseményekre fenntartott távcsőidő (Director’s 
Discretionary Time) terhére. A megfigyeléseket az-
tán Kiss Csaba vezetésével hivatásos csillagászok érté-
kelték ki. A kutatócsoport tagja volt Marton Gábor 
is, mindketten az MTA CSFK munkatársai.

Az üstökösről három hullámhosszon, 70, 100 és 160 
mikrométeren készült felvétel. A két rövidebb hullám-
hosszú képen, ha nagyon kis mértékben is, de kiterjed-
nek, és balra, a Nappal ellentétes irányban enyhén meg-
nyúltnak látszik az üstökös. Ez azt jelenti, hogy a Siding 
Spring már ekkor is aktív volt, és körülbelül 50 000 km 
sugarú kómával rendelkezett. Ebben a kómában nagy-
ságrendileg háromszázezer tonna por volt található, és 
másodpercenként 1-2 kg-mal gyarapodott.

A Herschel megfigyelések idején a Siding Spring igen ak-
tívnak tűnt: a por- és gázkibocsátás nem sokkal a Szatur-
nusz távolságán belül, 8 Csillagászati Egység táján beindul-
hatott rajta. Később azonban az aktivitása lassult, ami szo-
katlan volt egy még érintetlen, feltételezhetően sok jeget 
tartalmazó üstököstől. Jó hír volt ez ugyanakkor a Mars kö-
rül keringő űrszondák számára, hiszen csökkent a veszélye, 
hogy nagyobb porrészecskék találják el őket.

SÁRNECZKY KRISZTIÁN

MOLNÁR LÁSZLÓ

A három felvétel, balról 70, 100 és 160 mikrométeren. 

Az elsQ kettQn sejthetQ a kóma balra való megnyúlása. Forrás: ESA/Herschel/PACS/Cs.

Az üstökös a Mars körül keringQ Mars Reconnaissance Orbiter képein
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ami rendjén is van így. De mi tör-
ténik, ha szervezetünk védelmi 
rendszere túl érzékeny? Ha ártal-
matlan látogatók is heves reakciót 
váltanak ki sejtjeinkben? Ekkor 
beszélhetünk allergiás betegsé-
gekről, i l letve egyes esetekben 
azok legösszetettebb, legalatto-
mosabb és hosszú ideig tartó fajtá-
járól, az asztmáról.

Viszonylag sűrűn hallhatjuk eze-
ket a kifejezéseket, de 
véleményem szerint 
csak kevesen tudják, 
pontosan mit is jelente-
nek, vagy egyáltalán 
mi a különbség egy al-
lergiás, illetve egy aszt-
más beteg között. Ha 
definiálni próbálnánk, 
akkor az asztma egy 
olyan krónikus (leg-
többször véglegesen 
nem gyógyítható) tü-
dőbetegség, amit a lég-
utak gyulladásos álla-
pota okoz. A tüdőhör-
gők túlérzékenyek, s a 
különböző ingerekre 
(pl. allergének, füst, 
vírus, hideg levegő) 
gyors beszűküléssel vá-
laszolnak. Maga a szó 
görög eredetű, „szűk-
mellűséget” jelent. A 

hörgők szűkülete érdekes módon 
főleg a kilégzést nehezíti, ugyanis 
a mellkasban a nyomás megnő, és 
emiatt a hörgők előbb elzáródnak. 
Így a tüdőből nem tud távozni a le-
vegő, ami oxigénhiányos állapotot 
idéz elő, s a beteg úgy érzi, nem 
kap levegőt. A legjellegzetesebb 
tünetei: a gyorsuló vagy nehezebbé 
váló légzés, zihálás, a gyakori kö-
högés elsősorban éjszaka, de fizikai 
és lelki (pl. stressz) terheléskor is je-

lentkezhet. Ilyen tünet még mozgás 
során gyengeség érzése, vagy hogy 
az illető fáradékony, hamar érez ki-
fáradást, továbbá mozgás során ta-
pasztalható felgyorsuló, rövid légzés 
vagy sípoló légzés. Ezen kívül szorí-
tó, nyomó érzés a mellkason, alvás-
zavarok, illetve meghűléses, hosszan 
tartó hurutos tünetek.

A tünetek az egészen rövid, pár 
perces légzészavaroktól a hosszabb 
rohamokig változhatnak, egyénen-
ként és helyzetenként. Időnként 
„eltűnnek”, csillapodnak, ekkor 
beszélhetünk afféle nyugalmi vagy 
tünetmentes időszakról, amely után 
visszatérnek a panaszok. A legkriti-
kusabb időszak általában a tavasztól 
őszig terjedő pollenszezon, ugyanis 
az allergénekre adott kóros immu-
nológiai reakció kifejezetten izgat-
hatja a beteg tüdő-nyálkahártyáját, 
hörgőit. Ekkor kell a leginkább 
odafigyelni mindennapjainkra. Az 
asztma ugyanis mérsékelhető, illet-
ve tünetmentesíthető a ma haszná-
latos gyógyszerekkel. A megfelelő 
kezelés megakadályozza a betegség 
súlyosbodását, és romlását lelassítja. 
Amennyiben Ön is ebben a beteg-
ségben szenved, jó, ha tudja, hogy 
minden egyes allergénnel való ta-
lálkozás súlyosbíthatja az állapotát. 
A kezelésnek egyik fontos részéhez 
tartozik ezen allergének, illetve a 
különböző provokatív tényezők el-
kerülése. A leggyakoribbak ezek 
küzül a fertőzések (vírusok, meg-
hűlés, influenza), a megerőltető fi-
zikai aktivitás (főleg gyermekek-
nél), a dohányzás, az időjárás (hi-
deg, hőmérsékletváltozás), az aller-
gének (pollenek, házipor, állati 
szőrök, penészgomba-spórák, éte-
lek), por, kemikáliák, gyógyszerek 
(ibuprofen, aszpirin, beta-blokkolók 
stb.) és a stressz.

HÖRGVK	HARCA

Rohanó világban élünk, 
melyben környezetünk 
megannyi hatása ér ben-

nünket nap mint nap. Kivételesen 
álljunk meg egy percre! Nézzünk 
körbe, mennyi veszély leselkedik 
ránk és szervezetünkre! Nem, itt 
nem a közlekedés veszélyeire gon-
dolok, vagy éppen egy rablótáma-
dásra, hanem a szemmel nem, 
vagy csak alig látható aljas táma-

dókra. Vegyük csak alapul a leg-
egyszerűbb, legmindennapibb te-
vékenységünket: a légzést. Millió-
nyi idegen részecskét juttatunk 
testünkbe minden egyes levegővé-
telünkkor. Többek között baktéri-
umokat, vírusokat, polleneket, 
porszemek százezreit, különböző 
vegyi anyagok molekuláit. Leg-
többünkbe észrevétlenül áramol-
nak, még csupán kisebb problémát 
sem okozva e sereg apró katonái, 

EDUVITAL–	ÉT
SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

Az	alábbiakban	az	EDUVITAL	által	támogatott	veszprémi	Lovassy	László	Gimnázium	tanulójának	cik-
két	közöljük,	mely	személyes	emlékekbWl	táplálkozva	mutat	be	egy	betegséget.
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világnap támogatói az Egészség-
ügyi Világszervezet (WHO) és az 
Egyesült Államok Nemzeti Légzé-
si és Keringési Tudományos Inté-

zete (NHLBI).
Nekem is személyes kö-

tődésem van ehhez az 
egészségügyi problémá-
hoz. Elmesélem „hogyan 
lettem asztmás”, illetve 
„milyen is egyáltalán 
asztmásnak lenni”, re-
mélve, hogy személyes ta-
pasztalataim mások segít-
ségére is lehetnek.

Az asztma jóformán 
bármelyik életkorban elő-
bukkanhat az érintettek-
nél. Állítólag nagyobb 
eséllyel jelentkezik azok-
nál, akiknek családjában 
volt már ilyen beteg. Rá-
juk mondhatjuk, hogy 
örökölt hajlamuk van rá. 
Minél korábban bújik elő 
valakinél, annál nagyobb 

az esély arra, hogy „kinőheti” az 
illető. Az eddigi tapasztalatok 
alapján gyermekkorban jelentke-
zik leggyakrabban (sőt a leggyako-
ribb krónikus betegségnek számít 
ebben a korosztályban), azon belül 
is 3 év körüli korban.

Nos, ez az én esetemben nem így 
volt. Visszagondolva, a legelső je-
lek hetedik osztályos koromban 
tűntek fel, amikor a tanév őszi 
időszakában teljesen hétköznapi 
módon sikerült megfáznom. Min-
den úgy kezdődött, mint egy 
szimpla náthás betegség esetén, 
csakhogy hosszú idő múlva sem 
múltak el a tünetek, főként ami a 
köhögést illeti. Egyik éjszaka az-
tán légszomj fogott el, s felriadva 
álmomból levegő után kapkodtam, 
ami végül görcsös, rohamszerű kö-
högésbe torkolt. Éjszakáról éjsza-
kára fokozódtak a tünetek. Már az 
egyszerű levegővétel is nehézkessé 
vált, s éles, sípoló hang kísérte, el-
aludnom pedig szinte képtelenség 
volt. Édesanyám mindvégig vir-
rasztott mellettem, forró, mézes 
teát készített nekem, s a házi 
gyógymódok megannyi fajtájával 
próbált segíteni rajtam. Kínszen-
vedéssel teli időszak volt, de egy-

Kezelés során az elsődleges cél a 
hörgőgörcs és a gyulladás meg-
szüntetése. A legfontosabb ható-
anyagok az inhalációs szteroidok. 
Ezek az asztma alapját 
képező – sokszor allergi-
ás eredetű – gyulladás 
csökkentésére, illetve ez-
zel együtt a tünetek meg-
előzésére alkalmasak. A 
mai modern asztmakeze-
lés alapját jelentik. A ki-
egészítő kezelések közül a 
legjelentősebb talán a 
hörgőtágító gyógyszer, 
amely belélegzéssel köz-
vetlenül a tüdőbe juttat-
ható, s másodpercek 
múlva hatni kezd. Egy-
két perc alatt megszünte-
ti a fulladás érzését, ha-
tása pedig 4-5, sőt a leg-
újabbak esetében akár 12 
órán át tart. A gyógysze-
rezés a kezelőorvos által 
számos körülményt fi-
gyelembe véve egyénre szabott.

Érdekesség, hogy egy nemzetközi 
világnapot is szenteltek ennek a 
közel 300 millió embert érintő be-
tegségnek, amely minden év máju-
sának első keddje. Az eseményt a 
Világmozgalom az Asztmásokért 
(GINA) nevű szervezet javasolta és 
kezdeményezte1998-ban. A nap 
célja, hogy rádöbbentse az embere-
ket ezzel a betegséggel kapcsolatos 
problémákra és bajokra, melyek az 

érintettek életét a leghétköznapibb 
módokon érintheti, valamint sze-
retnének tájékoztatást nyújtani a 
gyógymódokról, és buzdítani az 

embereket az orvosaikkal való 
rendszeres konzultálásra. Fontos-
ságának szemléletes példája, hogy 
néhány évtizede még naponta vitt 
ügyeletekbe szirénázva a mentő 
súlyosan fulladó, asztmás roham-
ban szenvedő beteget, ma már vi-
szont olyan gyógyszerekkel ren-
delkezünk, melyek helyes és kont-
rollált használata esetén ilyen sú-
lyos állapotba került beteggel 
ritkán találkoznak orvosaink. A 
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szer csak véget ért. Akkor még ar-
ra gondoltunk, hogy bizonyára a 
nátha szövődményei felett sikerült 
győzelmet aratnunk. Minden visz-
szatért a rendes kerékvágásba. 
Egész sokáig tünetmentes korszak 
következett, mígnem nyolcadik 
osztály egyik testnevelésóráján ed-
digi életem egyik legrémisztőbb 
eseményét élhettem át. A bemele-
gítő köröket futottuk. Talán a má-
sodik vagy harmadik körnél jár-
hattam, amikor először enyhe, ap-
ró köhögés fogott el, majd hirtelen 
ez átcsapott kíméletlen rohamba. 
Az összes erőmmel azon voltam, 
hogy valami módon levegőhöz jut-

hassak, de úgy tűnt minden erőfe-
szítés hiábavaló. Térdre rogytam. 
A tanárnő feleszmélve, hogy ko-
moly lehet a gond, odasietett hoz-
zám, próbálta kipuhatolni, hogy 
mi történt, esetleg van-e gyógy-
szer nálam, ami segíthet, de látva, 
hogy válaszadásra képtelen va-
gyok, inkább csak nyugtatni pró-
bált, illetve instruált, hogy próbál-
jam meg lassan kifújni a levegőt. 
Szavainak legtöbbje elúszott a fü-
lem mellett, de a lényeg mégis elju-
tott hozzám: lassú, nyugodt légzés 
bármi áron. Ijesztőnek tűnt a gon-
dolat, hogy a már így is oly kevés-
nek tűnő levegőmből még inkább 
arra törekedjek, hogy kifelé fújjak. 
Sokkal logikusabbnak éreztem, 
hogy valahogy magamhoz vegyek 
oxigént, de hallgattam a tanárnő-
re. Végtelennek tűnő, küzdelmes 
percek sorozata volt. Talán a leg-
jobban embert próbáló feladat le-
győznünk a saját szervezetünket. 
A többiek elmondása szerint nyaki 

ereim erősen megduzzadtak, ajka-
im kékes árnyalatúvá váltak, ar-
com pedig szürkés színűvé. Beren-
delve édesanyámat azonnal a kór-
házba küldtek. Odaérve kaptam 
gyógyszert, injekciót, majd néhány 
kérdést követően „rutinvizsgála-
tok” következtek: légzésfunkciós 
vizsgálat (ez egy spirométer nevű 
készülékkel történik, amely a lég-
zés paramétereit képes definiálni a 
szakorvos számára), illetve aller-
giavizsgálat. Majd a doktornő kö-

zölte a diagnózist: a gyermek aszt-
más. Ha úgy vesszük, valamilyen 
szinten lehetett számítani rá, hogy 
előbb vagy utóbb nálam is felbuk-
kan majd ez a betegség, hiszen 
édesapám már kisgyermek kora 
óta ebben szenved. A doktornő to-
vábbá elmondta, mire kell ügyel-
nünk, valamint több gyógyszert is 
felírt: egyet, amelyet mindig kell 
szedni (tünetmentes időszak sem 
képez kivételt ez alól), egyet, ame-
lyet gyenge légúti irritáció esetén 
kell alkalmazni, egyet pedig erős 
roham esetére. Az életmódbeli in-
telmek között szerepelt, hogy lehe-
tőleg minden porfogót el kell tá-
volítani a közelemből (többek kö-
zött a plüss figurákat is, amely, be 

kell valljam, érzékenyen érintett), 
takarítanom nem javasolt, inten-
zív, megerőltető testmozgás nem 
javasolt, dohányozni tilos (bár ez 
engem nem igazán érintett, hiszen 
azelőtt sem cigarettáztam), szel-
lőztessünk sokat, s töltsek minél 
több időt a szabadban. Ezen túl tö-
rekedjünk az allergének kizárásá-
ra, nyugodt, stressz mentes életre, 
pollenidőszakban pedig nagy 
hangsúlyt fektessek az immun-
rendszer erősítésére.

Azóta három év telt el, s remekül 
érzem magam. Rengeteg új ember-
rel ismerkedtem meg az elmúlt 
évek során, akik mindannyian egy 
boldog, kiegyensúlyozott és legfő-
képp egészséges lányt láttak ben-
nem. A titok nyitja, hogy nem sza-
bad engedni, hogy a betegség elha-
talmasodjon felettünk. Mi irányí-
tunk. Mi döntjük el, hogy az élet 
szépségére koncentrálunk, vagy pe-
dig hagyjuk, hogy feleméssze min-
dennapjainkat az elénk kerülő aka-
dály puszta gondolata. Hiszen a be-
tegség nem más, mint a megannyi 
próbatétel közül egy, amelynek le-
győzése nélkülözhetetlen a boldog-
ság eléréséhez.

KOMORA BERILL FANNI

A „beteg” is élhet tehát teljes életet. Úgy tartom, aki akarja a sikert, annak gyakrabban 
megadatik, bármilyen sorshelyzettel is legyen megáldva. Ha nem hisznek nekem, az 
alábbi példák talán igazolják majd az állításomat. Nem mindegyikük mai, mégis kellQen 

példázzák azt, hogy az asztma nem szükségszer_en korlátozza valakinek a 
pályafutását. Lássuk, mi lehet egy asztmásból!
Híres író/ újságíró: Marcel Proust (1872-1922), Joseph Pulitzer (1847-1911).
Híres zeneszerzQ: Antonio Vivaldi (1680-1743), Arnold Schönberg (1874-
1951), Ludwig van Beethoven.
Világhír_ zongoram_vész: Arthur Rubinstein (1887-1982).
Ismert filmrendezQ: Martin Scorsese (A TaxisofQr, a NagymenQk és A rettegés 
foka cím_ filmek rendezQje).
Nobel-békedíjas amerikai elnök: Theodore Roosevelt (1858-1919).
Orosz cár: (Nagy) Péter (1672-1725).
Olimpiai bajnok: Mark Spitz – 1972. München, úszás: 7 arany; Tom Dolan – 
1996. Atlanta, úszás; Sylvie Bernier – 1996. Atlanta, m_ugrás; Jackie Joyner-
Kersee – 1992. Barcelona és 1996. Atlanta, atlétika.
Továbbá ugyancsak ezzel éltek együtt: Leonard Bernstein karmester, 
Elizabeth Taylor színésznQ, Charles Dickens író, John F. Kennedy, az Egye-

sült Államok 35. miniszterelnöke, Zala György, kétszeres olimpiai bronzérmes (1992 
és 1996), négyszeres világbajnoki ezüstérmes sportoló, Charlotte Coleman brit film-
színésznQ (1969-2001).
Egy-két mai példa: P!nk (amerikai énekesnQ), Diane Keaton (amerikai színésznQ), 
Sharon Stone (amerikai színésznQ), Király Viktor (magyar énekes).
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Louis Francis Albert Victor 
Nicholas George Mount batten a 
XX. század hajnalán született 

Windsorban Battenberg hercegének 
negyedik gyermekeként. Még láthatta 
dédnagymamáját, Viktóriát, mielőtt az 
agg brit uralkodónő örökre lehunyta 
volna a szemét. Az ifjú herceg tizenhá-
rom évesen lépett be a Brit Kirá-
lyi Haditengerészetbe, és ez a 
döntés egész további sorsát meg-
határozta. A walesi herceggel 
kötött szoros baráti viszony ki-
kövezte előtte az utat egészen a 
főparancsnoki tisztségig. 

Veszélyes India
A II. világháború kitörése után 
egy repülőgép-hordozó pa-
rancsnokává nevezték ki, 1942 
áprilisában pedig az egyesített 
hadműveletek irányításával bíz-
ták meg, és altengernagyi 
rangban helyet kapott a vezér-
karban. Ezután Churchill mi-
niszterelnök kinevezte a délke-
let-ázsiai szövetséges erők fő-
parancsnokává, így tevékeny 
részt vállalt a Japán elleni hadjá-
ratban és Burma visszafoglalá-
sában is. 

1947-ben India utolsó alkirá-
lyaként felügyelte a dél-ázsiai 
gyarmat elszakadását Nagy-
Britanniától, és a független India, vala-
mint Pakisztán megszületését. 1952–
54-ig a brit földközi-tengeri flotta fő-
parancsnoka, 1959–65-ig pedig a Brit 
Királyi Hadsereg parancsnoka volt. 
Visszavonulása után haláláig viselte a 
Wight szigetének királyi helytartója címet. 
Az udvari pletykák szerint biszexuális 
herceg és Edwina Ashley házasságából 
két lánygyermek született. 

A brit koronához mindvégig hű, és az 
elveihez megalkuvás nélkül ragaszkodó 
Mountbatten befolyásos funkcióinál 

fogva egész életében a szélsőségesek 
céltáblája volt. 1921 telén a walesi herceg 
kíséretében érkezett Indiába. Közben a 
titkosszolgálat leleplezett egy összees-
küvést, amely szerint szeparatista hindu 
merénylők december 8-án bombát 
akarnak dobni a brit trónörökös autójá-
ra Bháratpurban. A menetet nem ha-

laszthatták el, de az ifjú Mountbatten 
vállalta, hogy eljátssza a walesi herceg 
szerepét, és ő ült barátja helyére az autó-
ba. A csere kitudódhatott, mert a felvo-
nulás alatt nem történt rendbontás. 

A II. világháború után Mount batten 
már alkirály volt, amikor újból radikális 
indiai vallási csoportok, a szikhek és 
hinduk céltáblájává vált. Az ő meggyil-
kolásával akarták megakasztani a mu-
zulmánok és hinduk közötti béketár-
gyalásokat, és megakadályozni Pakisz-
tán kiválását Indiából. Az alkirály és a 

muzulmánok vezetője, Mohamed Ali 
Dzsinna 1947. augusztus 14-én készül-
tek felvonulni Karacsi utcáin az alkot-
mányozó nemzetgyűlés épületétől a fő-
kormányzó hivatalos rezidenciájáig, 
hogy így ünnepeljék India másnapi 
függetlenné válását. A pandzsábi titkos-
rendőrség kiderítette, hogy a terroris-

ták ezt az alkalmat akarták ki-
használni az akciójukra. 

Azon a napon az úttest mellett 
több merénylő is várakozott kézi-
gránáttal a kezében, hogy adott 
jelre felrobbantsák a kormányzót 
szállító járművet. Mountbatten 
tudott ugyan a készülődő me-
rényletről, ám nem kívánt meg-
futamodni, és ahhoz is ragaszko-
dott, hogy nyitott autóban lassú 
menetben tegyék meg az utat. A 
feszült várakozás ellenére ezúttal 
sem történt semmi. Később a tit-
kosszolgálat elfogott egy Pritham 
Szingh nevű szikh kerékpárszere-
lőt, akitől megtudták, hogy a 
terroristák vezére, akinek az lett 
volna a feladata, hogy gránátja 
felrobbantásával jelt adjon a töb-
bieknek, az utolsó pillanatban 
meggondolta magát. 

Az IRA feketelistáján
Lord Mountbatten nemcsak az 

indiai szeparatistákkal konfrontá-
lódott, hanem az IRA-val is, amely an-
gol katonák, rendőrök és politikusok 
meggyilkolásával próbálta elérni célját: 
Észak-Írország elszakítását Nagy-Bri-
tanniától. A herceg soha nem rejtette 
véka alá véleményét a félkatonai 
szervezettel szemben, akiket egysze-
rűen gyávának tartott. Nem csoda, 
hogy több halálos fenyegetést is ka-
pott tőlük, de egyáltalán nem törő-
dött ezekkel. „Ugyan, mit tehetnek 
egy magamfajta vénemberrel?” - felelte 
az érte aggódóknak. 

A  L O R D  M O U N T B AT T E N - M E R É N Y L E T

ÁRNYÉKRA	VETVDVE?
Az Észak-Írország függetlenségéért harcoló Ír Köztársasági Hadsereg (IRA) célja elérése érdekében 

soha nem válogatott az eszközökben, emberei akár gyilkolni is készek voltak. A brit királyi család 

tagjai pedig halállistájukon szerepeltek, ám a szigorú óvintézkedések miatt a legtöbb esetben esélyük 

sem	volt	arra,	hogy	a	közelükbe	férkWzhessenek.	Kivéve	Erzsébet	királynW	79	éves	unokatestvérét.	

 Lord Mountbatten és Edwina Ashley házassága
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hozzájuk egy 15 éves környékbeli fiú, 
Paul Maxwell, majd együtt szálltak fel 
az alig 10 méter hosszú, fából készült 
bárkára, amelynek oldalán a Shadow V 
(Árnyék) felirat virított. 

Fél tizenkettőkor maga Mount batten 
navigálta ki a zöld-fehér színekben 
pompázó kishajót a kikötőből. Öt perc-
cel később, a nyílt vízen átadta a kor-
mányzást a kis Maxwellnek, hogy a 
többiekkel együtt felhúzhassák a ho-
márcsapdákat. A hajón jó lehetett a 
hangulat, egy mellettük elhaladó bár-
kán is hallották a család nevetgélését. 
Patricia öreg tacskójával az ölében a 
csónak farában üldögélt, és újságot ol-
vasott. A többiek élvezték a simogató 
napsugarakat. Az ikrek szokás szerint 
hancúroztak, szigorú nagyapjuk azon-
ban ezúttal nem szólt rájuk. 

Lassan haladtak a parttal párhuza-
mosan, attól alig 200 méterre, hogy 
észrevegyék a csapdákat jelző bójá-
kat. Közben a haditengerészet kék 
pulóverét viselő herceg lement a ka-
jütbe, hogy készítsen valamilyen ha-
rapnivalót. Amikor 11:46-kor kinyi-
tott egy langusztás ládát, hatalmas 
robbanás rázta meg a hajót. 

Az ír rendőrök éppen távcsővel kém-
lelték a környező vizeket, amikor bekö-
vetkezett a detonáció. Mire a vízpára 
leszállt, a jachtból mindössze néhány, a 
tenger felszínén úszó forgács, mentő-
mellény-foszlányok és egy törött hor-
gászbot maradt. Néhány pillanattal 
később felbukkantak a halottak és se-
besültek is. Először a környék lakói siet-

A herceg és szűkebb családja majdnem 
minden nyáron az Írország északnyuga-
ti partvidékén álló Classiebawn kastély-
ban töltötte a vakációját. Sokszor hajóz-
tak ki a közeli Mullaghmore halászfa-
lucska kikötőjéből a nyílt tengerre. A 
helység lakói büszkék voltak arra, hogy 
vendégül láthatják a brit királyi család 
egyik tagját, aki nem akart semmiféle 
felhajtást maga körül. A terület azonban 
alig néhány mérföldre fekszik az észak-
ír határtól, ahol sok IRA-tag rejtőzött 
akkoriban. Mountbatten mégsem kért 
külön védelmet, bár sokan figyelmez-
tették a veszélyre. Az egyik évben – ta-
lán figyelmeztetésül – valaki megfúrta 
a hajóját, ő azonban csak gyermeki 
csínytevésnek tartotta az esetet. Ott-
tartózkodása idején a helyi rendőrség 
rendszeresen ellenőrizte a kastély kör-
nyékét, az év nagyobb részében azon-
ban senki sem törődött a birtokkal. 

A herceg 1979 nyarán is a vadregényes 
táj vendégszeretetét élvezte. Augusztus 
27-én, hétfőn a kastély lakói ragyogó 
napsütésre ébredtek, ezért úgy döntöt-
tek, hogy beszedik az előzőleg kihelye-
zett rákászkosarakat és sétahajóznak is 
egyet. A herceg utasította testőrét, hogy 
maradjon otthon azokkal a családtagok-
kal, akik nem kívántak kihajózni, majd 
ő maga vezette Ford Granadáját a kikö-
tőig. Vele tartott idősebb lánya, Patricia 
és a férje, John Brabourne, annak 82 
éves édesanyja, valamint két unokája, a 
14 éves ikerpár: Nicholas és Timothy 
Knatchbull. Az öbölben csatlakozott 

tek a segítségükre. A tengernagy még 
élt, amikor kiemelték a vízből, de döb-
benten vették észre, hogy mindkét lá-
bát leszakította a detonáció. Néhány 
perccel később már nem lélegzett. 

Azonnal életét vesztette egyik uno-
kája, Nicholas, és a hajó fiatal kor-
mányosa is. Később a kórházban be-
lehalt sérüléseibe Lady Brabourne. A 
többiek súlyosan megsebesültek 
ugyan, de túlélték a robbanást. 

Csapdába csalva
Alig három órával a detonáció után, 
16:40-kor az észak-ír Warranpoint kö-
zelében újabb tragédia történt. Az A2-
es országúton a brit ejtőernyős ezred 
2. zászlóalja utazott két katonai teher-
autón. Amikor egy parkoló kamion 
mellett elhaladtak, a rakodóterében el-
rejtett 250 kg, műtrágya alapú bomba 
felrobbant, és felborította a második te-
herautót. Sokan megsebesültek, hatan 
azonnal meghaltak. Szétroncsolódott 
holttesteik szanaszét hevertek az úton. 

A terrorelhárítás azonnal erősítést kül-
dött a helyszínre, ám miközben nekilát-
tak a mentésnek, 17:12-kor újabb, még 
hatalmasabb robbanás történt. Ezúttal 
tucatnyian vesztették életüket. Mint ké-
sőbb kiderült, a második pokolgépet egy 

 Lord Mountbatten Gandhival

Az áldozatok mentése

A Warranpoint-merénylet
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közeli gazdasági épületben tejes palac-
kokba rejtették el. Mindkét esetben táv-
irányítással hozták működésbe a szerke-
zeteket, tehát a terroristák figyelhették a 
helyszínt. Ez volt a legvéresebb IRA-
merénylet akkoriban. Később két ír fér-
fit, Brendan Burnst és Joe Brennant gya-
núsították meg az elkövetéssel, de bizo-
nyítékok hiányában kénytelenek voltak 
szabadon engedni őket. 

Nyilvánvaló volt, hogy a Mount-
batten-gyilkosság és a warranpointi eset 
összefügg, de a nyomozás sikeréhez egy 
kis szerencse is kellett. Néhány órával a 
merényletek után egy, a közelben járőrö-
ző rendőrtiszt megállított egy autót ru-
tinellenőrzésre, és rögtön gyanút keltett 
benne az utasok ideges viselkedése. A so-
főrt, a 24 éves ír farmert, Francis McGirlt 
és a 31 éves Thomas McMahont, aki az 
IRA „ideiglenes szárnyának” tagja volt, 
előállították, hogy kihallgathassák a rob-
bantásokkal kapcsolatban. Bár mindket-
ten tagadtak, McMahon ruháján zöld 
festék és nitroglicerin nyomait találták, 
csizmájára éppen olyan homokszemcsék 
ragadtak, mint a gyilkosság helyszínén, 
a tengerparton volt. Ráadásul köztudott 
volt, hogy ő az IRA egyik legügyesebb 
bombakészítője. McMahon végül el-
árulta, hogy Mountbatten jachtjának 
felrobbantásához távirányítású szerke-
zetet használtak, melyet ő állított össze. 
A 23 kg-nyi, gelignit (dinamit) alapú 
robbanóanyagot egy 17 cm hosszú 
műanyag csőbe rejtették. Hogy az erre 
jellemző erős mandulaszagot leplez-
zék, a pokoli szerkezetet befóliázták, 
és a merénylet előtti éjszakán elrejtet-
ték a hajó motorházában az akkumu-
látor mellett. A tettesek egy szikla-
szirtről figyelték, mikor kell működés-
be hozni a pokolgépet. 

Szavait megerősítette az IRA nyilat-
kozata is, amelyben büszkén vállalta a 
felelősséget a merényletek végrehajtásá-
ért. Ezekkel a tettekkel akarták felhívni 
a világ figyelmét arra, hogy az angolok 
még mindig megszállva tartják Észak-
Írországot. McMahont életfogytiglani 
bör tön bün tetésre ítél ték, ám 1998-ban 
az úgy ne ve zett nagypénteki béke-
meg álla podás alkalmával am nesztiát 
kapott, majd kilépett az IRA-ból. 
McGirlt bizonyítékok hiányában fel-
mentették. 1995-ben egy közúti bal-
esetben vesztette életét, sokan arra gya-
nakodnak, hogy az IRA végezte ki ál-
lítólagos árulása miatt. 

Károly walesi herceg, aki imádta a 
nagybátyját, ezt írta naplójába Mount-
battenről: „Ő volt az, aki megmutatta 
nekem, milyen az igazi szeretet, aki 
nem fukarkodott a dicsérettel, akitől 
szívesen vettem a kritikát is. Az élet 
már soha nem lesz ugyanolyan, mint 
amikor még élt.” 

HEGEDÜS PÉTER

Classiebawn kastélya

Thomas McMahon

Nász	elWtt	féreghajtás

Párzási időszakban gyakran esznek a 
hím túzokok mérgező bogarakat, 
különböző nünükeféléket. Egyes nü-
nükék olyan sok kantaridint (hó-
lyaghúzót) tartalmaznak, ami akár 
egy lovat is megöl. Kisebb mennyi-
ségben ugyanakkor féreghajtó hatá-
sú és elpusztít szexuálisan terjedő be-
tegségeket okozó baktériumokat is. 
Az, hogy a hímek több nünükét fo-
gyasztanak a tojóknál, arra utal, 
hogy ezzel számottevően növekszik 
az ellenkező nemre gyakorolt csáb-
erejük. Ez magyarázatot ad arra a 
madaraknál egyébként szokatlan vi-
selkedésre, hogy párzás előtt a tojó 
alaposan szemrevételezi a hím kloá-
káját, ami nem csak ürítésre, hanem 
párzásra használatos szerv is. A hím 
túzokok udvarláskor násztáncot jár-
nak, eközben felborzolják hófehér 

tollaikat a kloáka körül. Ha a tánclé-
pések során a hím hátat fordít, a tojó 
egészen közelről megvizsgálja ud-
varlója nemi szervének tájékát. Pár-
zásra való hajlandóságát feltehetően 
fokozza, ha a kloáka környéki tollak 
tiszták, se hasmenés, se paraziták 
nyomát nem viseli. A túzokhímek 
tehát valószínűleg azért mérgezik 
magukat, hogy növeljék párzási si-
kerességüket.

A túzok legnagyobb egybefüggő 
élőhelye Magyarországon van Déva-
ványa közelében, de a kutatás Spa-
nyolországban, Madrid környékén 
zajlott, ahol két évtizede tanulmá-
nyoznak egy körülbelül 1500 egyed-
ből álló populációt.

Kubinyi EniKő

ÉT-ETOLÓGIA
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A
z idei „utolsók” idősza-
kában vagyunk. Az 

utolsó paradicsom a kert-
ben, az utolsó szemek a tő-
kén, az utolsó darázs, az 
utolsó fűnyírás… A temészet 
lépésenkénti visszavonulása 
szóban sorolva lehangoló, 
ám lehetőséget kínál remek 
és a dolgok természetéből 
következően extrém képek 
komponálására. Mindössze 
némi melankolikus aláfes-
tést kap az absztrakcióba 
hajló különlegesség. 
Egyidejűleg jönnek folya-

matosan az elsők: az első be-
fűtésen már túl is vagyunk. 
A fafűtés reneszánsza van, 
akinek farakás áll a kertjé-
ben, vigyázzon, gyönyörű 
rovarok lehetnek benne! Ne 
legyen utolsó cincér!

H. J. 

ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

1

2

1. Baranyi Kata (Tata, kate.baranyi@gmail.com) – Védett vagyok, 

ments ki innen! – Megérkezett a téli tüzelQnk és vele együtt egy havasi 
cincér is. Mivel igen ritka, és a faj védett (a Duna–Ipoly Nemzeti Park 

címerállata), úgy gondoltam, megosztom Önökkel élményemet.

2. Jakusovszki Zsófia és Jakusovszki Pál (Békéscsaba, 

jakusovszki@t-online.hu) – Ínyenc – Reggel még egy szép érett 
paradicsomot találtunk a kertben, de a fatuskón felejtettük. Amikor 

visszamentünk érte, kiderült, hogy valaki gyorsabb volt nálunk…
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SZABÁLYOK

3. Javorszka Irina dr. (Budapest, Rákosliget, 
i.javorszka@richter.hu) – Ideje szállást építeni – Október 19-én, 

a kertemben fogott hozzá. Tavaly is nálunk telelt! 

4. Horváth Balázsné (Budapest, jolan946@gmail.com) – Szüret 

5. Felszeghy Szabolcs (Debrecen, 
szabolcs.felszeghy@gmail.com) – Az utolsó f_nyírás – 

Már leszállt a korai este, mire végeztünk 

Az ÉT-galériában bárki kiállíthatja felvéte-
lét, megosztva élményét olvasótársaival. 
Kérjük, hogy a digitális képet tif vagy jpg 
formátumban 300 dpi felbontással küld-
je el az et-galeria@eletestudomany.hu 
címre. A tárgyrovatba írja: ét-galéria, és 
a kísérRlevélben mondja el, amit a felvétel 
körülményeirRl és a témáról tud. A bekül-
dR jutalma a „kiállításban” megnyilvánuló 
elismerés. 

A „hónap képe” 5000 Ft különdíjat kap.

3

4

5



1464   É L E T  É S  TU D O M Á N Y   2014/4 6

Jut eszembe...
A LEMMING

E nnek az állatkának nincs magyar neve, bizonyára 
azért, mert úgy 25 000–20 000 éve elvonult a 
Kárpát-medencéből. Manapság Norvégiában, il-

letve néhány más, hasonló éghajlatú, törpe nyíressel 
meghatározható vidéken találhatjuk. Olyan kinézetű, 
mint a mi hörcsögünk, selymes barnásvörös bundája a 
mellényén és a hasán aranyszínű. Füvekkel, mohával 
táplálkozik, a rideg télen sem alszik téli álmot. Rendkí-
vül szapora, egy nőstény akár 30–40 utódot is felnevel-
het évente. Eddig minden rendben lenne, ha nem figyel-
ték volna meg egy egyedülálló tulajdonságát. 

A lemmingek három-négyévenként vándorútra kel-
nek. A karaván létszáma meghatározhatatlan. Átkelnek 
hegyen-völgyön, átússzák a patakokat, tavakat, ha pe-
dig a tenger partjára érnek, habozás nélkül a vízbe vetik 
magukat, s úsznak a jeges vízben végkimerülésig. Van 
olyan feljegyzés, hogy egy tengerjáró hajó több órán át 
haladt a lemmingek tömegétől nyüzsgő vízen.

Ezt a kis bevezetőt elődeink nagy vándorlásai felvázolásá-
hoz bocsátom előre.

Bő 1 millió éve, vagy még régebben, új faj jelent meg 
Afrikában, melyet manapság Homo erectusnak, vagy 
Archenthropusnak hívunk. Két lábon járt, felső végtag-
jai eszközök használatához specializálódtak. Szép nevet 
adtak az alig-alig megfigyelt régészeti hagyatéknak: 
osteo dento keratikus kultúra, ami azt jelenti, hogy a termé-
szet erre alkalmas tárgyai voltak az eszközök. 
Évszázezredek alatt kialakították az eszközkészítés tu-
dományát, amely sokáig univerzális kőeszközöket jelen-
tett. Megtanulták a tűz használatát.

Egyszer aztán – nem tudhatjuk mikor, hiszen egy új le-
let bármikor megváltoztathatja feltételezésünket – út-
nak indultak. Meghódították Eurázsiát Britanniától a 
Távol-Keletig. Azt hiszem, nem kell bizonygatnom, 
hogy nem időpontról, hanem időszakról van szó.

A genetikusok szerint mindannyian egyetlen ős Éva 
génjeit hordozzuk. Lehet. Csakhogy a következő em-

berfaj, a Homo sapiens neanderthalensis ugyancsak Af-
rikából érkezett.

Már szinte belátható időbeli távolságról, úgy 100 000 
körül, a Riss-Würm interglaciálisban, vagyis a maihoz 
hasonló klímában értek el hozzánk. 

Eszközeik már specializáltak, hitviláguk ismert halotti 
szokásokat, vadászaik íjat is használtak. A Neandervöl-
gyi emberek a közhittel ellentétben nem voltak troglodi-
ták (barlanglakók), ismerjük szabadtéri településeiket, a 
barlangi telephelyet azonban könnyebb felfedezni, mint 
egykori napsütötte táboraikat. 

Történetünknek csaknem vége. Mintegy 40 000–35 000 
éve jelent meg kontinensünkön a Homo sapiens, azaz ős-
apánk. Fejlett nyelvük volt, művészetük, táncaik, dalaik, 
összetett eszközeik, s talán már költészetük is. Sötét bőrűek 
lehettek, mint elődeik, itt aztán „kifakultak”. Ezért adnak 
el manapság annyi napolajat, mert retro korban élünk.

A legutolsó vándorlási hullámot az Újvilág és Ausztrália 
legújabb kori benépesítése jelentette. E folyamat nem a rab-
szolgák behurcolásának, hanem elsősorban az Európából 
folyó emigrációnak a gyümölcse. „Kitántorgott Ameriká-
ba másfél millió emberünk.” A tántorgást nem az alkohol, 
hanem a nyomor okozta. Ezért hajóztak nyugatra skandi-
náv, németalföldi, német, angol, ír, skót, olasz milliók.

Nem tudjuk, miért kellett az Archanthropusoknak új 
hazát keresni. Folyamatosan jöttek-e vagy nagy hullá-
mokban. Ámde azt sem tudjuk, miért indulnak el a lem-
mingek milliói egyszerre. 

Elméletekkel tele van a padlás.
Elhisszük valamelyiket, vagy nem hisszük egyiket sem, 

kinek-kinek a maga dolga. Csak nekem egyre az motosz-
kál a fejemben, mi lesz, ha valahonnan egyszerre elindul 50 
millió vagy 100 millió ember valahova megállíthatatlanul, 
mint a lemmingek.

TROGMAYER OTTÓ

Neandervölgyi család (Maurice Wilson rekonstrukciója)

Lemming



FigyelW	tekintetek

Már jó ideje ismert tény, hogy az emberek nagylelkűbben 
viselkednek, ha valaki nézi őket, sőt valójában nincs is 
szükség élő közönségre: a szemet ábrázoló fényképek je-
lenléte is növeli a dicséretes, társadalmilag hasznos cse-
lekvések gyakoriságát.

A „figyelőszempár-hatás” magyarázatára két lélekta-
ni elmélet is született. Az egyik evolúciós szempontból 
értelmezi a jelenséget. Eszerint az embereket egy kö-
zösségben a cselekedeteik alapján ítélik meg, és ha va-
laki nagylelkűen viselkedik, előnyhöz jut: a többiek szí-
vesebben lépnek vele együttműködésre, nagyobb való-
színűséggel választják partnernek olyan vállalkozások-
ban, amelyekből az egyénnek is haszna származik. 
Vagyis a nagylelkű viselkedés – ha mások is látják – ki-
váló önreklám, és az önzetlenségre fordított „költség” 
a későbbiekben bőven megtérül a kölcsönösen előnyös 
együttműködésekben való részvétel lehetősége által.

A másik magyarázat szerint viszont az, hogy figyelik 
az embert, nem kifejezetten nagylelkűségre serkent, 
hanem arra, hogy az egyén igazodjon a közösség elfo-
gadott normáihoz. Ha a helyi közösségi norma törté-
netesen nem a nagylelkűség, hanem inkább a kicsi-
nyesség, akkor az egyén a figyelő szempárok előtt ki-
sebb valószínűséggel fog nagylelkűen viselkedni, mert 
nem szeretne kilógni a sorból. Annak ugyanis, aki az 
elfogadottól eltérő módon viselkedik, gyakran szank-
ciókkal kell szembenéznie.

Azt, hogy melyik magyarázat a helyes, a nagy-britan-
niai Newcastle University három kutatója, Moe Fathi, Me-
lissa Bateson és Daniel Nettle egy kísérlettel kívánta el-
dönteni. Kutatásukban, melyről az Evolutionary 
Psychology című lapban közöltek beszámolót, 123 önként 
jelentkező vett részt. A 18 és 74 év közötti személyeket 
egy sor kérdőív kitöltésére hívták be; az alanyok a rész-
vételért 5 fontot kaptak, mégpedig kis és nagy címletű 
pénzérmékben. Az asztalon, ahol a résztvevők dolgoz-
tak, volt egy átlátszó persely, melyben a légimentők ja-
vára gyűjtöttek pénzt. A dobozkában már volt „ado-
mány”: 45 pénzérme, melyet a kutatók helyeztek oda. 
Az esetek felében az érmék nagy része 10 és 20 pennys 
volt, a többi alkalommal viszont a tízszer ekkora címle-
tek, 1 és 2 fontosok domináltak. A kutatók mintegy 
mellékesen minden résztvevőnek megemlítették, hogy 
ha akarnak, ők is bedobhatnak adományt az urnába. S 
volt még egy fontos tényező: az esetek felében a falon 
plakátokat helyeztek el, melyek egy szempárt ábrázol-
tak, az adakozástól teljesen független felirattal: „Kérjük, 

a kísérleti helyiségben ne fogyasszanak ételt és italt!” Az 
esetek másik felében ugyanez a felirat nem szempár, ha-
nem egy embléma társaságában szerepelt a plakáton.

Fathi és munkatársai megszámolták, hogy a résztvevők 
mennyi pénzt adományoztak – ha egyáltalán adtak vala-
mit –, és azt találták, hogy amennyiben a helyiségben 
szempárt ábrázoló plakát volt a falon, az átlagos ado-
mányösszeg jelentősen megnőtt. Vagyis a figyelő tekintet 
nem egyszerűen a normakövetésre ösztönöz! Amikor 
ugyanis a gyűjtőurnában levő 10-20 pennysek azt jelez-
ték, hogy a helyi szokás itt a kis összegű adományozás, ak-
kor a kísérlet résztvevői nem igazodtak ehhez a normá-
hoz: a szemek jelenlétében ekkor is megnőtt a nagy össze-
gű adományok gyakorisága. Mindez arra utal, hogy ha 
figyelő tekinteteket észlelünk a környezetünkben, azon-
nal elkezdjük „reklámozni” magunkat, és nagyvonalúb-
ban viselkedünk, mint ahogyan azt egyébként tennénk, 
hogy ezáltal közhírré tegyük: remek partnerek vagyunk, 
velünk mindenkinek érdemes együttműködnie!

MANNHARDT ANDRÁS

LÉLEKTANI	LELEMÉNYEK

Pénztelenek (SZ^CS ÉDUA RAJZA)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Egy üstökös illata

A ugusztus eleje óta (amikor a Rosetta 
misszió elérte célpontját, a 67P/

Csurjumov–Geraszimenko üstököst) a 
szonda fedélzetén elhelyezett, a Berni 
Egyetem kutatói által tervezett és épített 
ROSINA (Rosetta Orbiter Sensor for 
Ion and Neutral Analysis) berendezés két 
tömegspektrométere folyamatosan 
elemzi az üstökös kómájában a felmele-
gedés hatására egyre nagyobb mennyi-
ségben kiszabaduló illékony anyagokat. 
Bár az üstökös még viszonylag nagy tá-
volságra, több mint 400 millió kilomé-
terre jár a Naptól, máris a vártnál sokkal 
nagyobb mennyiségben szabadulnak ki 
belőle különféle gázok, amelyek szá-
munkra is ismert különféle illatanya-
gokkal (mint látni fogjuk többségében 
kellemetlen szagokkal, sőt bűzökkel) 
azonosíthatók.

A fő összetevők: a záptojás bűzére 
emlékeztető hidrogén-szulfid, a vi-
zeletre jellemző ammónia és a form-

meg, amely azt igazolta, hogy a Vi-
lágegyetem tágulása már évmilliár-
dok óta gyorsul egy, a teljes Univer-
zumot átható sötét energia hatására, 
amely a gravitációnak a tágulást fé-
kező hatásával szemben hat. A brit és 

olasz kutatóknak ez az újabb feltéte-
lezése a legnagyobb égboltfelmérési 

A Világegyetem 
sötét	jövWje

Egy új kutatás a korábban számí-
tottnál is sötétebb jövőt jósol a Vi-

lágegyetemnek: a Portsmouth-i és a 
Római Egyetem kozmológusai a 
legnagyobb csillagászati égboltfel-
mérések legújabb adatait elemezve 
olyan jelekre bukkantak, amelyek 
azt sugallják, hogy az Univerzum 
vázszerkezetét alkotó rejtélyes ösz-
szetételű sötét anyag mennyisége 
csökkenőben van, lassacskán fel-
emészti a szintén rejtélyes termé-
szetű sötét energia. A kutatást ösz-
szegző cikk a Physical Review 
Letters-ben jelent meg. 

A kutatócsoport egyik veze-
tője, David Wands professzor, 
Portsmouth-i Kozmológiai és Gra-
vitációs Intézet igazgatója szerint: 
„Amennyiben az általunk vázolt kép 
helytálló, a Világegyetem  jövője a ko-
rábban jósoltnál is sokkal sötétebb és 
unalmasabb lesz: a sötét energia nö-
vekedése a sötét anyag mennyiségének 
rovására egy egyre hatalmasabb és üre-
sebb Univerzumra vezet.”

A kozmológiát már az az 1998-
as felfedezés is alapjaiban rengette 

programok, köztük a Sloan Digitális 
Égboltfelmérés (SDSS) legújabb ada-
tainak elemzésén, illetve ezeknek a 
sötét energiára felépített különféle 
modellekkel való összehasonlításán 
alapul.

„Ma már sokkal több adat áll ren-
delkezésünkre, mint 1998-ban, és 
úgy tűnik, hogy ezek némelyikének 
magyarázatára az eddigi kozmológiai 
modell már nem elegendő – magya-
rázta Wands. – Az 1990-es évek 
végétől kezdődően a kozmológusok 
elfogadták, hogy egy a vákuumot ki-
töltő sötét energia, amelynek sűrűségét 
a kozmológiai állandó jellemzi, gyor-
sítja a Világegyetem tágulását. Ez 
az egyszerű modell azonban, amely 
csupán a téridő szerkezetét megha-
tározó passzív háttérként számol a 
sötét energiával, és semmi egyéb köl-
csönhatást az anyag egyéb formáival 
nem feltételez, képtelen számot adni 
azokról a legújabb megfigyelésekről, 
hogy a nagyléptékű kozmikus szer-
kezetek (galaxishalmazok, galaxisok) 
növekedése miért csökken az ebből 
számíthatónál is nagyobb mértékben? 
– Erre próbáltunk választ találni a sö-

tét anyag és energia közti kölcsönhatás 
feltételezésével.”

aldehid szúrós, fojtogató szaga. Ehhez 
keveredik némi, a keserűmandula il-
latára emklékeztető hidrogén-cianid 

(ciánszag), metanol (alkohol), az ecetre 
jellemző kén-dioxid, továbbá a szén-
diszulfid édeskés illata.. 

A Rosetta OSIRIS kamerájának az üstökös nyaktáji régiójáról október 20-án, a felszíntQl 7,2 
kilométeres távolságban készült felvételei. A baloldali, 1 másodpercesnél rövidebb expozíciós 

idQvel készült képen jól láthatók a felszíni sziklaképzQdmények, míg a jobboldali, túlexponált 
(18,45 másodperces expozícós idej_) felvételen ezek elt_nnek, viszont láthatóvá válnak a 

felszínbQl kilépQ anyagáramlatok (jetek). KÉP: ESA/ROSETTA/OSIRIS TEAM

A kutatók egyebek között a Sloan Digitális 

Égboltfelmérés (SDSS) hatalmas adatbázisára 
alapozták feltételezésüket

KÉP: SLOAN DIGITAL SKY SURVEY
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lődésétől? Bár a légköri oxigén ak-
kori koncentrációjáról sajnos nagyon 
keveset tudunk, de számos olyan 
modell létezik, amelyek szerint az 
oxigén mennyisége már korábban is 
elegendő volt. 

Egy a Science-ben most megjelent 
tanulmány most úgy tűnik pontot 
tesz az erről folyó viták végére. A 
Noah Planavsky, a Yale Egyetem és 

Christopher Reinhard, 
a Georgia Műszaki 
Egyetem geofiziku-
sai vezette kutató-
csoport ebben arról 
számol be, hogy az 
„elvesztegetett év-
milliárdok” során a 
légköri oxigén kon-
centrációja mindösz-
sze 0,1 százaléka volt 
a mai értéknek, ami 
mindenképpen ke-
vés a bonyolultabb 
élőlények kifejlődé-
séhez, függetlenül 
attól, hogy ennek 

egyéb genetikai és ökológiai feltét-
elei már kialakultak-e vagy sem. 

A kutatók a világ számos pontjá-
ról (Kína, Kanada, Ausztrália és az 

Egyesült Államok) vett üledékmin-
tákban vizsgálták a króm (Cr) kü-
lönféle izotópjainak gyakoriságát és 
részarányait. A króm a földkéreg 
egyik alkotóeleme, amelynek oxidá-
ciója közvetlen kapcsolatba hozható 
a légköri szabad oxigén koncentrá-
ciójával. 

„Mostanáig lényegében külön-
féle modellszámítások becsléseire 
kellett hagyatkoznunk – mondta 
Planavsky. – Ezek rendkívül tág 
határok között mozogtak, s köztük 
számosban bőven elegendő mennyiség 
volt az állati élet felvirágzásához. Ez 
az első olyan konkrét mérés, amely cá-
folja ezeket a feltételezéséket, és egy-
értelműen alátámasztja, hogy ilyen 
körülmények között nem fejlődhettek 
ki az oxigén felhasználásán alapuló 
állati létformák.” 

A kutatók emellett azt is megem-
lítik, hogy az oxigén koncentráció-
jának változása a korábbi légkörben 
meglehetősen dinamikus volt, s idő-
ről időre magasabb csúcsértékeket 
is elérhetett, az átlagszint azonban 
egyértelműen alacsonyabb volt az ál-
latok megjelenése előtti időszakban, 
mint azt követően. 

(ScienceDaily) 

Jóllehet ez nem éppen parfümillat, 
ha normál levegővel keverve bele-
szippanthatnánk e keverékbe, a most 
még elenyészően kis koncentráció 
miatt nem sokat észlelnénk belőle. A 
kiszabaduló anyagok túlnyomó részét 
egyébkén szódavízhez hasonló permet 
(víz és szén-dioxid keveréke), szén-
monoxid teszi ki. 

„Ez a rendkívül érdekes összetételű 
keverék természetesen nem az általa fel-
idézhető szagok miatt izgalmas, hanem 
mert rengeteg információt tartalmaz a 
Naprendszer ősi anyagának összetételé-
ről, és általa további ismeretekre tehetünk 
szert bolygórendszerünk és az élet erede-
téről” – nyilatkozta Kathrin Altwegg, 
a ROSINA eredményeit feldolgozó 
berni kutatócsoport vezetője. 

Mint hozzátette, a Naptól ilyen nagy 
távolságban még nem számítottak 
ilyen változatos összetételre. Kíván-
csian várják, miként változik ez a to-
vábbiakban úgy minőségében (össze-
tevők), mint mennyiségében, továbbá 
hogy ez miként viszonylik más üstö-
kösök – többnyire csak távérzékeléssel 
meghatározott – jellemzőihez. 

(EurekAlert!)

Oxigénhiány és  
az	állatvilág	kifejlWdése

A kutatókat régóta foglalkoztatja, 
vajon miért csak a proterozoikum 

vége táján, mintegy 800 millió évvel 
ezelőtt jöttek létre az első állati lét-
formák a Földön, jóllehet a redukáló 
jellegű őslégkör már sokkal koráb-
ban oxidatívvá vált? Az első oxigént 

termelő, fotoszintetizáló élőlények (a 
cianobaktériumok) megjelenését 
miért választja el több milliárd éves 
szünet a legegyszerűbb állatok kifej-

Chris Reinhard és Noah Planavsky az egyik kínai mintavételi helyen

Az Év Természetfotósa

Immár 22. alkalommal írta ki az idén a 
naturArt – Magyar Természetfotósok 

Szövetsége hazánk és a régió legrango-
sabb természetfotós megmérettetését. A 
GDF SUEZ – Az Év Ter-
mészetfotósa 2014 pályá-
zaton hazai és határon 
túli, profi és amatőr ter-
mészetfotósok csaknem 
négyezer képe közül válo-
gatta ki a legjobbakat a zsű-
ri. A díjakat a Magyar Ter-
mészettudományi Múze-
umban adták át, ahol egy-
ben megnyitották a 
pályázat legjobb képeiből 
rendezett kiállítást is.

A zsűri döntése értelmé-
ben a GDF SUEZ – Az 
Év Természetfotósa 2014 
győztese. Daróczi Csaba, 
aki immár harmadszor nyerte el ezt 
a díjat. Az Év Ifjú Természetfotósa 
– a tavalyi győzelme után másod-
szor – Balla Tihamér lett. Az Év 
Természetfotóját Selmeczi Dániel 
készítette.

Az Év Természetfotósa korábbi négy-
szeres győztese, a világszerte sikert 
sikerre halmozó magyar fotós, Máté 
Bence ezúttal mindössze egyetlen kép-
pel szállt sorompóba, s ez a fotó meg is 
nyerte a Napnyugtától napkeltéig kate-

góriát. A zsűri kiváló munkáját igazolja, 
hogy ugyanezzel a képpel Máté Bence 
a világ legfontosabb természetfotós pá-
lyázatán, a BBC Wildlife Photographer 
of the Year 2014 versenyen néhány hete 
megnyerte a madárfotók kategóriáját.

Az év természetfotója. Selmeczi Dávid: Körben
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 A francia országgyűlés 
nemrég megszavazta a mű-
anyag zacskók tilalmát, va-

lamint az eldobható evőeszközök megtiltását 2020-tól 
kezdődően, mely része az energiafelhasználásról szóló 
jogalkotási procedúrának.  Az eldobható evőeszközök-
ről szóló törvényprogram a környezetvédők kezdemé-
nyezése volt, annak érdekében, 
hogy csökkenjen a szemét meny-
nyisége. Eredetileg úgy tervez-
ték, hogy 2017-től lépett volna 
érvényre a törvény, ám a kör-
nyezetvédelmi miniszter visz-
szautasította a javaslatot azzal, 
hogy „antiszociális” intézkedés 
lenne, hiszen a szegény csalá-
doktól nem kerülnek a kukába 
az eldobható evőeszközök, ha-
nem újrahasználják őket.  Egy 
2008-as tanulmány szerint, me-
lyet a Nemzeti Statisztikai Intézet (INSEE) készített, 
az eldobott evőeszközök száma 2007-ben 30 ezer ton-
na műanyagot tett ki (összehasonlításképpen: az ország 
1,5 millió tonna hulladékot termelt csak a csomagolási 
ágazat területén).

A kongresszus korábban már elfogadta a műanyag 
zacskók tilalmát 2016-tól. A javaslatot a biológiai sok-
féleségről szóló törvényprogram tartalmazta, de mivel 

ez nem kerül megvitatásra a következő év kezdete előtt, 
ezért a kormány inkább azt javasolta, hogy az intézkedés 
az energia-projekt részévé váljon. 2002 és 2011 között a 
műanyag zacskók mennyisége az önkéntes csökkentés-
nek köszönhetően 10,5 milliárdról 700 millióra reduká-
lódott a Franciaország területén található szupermarke-
tekben történő felhasználás tekintetében.

 A világ más részein a nejlon-
zacskók már be is vannak tiltva, 
így például az Egyesült Államok-
ban, Ruandában, Mauritániában 
és Malin.  Az Európai Bizottság 
szerint egy francia ember átla-
gosan 80 darab nejlonzacskót 
használ évente. Összességében 
ez Franciaországban 17 milliárd 
műanyag zacskót jelent évente, s 
ebből 12 milliárd a zöldségek és 
gyümölcsök vásárlása során kerül 
a fogyasztókhoz. Egy műanyag 

zacskó lebomlásához körülbelül 450 év szükséges. A mű-
anyag zacskók az óceánokban található szemét 60-80 
százalékát teszik ki, melyek hatalmas hulladékszigeteket 
alkotnak és több ezer kilométernyi vízfelszínt borítanak 
be, de akár 30 méter mélyen is vízbe merülnek, s ennek 
következtében nagyjából 100 ezer tengeri állat és 1 mil-
lió madár halálát okozzák. 

(www.greenfo.hu)
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MdANYAG	EVVESZKÖZÖK	BETILTÁSA

Kifelé	az	 
elefántcsonttoronyból

A közelmúltban a berlini Kalk-
scheune konferenciaközpontban 

rendezték az európai tudományos és 
oktatási ismeretterjesztő szakértők 
kétnapos konferenciáját az Eurovision 
szervezésében. A találkozó átfogó ké-
pet adott a tudománynépszerűsítés eu-
rópai folyamatairól, főként az elektro-
nikus média jelenségeiről.

Az előadók sorában Helene Naslund 
(Svédország, UR) egy sikeres köz-
szolgálati projektről számolt be, 
amely során kampányjelleggel hív-
ták fel az egész társadalom figyel-
mét arra a jelentős fiatal rétegre (a 
svéd fiatalok 12%-ára), akik, bár 
elkezdték a tanulmányaikat, de 
anyagi, szociális, mentális, egész ség-
ügyi vagy bármilyen más okból nem 
tudták befejezni azokat. A félbe ma-félbe ma-
radt tanulmányok ilyen nagy száma 
kudarc és pazarlás a társadalom szá-
mára éppúgy, mint az egyéneknek, 
családoknak; e program- és műsorso-
rozat fontos figyelemfelhívást jelen-
tett a döntéshozók felé. A téma, bár 
igen nehéz, mégis nagy nézettséget és 

hallgatottságot hozott a közszolgálati 
televízióban és rádióban, ezzel bizo-
nyítva, hogy a tudás közérdeklődésre 
számot tartó társadalmi ügy.

Christophe Nick (Franciaország) egy 
olyan, sok műfajú programról adott 
áttekintést, amely során a 18-35 éves 
francia fiatalok önjellemzéseiből, 
önarcképeiből próbálták felvázolni 
a mai huszon- és harmincéveseket 
jellemző társadalmi állapotokat. A 
230 ezer (!) önéletrajzi, naplószerű, 
blogjellegű vagy videoblogban fel-
dolgozott vallomást folyamatosan 
összesítették, elemezték, s kutatók-
kal: szociológusokkal, pedagógu-
sokkal, foglalkoztatási szakértőkkel, 
pszichológusokkal, demográfusok-
kal értelmezték műsorokban.

Holger Wormer (Németország) mé-
diakutatójaként azt elemezte, hogy 
miközben a német közszolgálati 
csatornákon napi átlag 78 perc tu-
dományos ismeretterjesztő televízió 
műsor és 51 perc tudománynépsze-
rűsítő rádióműsor látható-hallható, 
ami jelentős szám, ezek legnagyobb 
része a kevésbé nézett csatornákon 
és műsoridőkben jelentkezik, így a 
tudomány hírei kevéssé jutnak el a 
hírműsorokba, a nagyobb nézettségű 
magazinműsorokba. Tehát szükség 
van ismeretterjesztő szakműsorokra, 
de a tudománynak ki kell lépnie az 
elefántcsonttoronyból. A dortmundi 
egyetemi kutató hangsúlyozta, hogy 
fontos a tudományos hírek jelenléte 
a napi híradókban is. Hogy erre van 
igény, azt a nyomtatott napilapoknál 
végzett felmérései eredményével tá-
masztotta alá: az utóbbi tíz évben a 
német nyomtatott sajtóban 48%-kal 
nőtt a tudományos tartalmak aránya, 
s ebből 40% növekedés nem a tudo-
mányos mellékletekben, rovatokban 
vagy szakmagazinokban, hanem a 
főoldalakon vagy a hírrovatokban, 
tehát igény mutatkozik e téma iránt.

GÓZON ÁKOS
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A 42. heti Élet és Tudományban megjelent rejtvény megfejtése: A GÖDI 
KUTATÓÁLLOMÁS; A SEJTKÖZÖSSÉG SZERVEZETE. Huzella Tiva-
dar, a humanista tudós cím_ könyvet (Typotex Kiadó) nyerte: Dr. Cservák 
Emil (Pécs), Kováts Gyula József (Budapest), Németh Attila (Budapest), 
Schwarczenberger István (Szentendre) és Seres József (Szentes).
A 43. heti Élet és Tudomány rejtvényének megfejtése: MIHÁLY CÁR; 
NAGY ABBÁSZ SAH; ELSP JAKAB KIRÁLY. Martin 

Amerongen: Füstölgés  cím_ könyvét (Typotex Kiadó) nyerte: 
Erdélyi Tamás (Nyíregyháza), Matyók István (Vértesacsa), 
Dr. Séllei Gizella (Eger), Szabó Béla (Piskolt, Románia) és 
Solymos Margit (Dabas). A nyerteseknek gratulálunk, a köny-

veket postán küldjük el. 

KERESZTREJTVÉNY

A Typotex Kiadó gondozásában látott napvilágot az Albert Einstein 
válogatott írásai cím_ kötet. EbbQl kérjük két fejezet címét. A megfejtést 
beküldQk között a m_ 5 példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést kívánunk!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét 
keddje, november 25-e. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Kereszt-
rejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu. 

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. Az e 
számunkban elkezdQdQ 13 hetes rejtvényciklusunk végére a négyzetek 
bet_i egy 130 éve, született orientalista nevét adják meg. A név meg-
fejtQi között az Élet és Tudomány negyedéves elQfizetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. Az egyik fejezetcím elsR része. 10. Udvariatlan kínálás. 11. 
A kende (magyar méltóságnév) változata. 12. Korábbi hazai szappanmárka. 13. 
Egyesületi személy. 15. KépzQ, a -tat párja. 16. ... smiling; mindig mosolyogj! 18. 
Határozórag: -gyanánt. 19. A másik fejezetcím. 22. Az erbium vegyjele. 23. 
Jó mézelQnek tartott növény. 25. Kerttulajdonos szégyene! 26. Jogi doktor, 
latin röv. (LLD). 27. Ind. ellentéte! 28. ... királya; Édouard Lalo operája. 30. A 
bibliai Júda egyik fia. 32. Katonai csapategység. 34. Klub tagja. 36. Benne 
van a csávában! 37. Autóvillamossági eszköz is. 39. Halandó. 40. Távoli elQd.

FÜGGQLEGES: 1. Nagy László verseskötete. 2. Szintén nem. 3. Versenylovas. 
4. E közelebbi. 5. Nyájat a völgybe hajt. 6. Elektrokardiográfia, röv. 7. Szemüreg 
közepe! 8. Az elsR fejezetcím második része. 9. Martin ...; Jack London 
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röv. 20. Iskolai foglalkozások heti, havi stb. mennyisége. 21. A 2000. évi 
olimpia városából való. 24. A francium vegyjele. 29. Kalaptisztító eszköz. 
31. A Tádzs Mahal városa Indiában. 33. Téli csapadék a f_ hegyén. 35. A 
rejtekbQl. 38. Norvég és francia autók jelzése.
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ElQfi zetQknek: 540 Ft

  A MATEMATIKUSOK VILÁGKONGRESSZUSÁN             

 A HOMOSZEXUALITÁS GENETIKÁJA                                                        

 HÁROMSZOR SZÜLETP FOLYÓ                                                              

 PROSZTATARÁK 
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 AZ ÜSTÖKÖS SZONDÁJA

 EGY ERDÉLYI TUDÓSTANÁR, GÁBOS ZOLTÁN KÖSZÖNTÉSE

Megjelent 
a Természet Világa 
novemberi száma
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Szemtől szemben. 
Képek az elhur-
colt szombathelyi 
zsidóság történe-

téből címmel nyílt 
kiállítás a szombat-

helyi Iseumban. 
A tárlat nem csupán a Szombathelyről elhurcolt zsidó-

ság pusztulásáról beszél, hanem korabeli portrék és élet-
képek segítségével próbálja bemutatni sorsuk boldog és 
eredményes időszakát, amikor származásuk még nem 
volt gátja életüknek. A zsidó családok fényképalbumai-
nak elveszett vagy megsemmisült képei közül jó néhá-
nyat megőrzött a Knebel fotográfus dinasztia üvegnegatí-
vokból álló archívuma. Ennek köszönhető, hogy a Sava-
ria Múzeum gyűjteménye több, mint félezer, zsidóság-
gal kapcsolatos fényképet őriz, amelyek teljes egészében 
most először lesznek láthatók. A fényképeken az egykor 
virágzó szombathelyi közösség tizedét, több mint 320 
zsidó polgárt sikerült azonosítani. A kiállítás 2015. feb-

ruár 28-ig látható.

2013 őszén egy négy 
hónapos, 11 afrikai or-
szágon átívelő fotós 
expedíció indult Buda-
pestről, hogy Kelet-
Afrika társadalmi ér-

tékei, zárt közösségei, vallásai, kultúrái nyomába ered-
jen. Az expedíció megálmodója Lantai-Csont Gergely, a 
National Geographic Traveler által díjazott fiatal ma-
gyar fotográfus, közgazdász volt. Az expedíció 114 nap 
alatt több mint 24 ezer kilométert tett meg. Ez idő alatt 
28 ezer felvétel készült, amelyek közül elsőként a szu-
dáni fotók láthatóak a most megnyílt Eltűnő Núbia 
című kiállításon.

A Kelet-Kongóig tartó út célja az volt, hogy zárt közös-
ségeket keressen fel és minőségi fotódokumentációt ké-
szítsen róluk. Olyan csoportok életébe kívánt bepillantást 
nyerni, amelyek ősi hagyományaikból, tradicionális anya-
gi kultúrájukból, szokásaikból még sokat megőriztek.

Szudán ehhez tökéletes kezdet volt. A képeken feltűn-
nek az ország gazdag kulturális emlékei, így a dombor-
művekkel díszített ókori templomok, vagy a „fekete fá-
raók” piramisai is. A látogatók bepillantás nyernek a Ní-
lus-mentén lakó núbiaiak csodálatosan színes kultúrájá-
ba. A november 30-ig látható kiállításon elsőként lesz 
látható a magukat magyar származásúnak tartó szudáni 
magyarabokról készült fotósorozat, akiknek ősei még az 
oszmán birodalom katonáiként kerülhettek Afrikába, 
közel 500 éve. Különleges élményt nyújtanak még a Ke-
leti-sivatag lakóiról, a tevetartó bedzsákról készült ké-
pek, melyeken az ősi öltözetet viselő nomádokat nézve 
szinte időutazáson érezhetjük magunkat.

ÉT-IRÁNYTd 
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ÉT-IRÁNYTd	 Bánsághy Nóra rovata

Katonanapló, trópusi sisak, néhány ko-
rabeli fotó az első világégésről, egy száz-
éves szerencsehozó lóhere, valamint az 
orosz fogság megpróbáltatásainak nap-
lója alkotja azt a világháborús gyűjte-
ményt, melyet dr. Szabó Lajos tanár és 
családja adományozott tavaly a Tornyai 
János Múzeumnak.

Szabó Lajos 1891-ben született Hódmezővásárhelyen, és a 
város csizmadiamestereinél sajátította el későbbi mesterségét 
inasként, majd segédként. 

Katonai szolgálatát 1912 nyarán kezdte meg Szegeden a 46. 
császári és királyi gyalogezred I. zászlóaljában, alakulatával 
részt vett az I. Balkáni Háború miatt elrendelt mozgósításban.

1914-ben már éppen leszerelés előtt állt, amikor az Oszt-
rák-Magyar Monarchia hadat üzent Szerbiának, és kitört a 
Nagy Háború. Szabó Lajos augusztus 30-án Rohatynnál 
esett orosz fogságba. 1915 nyaráig különböző csizmadiamű-
helyekben dolgozott, majd átkerült Borovichibe. Itt egy fa-
feldolgozó üzem tulajdonosának szüksége volt csizmadiára, 
aki magához vette és házában kialakított egy kis műhelyet, 
ahol a család megbecsülése közepette dolgozott két éven át. 
1918. augusztus 9-én, a zűrzavaros oroszországi állapotok 
idején indult haza.

Szabó Lajos mindig jó érzéssel és derűsen gondolt vissza 
fogságának színhelyére, az orosz emberekre, a szláv lelkület-
re. A hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeumban de-
cember 31-ig tekinthető meg ez a különleges tárlat Egy 
vásárhelyi csizmadia a Nagy Háborúban címmel.

Az 1990-es évek teljesen átalakították a 
hétköznapokat. A rendszerváltás után 
az országot elárasztották a külföldi ter-
mékek, a lakosságnak meg kellett tanul-
nia egy merőben új, multinacionális mi-
liőben tájékozódni és fogyasztani. En-
nek az új világnak a hozadéka a pláza is, 
mely más, mint elődjei, az olyan sokféle 

terméket egy helyen árusító üzletházak, mint például a Sugár.
A pláza egy új „életérzést”, új életmódot hozott, hiszen oda 

korántsem csak vásárolni járunk, hanem eszünk-iszunk, 
szórakozunk, moziba megyünk, beszélgetünk. Egy olyan 
különálló világ a városban, amely saját szabályai szerint mű-
ködik, élményt kínál, vágyakat ébreszt, alakítja a vásárlási 
szokásokat, hatással van egy egész város mindennapjaira.

A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum 
Plázavilág című kiállításában azt járja körül, hogy mit je-
lentenek ma ezek a létesítmények az életünkben. Bemutatja 
az ott zajló életet a bevásárlóközpontok jellegzetes elemei-
nek, kellékeinek és díszleteinek felsorakoztatásával. Feltárja 
plázalátogatási szokásainkat, bemutatja a gyorséttermeket, 
megszólaltatja a fiatalokat, kérdéseket vet föl, de a kérdés 
megválaszolásának lehetőségét a látogatónak adja át. A tár-
lat 2015. február 22-ig tart nyitva.

Fotóemlék

Város a városban

Afrika-expedíció

Egy csizmadia naplója
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY

KÖVETKEZV	SZÁMUNKBÓL

PUB-I 111137
PUB-I 113547

A függetlenség felé 
vezetW	úton?
2013 karácsonyán 30 év után először 
nem közvetítette a katalán televízió 
az akkori uralkodó, I. János Károly 
spanyol király ünnepi beszédét és né-
péhez intézett üzenetét. Ebben az év-
ben pedig a katalánok népszavazást 
kezdeményeznek a Spanyolországtól 
történő elszakadásról.

Pingvinrobot
Ma már arra is van lehetőség, hogy 
eszközöket küldjenek az állatok kö-
zelébe, például drónokat, amik fe-
lülről filmezhetik őket. De általában 
ezek is ijedelmet okoznak és beavat-
koznak a kiszemelt alanyok életébe. 
A kutatók azt is kipróbálták, mi tör-
ténik, ha pingvinfiókának öltözte-
tik távvezérlős kisautójukat. 

Hogyan keletkeznek 
az	ecetmuslica	vérsejtjei?
Az elmúlt évtizedekben az ecet-
muslica rengeteg génjének műkö-
dését megértettük, illetve örökítő 
anyagának teljes szekvenciája is-
mertté vált. Az is kiderült az évek 
során, hogy az ecetmuslica élettani 
folyamatai és génjeinek működése 
meglepő hasonlóságot mutat a ma-
gasabb rendű élőlényekéhez, így az 
emberéhez is. 

A hátlapon
Lézerfény a Pannon Csillagdában

A Bakony szívében, Bakonybél-
ben, 2012 áprilisában nyitotta meg 
kapuit Közép-Európa egyik leg-
modernebb tudományos-ismeret-
terjesztő komplexuma, amely fo-
lyamatosan vonzza a látogatók ez-
reit. A Magas-Bakony vidéke az ég 
minőségét tekintve hasonlóan jó 
adottságokkal rendelkezik, mint a 
Zselic és a Hortobágy, ahol – a ter-
mészetvédelem új formájaként – 
már kialakítottak csillagoségbolt-
parkokat. 

A városok zavaró fényszennye-
zésétől távoli környezetében szinte 
kézzelfogható távolságba került a 
csillagok, égitestek világa, ame-
lyek bemutatásáról mind beltéri, 
mind modern kültéri eszközök 
gondoskodnak. A legizgalmasabb 
esemény lehet, ha saját szemünk-
kel is bepillantást nyerünk a Vi-
lágegyetem titkaiba az intézmény 
távcsövein keresztül.

A hátoldalon publikált fotón az 
épület kupolája látható, amint, 
egy nagyözönségnek szóló előadás 
alkalmával zöld lézert használnak. 
Az élénk színű fénynyaláb a tele-
szkópok pozícionálására és egy-
egy objektum vizuális azonosítá-
sára is használatos. 

A felvétel tetején a Lant konstel-
láció legfényesebb csillaga, a Vega 
vigyázza a tájat, míg a háttérben a 
Tejút folyama húzódik.

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



Lézerfény a Pannon Csillagdában
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