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… szeptember eleje fontos „aratási időszak” a felsőokta-
tásban a szakkollégiumok számára. Új hallgatóik belé-
pésekor arathatják le ugyanis a tehetséggondozó műhe-
lyek mindazon munkájuk gyümölcsét, amellyel a koráb-
bi hónapok során felhívták a figyelmet a náluk folyó 
speciális képzésekre, valamint amelynek révén megta-
lálták az előbb még csak reménybeli, később már egye-
temi felvételt nyert polgárok közül a tudományukban 
legígéretesebb diákokat.

Az ilyen, a felvételt előkészítő szisztematikus munkára 
az egyik legjobb példa az ELTE budapesti Eötvös József 
Collegiumának tehetségtábora, amelyet idén immár 
ötödik alkalommal, a tavaszi félév elején rendezett meg 
a Collegium. 

A tábor előtt a Collegium vezetése felhívással fordult a 
gimnáziumi tanárokhoz, hogy segítsenek megtalálni, 
elérni a Hannibal ante portas – Hannibál azelőtt portás volt 
című bemutatkozó rendezvényhez a legkiválóbb tanuló-
kat. Mint közismert, a „Hannibal ante portas” szállóige 
abban a történelmi helyzetben keletkezett, amikor a ró-
mai szenátus tagjai (Kr. e. 216-ban) így riogatták egy-
mást: „Hannibál a kapuk előtt áll”, beveszi Rómát 
(csaknem sikerült...). A latinul tanuló egyszerű diák a 
szállóigét így fordította: „Hannibál azelőtt portás volt...” 
Ugyanis az ante = „előtt” elöljárószó hasonlít az antea = 

„azelőtt” latin határozószóra. A tábor szempontjából: 
szó szerinti fordításban az „ante portas” = „a kapuk 
előtt” átvitt értelme magától értetődik: a Collegium ka-
puján zörgető a majdani felvételiző, egyszersmind törté-
nelmi verete, áthallása van, de benne sejlik a gimnáziu-
mi tréfa is.

Összesen 40, a Nemzeti Tehetség Program szakkollé-
giumi pályázattól támogatott vidéki és ugyanilyen szá-
mú, a szakmai programokra bejáró fővárosi diákot lá-
tott vendégül a táborban a Collegium. Hogy milyen 
sikerrel, arról érdemes idézni két résztvevő szavait: „A 
szemináriumi foglalkozások elvezettek minket az üldözések 
modellezésétől kezdve a növényvilágon át egészen a bioké-
mia legapróbb részleteiig. Ezen alkalmakon nem csupán új 
tudás birtokába juthattunk, hanem a gondolkodásunk telje-
sen kitágult, és láthattuk, ahogy a természettudományok ösz-
szekapcsolódnak egymással” – írta egyikük. Egy másik 
résztvevő szerint pedig: „Az, hogy részt vehettem az Eöt-
vös Collegium tehetségtáborában, a legjobb dolog, ami idén 
történt velem.”

A szakkollégiumokban a szeptember eleje a felvételik 
időszaka. Az Eötvös Collegium hagyományában ezeket 
az elbeszélgetéseket például fejkopogtatásnak nevezik. 
Minden bizonnyal sok olyan hallgató fejét kopogtatják 
most a tanárok, aki korábban maga kopogtatott érdek-
lődőn a – sok szakkollégium számára akár mintaként ál-
lítható – tehetségtábor kapuján.

Gózon Ákos

 ÉLET ÉS TUDOMÁNY  LXXII. évfolyam 35. szám  2017. szeptember 1.

Címlapon: Illusztráció a Léggömbsors 
című cikkünkhöz

Digitális változatban: dimag.hu 

1091 Első kézből
 • A MIKROGLIA SZEREPE 
   AZ ALZHEIMER-KÓR 
   LEFOLYÁSÁBAN  

  Reichardt Richárd

 • ÁLLATMINTÁZAT-KUTATÁS
  Szilágyi-Nagy Ildikó

 • MARSI VIHARVADÁSZAT
  Szoucsek Ádám

 • A FÉNYSZENNYEZÉS ÚJ
   FENYEGETÉST JELENT A BEPORZÓKNAK

  Sz-N. I.
1094 Ha a Nevado del Ruiz felébred
 ARMERO, A KOLUMBIAI POMPEI

Németh Károly
1097 A szőlőtermesztés történeti változásai 

Tokaj-Hegyalján 
 ORDINÁRIUM, SZAMORODNI, ASZÚBOR

Petercsák Tivadar
1100 Interjú Győri Erzsébettel  
	 KÜLÖNLEGES	MÉRŐÁLLOMÁS	BUDA	

SZÍVÉBEN
Bajomi Bálint

1102 KÖNYVSAROK
1103 Sok kicsi sokra megy
  LÉGGÖMBSORS

Farkas Alexandra, Leelőssy Ádám
1106 A harmincharmadik OTDK 

tapasztalatairól
 A TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR ÖRÖK!

Gózon Ákos
1107 A szeszes italoktól a szórakozóhelyekig
 A BETHLEN -KORMÁNY 

IFJÚSÁGVÉDELMI TÖRVÉNYE
Hollósi Gábor

1110 Csillagnaptár
 SZEPTEMBER

L. H.

1112 LogIQs
1113 Adatok és tények
 MEDDIG	ÉLÜNK,	MITŐL	HALUNK	MEG?

Jávorszkyné Nagy Anikó
1114 A tudomány világa 
 • A HALLGATÓ TÁRSADALMI 

STÁTUSZÁNAK HATÁSA A 
HANGHORDOZÁSRA
  Sz-N. I.

 • UNIVERZUM AZ ÉLETÜNKBEN –
   ÉLETÜNK AZ UNIVERZUMBAN
   Kondor Boglárka

 • ARCOK A MÚLTBÓL
   Bódai Dalma
 • NYÁLLAL AKTIVÁLHATÓ ELEM

  Sz-N. I.
 • KÖLTŐ	MADARAINK	ÉS	AZ	ASZÁLY
1117 REJTVÉNY

Schmidt János
1118 ÉT-IRÁNYTŰ

Bánsághy Nóra 
1119 A hátlapon 
 SZÖSZÖS BÜKKÖNY

Riezing Norbert

Szerintem...



E
LS

Ő
 K

É
Z

B
Ő

L
A T

UD
OM

ÁN
Y Ú

J E
RE

DM
ÉN

YE
I  

Él e t É s  tu d o m á n y   2017/35  1091

 A mikroglia szerepe  
az Alzheimer-kór 
lefolyásában

Az Alzheimer-kór egy neuro-
degeneratív betegség, az agy 
idegsejtjeinek pusztulásával jár, 
ami fokozatosan súlyosbodó 
kognitív tünetekhez vezet, mint 
az emlékezeti problémák, nyelvi 
zavarok és a hangulatingadozás. 

A 65 évnél idősebb emberek kb. 6%-a 
érintett, de idősebb korosztályokban 
még gyakoribb, ami Magyarországon 
kb. 200 000 beteget jelent. A betegség 
jellegzetes elváltozásokat idéz elő az 
agyban. Szabad szemmel  megfigyel-
hető az agy  térfogatcsökkenése, mik-
roszkóppal pedig a sejtek közötti tér-
ben plakkok (melyek a β-amiloid nevű 
peptidből állnak össze), az idegsejtek 
egy részében pedig neurofibrilláris 
kötegek láthatók (ezekben a tau nevű 
fehérje az egyik fő alkotó). A betegség 
továbbá az agyvelő gyulladásával jár 
együtt, amit sokáig a sejtpusztulásból 
fakadó kísérőjelenségnek gondoltak.

Az Alzheimer-kór „előszelének” 
tekintett enyhe kognitív zavar ta-
nulmányozása azonban a gyulladás 
fontosabb szerepének lehetőségét ve-
tette fel a betegség kialakulásában. 
Az enyhe kognitív zavarral küzdő 
betegek agygerincvelői folyadékában 
már kimutathatók a gyulladásra uta-
ló anyagok. Tehát a gyulladás már a 
tömeges sejtpusztulást megelőzően is 
jelen van, ezért feltételezhető, hogy 
a betegség lefolyását jelentősebben 
befolyásolja. A gyulladást az immun-
rendszer váltja ki, az agy fő immun-
sejtjei pedig a mikroglia-sejtek vagy 
mikrogliák, így ezek kerültek a Alz-
heimer-kórral kapcsolatos kutatások 
egy részének középpontjába.

Egy izraeli kutatócsoport a mikrogliák 
újszerű vizsgálatával tett érdekes felfe-
dezést a betegséggel kapcsolatban. A 
sejtek teljes mRNS-tartalmát feltérké-
pezték, így a mikrogliák között több 
altípust is kimutattak. Ez az eddig hasz-
nált, sejtfelszíni fehérjék alapján történő 
kategorizálással nem volt lehetséges. 
Ehhez az Alzheimer-kór modelljeként 
használt 5xFAD jelű egértörzs tagja-
it használták. Ezeknél az egereknél 
már néhány hetes korban megkez-
dődik az Alzheimer-kórra jellemző 
β-amiloid plakkok kialakulása. Az 
5xFAD egerek mikrogliáit össze-
hasonlították egészséges egereké-
vel, és találtak egy olyan alcsopor-
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van jelen. Ezt betegséggel asszociált 
mikrogliának nevezték.

A további vizsgálatok rámutat-
tak, hogy a betegséggel asszo ci ált 
mikrogliák a természetes mik ro-
gli ákból alakulnak ki, azok gén-
ex pressziójának megváltozása által. 
Számos olyan gént fejeznek ki, amiket 

az Alzheimer-kór kockázati tényezői-
ként tartanak számon, illetve olyan is 
van, amelyik az Alzheimer-kór egy 
különösen gyors lefolyású válfajával 
hozható kapcsolatba. Az egyik génnek 
alapvető szerepe lehet az átalakulásban, 
ugyanis átíródásának gátlása meg-
akadályozta azt. A kutatók 5xFAD 
egerek és Alzheimer-kóros emberek 
agyának szövettani vizsgálatával azt 
is kimutatták, hogy a betegséggel 
asszociált mikrogliák részt vesznek 
a β-amiloid plakkok eltakarításában. 
Erre abból lehet következtetni, hogy 
ezek a mikrogliák a plakkok körül 
helyezkedtek el, illetve β-amiloid is 
volt bennük.

Úgy tűnik tehát, hogy a mikrogliák 
egyik alcsoportja az Alzheimer-kór jel-
legzetes β-amiloid plakkjainak eltaka-
rításával a betegségi folyamatok ellen 
hat. Ez egy kissé árnyalja a mikrogliák 
és az Alzheimer-kór kapcsolatáról al-
kotott képet. A betegséggel asszociált 
mikrogliák valószínűleg a plakkok 
kialakulásának hatására jönnek létre, 
és elkezdik azok eltakarítását, azon-
ban tevékenységük nem képes teljesen 
megfékezni a betegség előrehaladását. 
A folyamat külső befolyásolása talán 
lassíthatná a lefolyást és kitolhatná a 
súlyosabb tünetek megjelenésének ide-
jét. Ezeket a fejleményeket örömmel 
fogadná a gyógyászat, azonban erre 
még nincs megfelelő módszer.

ReichaRdt RicháRd

 Állatmintázat-kutatás

A technológiai lehetőségek bő-
vülésével rengeteget fejlődött az 
állatmintázat-kutatás az elmúlt 
két évtizedben, jelenleg pedig 
áttörő eredményeket érnek el a 
kutatók – ez a végkicsengése a 
Science folyóiratban megjelent 
cikknek, melynek létrehozásá-
ban 27 kutató dolgozott együtt 
Elizabeth Tibbetts, a University 

of Michigan (USA) evolúcióbiológu-
sának vezetésével. Ezen a területen 
behaviorista ökológusok, pszicholó-
gusok, optikával foglalkozó fiziku-
sok, fiziológusok, genetikusok, ant-
ropológusok és evolúcióbiológusok 
dolgoznak együtt az elmúlt években. 
A szín biológiája című tanulmányban 
áttekintették a tudományterület leg-
újabb eredményeit, és kitűzték a jövő-
ben megoldandó kérdéseket.

A színezet létfontosságú biológiai 
vonás, mivel jelentősége van az egyed 
túlélésében és szaporodásában az álcá-
záson, figyelmeztető jelzésen, párvá-
lasztáson, társas jelzésen, parazitáknak 
való ellenálláson és hőszabályozáson 
keresztül. A kutatók mostanra is-
merték fel, hogy más élőlények más-
képp látják a világot, mint az em-
ber. Megértették a szín létrehozása 
mögött megbújó mechanizmust, és 
számos, funkcióra irányuló laborató-
riumi és terepen végzett kísérleti ered-
ménnyel rendelkeznek.

„Most már az álcázás fejlődésére vonat-
kozó kérdést annak alapján vethetjük fel, 
hogy tudjuk, mit lát egy prédaállat fő ra-
gadozója. Felfigyeltünk rá, hogy a színe-
zet előállítása mögött rejlő génváltozások 
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Balra: egészséges agy; jobbra: előrehaladott 
Alzheimer-kóros agy

A fehér képződmény β-amiloid-plakk, 
körülötte pirossal a mikrogliák 
(KÉP: KEREN-SHAUL ET AL., 2017)
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A biológusok egy évszázada hasz-
nálnak a színezetre vonatkozó kuta-
tásokat, hogy megértsék az evolúciós 
folyamatokat. De új fejlemény, hogy 
a kutatók különböző tudomány-
területekről érkeznek, és összetett 
szempontok alapján tanulmányoz-
zák a szín termelését és érzékelését, a 
mintázatok működésének titkait és a 
fejlődés sémáit.

„Az állatmintázat-kutatás új korszaká-
nak küszöbén állunk, és kutatásaink in-
terdiszciplináris jellege rendkívül ígéretes” 
– összegezték a kutatók.
Forrás: University of Michigan

 Marsi viharvadászat

Amikor a Marson leszáll az éj, 
a hőmérséklet gyors csökkenése 
olyan zord időjárási körülménye-
ket eredményez a vörös bolygón, 
amely felülmúlhatja a kutatók ko-
rábbi elképzeléseit. Egy új tanul-
mány szerint erős szelekkel kísért, 

hóra emlékeztető apró szemcsékkel tar-
kított viharok támadhatnak, amelyek 
problémákat okozhatnak a bolygóra 
tervezett jövőbeli küldetések során.

Azon kívül, hogy a Mars időjárási 
viszonyainak ismerete elengedhetetlen 
a későbbi felderítő expedíciók szem-
pontjából, segíthet megmagyarázni 
azt a régóta fennálló kérdést: hogyan 
vesztette el a Mars az óriási vízkész-
letének jelentős részét. A tanulmány 
a Nature Geoscience című folyóiratban 
jelent meg, és talán először enged rész-
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párhuzamos módon léptek fel nem rokon 
fajok esetében” – mondta Tim Caro, a 
University of California (USA) kuta-
tója, a tanulmány egyik szerzője.

Tibbetts érdeklődése az állatok min-
tázata iránt középiskolában kezdődött, 
amikor felfedezte, hogy a papírdara-
zsak színes arcmintázattal rendelkez-
nek. Végül rájött, hogy az egyik faj, a 
Polistes fuscatus, változatos arcmintáza-
tokkal rendelkezik, melyet az faj tag-
jai az egyén azonosítására használnak. 
Ezek a darazsak megtanulják és meg-
jegyzik egymás egyéni arcát, hasonló-
an az emberi arcfelismeréshez.

Egy másik darázs, a Polistes dominula 
olyan arcmintázattal rendelkezik, 
mellyel a harci képességeiről tájékoztat-
ja a külvilágot. Amikor két darázs ta-
lálkozik, akkor küzdelem nélkül mérik 
fel egymás erejét, a rivális darázs arcán 
található fekete foltok alapján.

A Science folyóiratban megjelet átte-
kintő cikk egy másik evolúcióbiológus, 
Alison Davis Rabosky munkáját is ismer-
teti, melyet legújabban a korallkígyók 
kutatásában végez. Ezek a kígyók fé-
nyes sávokat viselnek mintázatként, 
és némelyik marása halálos, némelyik 
azonban csak utánozza veszélyes roko-
na színezetét.

A kutató több mint 150 korallkígyófaj 
mintázatát leírta, mindegyikük mér-
ges megfelelője jellegzetes vörös-fekete 
csíkozását viseli. Davis Rabosky ösz-
szegezte a földrajzi, filogenetikus, öko-
lógiai és színezetre vonatkozó adatokat 
egy integrált tér- és időbeli elemzésben. 
2016-os tanulmányában, mely a Nature 
Communications folyóiratban jelent meg, 
Davis Rabosky leírta, hogy a korallkí-
gyó mimikrije a korallkígyók felemel-
kedését követően fejlődött ki, és földrajzi 
adatokat közölt, melyek bemutatták azt 
is, mindez hol történt.

letesebb bepillantást abba a folyamatba, 
ami a vörös bolygó felhőiben tárolt víz-
zel történik.

A munkához három, széles körben 
használt számítógépes modellt alkal-
maztak, amely lehetővé teszi a kutató-
csoport számára a teljeskörű éghajlati 
szimulációt és a légáramlatok vizsgá-
latát, továbbá a Mars egyes területeire 
helyi időjárási előrejelzéseket is alkot. 
Ehhez korábban a kutatók számára 
mindössze egyetlen éghajlati modell 
állt rendelkezésre, ami eléggé korlá-
tozta a lehetőségeiket. „Ha csak egy 
éghajlati modellt használunk, akkor ugyan 
meg tudjuk mondani például a felhő elhe-
lyezkedését, azonban fogalmunk sem lesz 
a benne zajló dinamikai folyamatokról” – 
mondta Aymeric Spiga, a párizsi Pierre 
és Marie Curie Egyetem bolygókuta-
tója és a tanulmány fő szerzője. „Ez 
az oka annak, hogy ezeket a hóviharokat 
eddig még nem fedezték fel.”

A felhők jelentőségére a marsi időjá-
rásban, a hóviharokat is beleértve, csak 
most figyeltek fel igazán a szakembe-
rek. „Az összetett éghajlati modellek hasz-
nálata járható út lehet a Mars időjárási vi-
szonyainak feltérképezésében” – mondta 
Paul Hayne, a kaliforniai Pasadénában 
található NASA Sugárhajtás Laborató-
riumának bolygókutatója. „Kissé olyan 
ez, mint az orosz matrojska baba, csak itt 
az egyik nagy felbontású modellbe illeszt-
hető bele a másik”.

A Marson a nap folyamán a 10-20 
kilométer magasan elhelyezkedő fel-
hőzet elnyeli a napfényt és segít az at-

Korallkígyó

A pólusok felhőzetének vízgőzkibocsátása talán választ adhat  
az óceánnyi víz eltűnésére (FORRÁS: NASA)
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moszférát melegen és stabil állapotban 
tartani. Spiga és kollégái azonban úgy 
találták, hogy mikor a nap lemegy, a 
felhőkben a hőmérséklet rendkívül 
gyorsan csökken. A hideg, leszálló 
légtömegek a felszínről felszálló me-
leg levegővel keveredve a kora haj-
nali órákban erős szeleket keltenek, 
amelyek akár a 10 méter/másodper-
ces sebességet is elérhetik, az ereszkedő 
szelek pedig hóra emlékeztető részecs-
kéket is magukkal szállíthatnak.

Korábbi mérési adatok szerint első-
ként a NASA Phoenix leszállóegysé-
ge észlelt hóeséshez hasonló jelensé-
get még 2008-ban. Akkor a kutatók 
becslései alapján arra jutottak, hogy a 
jeges szemcsék 4 órán keresztül kö-
rülbelül 1-2 kilométert ereszkedtek, 
mielőtt szertefoszlottak volna a lég-
körben. Spiga és munkatársai szerint 
azonban az apró részecskéknek, me-
lyek mérete mindössze az esőcsepp 
ezredrésze, elegendő 5-10 perc is ezen 
táv megtételéhez.

A lefuttatott szimulációkban némi 
vízgőz távozását is megfigyelték a 
sarkok feletti felhőzetből. A csapat 
ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy 
nincs egységes álláspont a Mars víz-
forgalmával kapcsolatban. Az egyik 
lehetséges magyarázat szerint a víz a 
légkör felsőbb részei felé mozog, míg 
végül a világűrbe távozik, a másik sze-
rint azonban lefelé, a felszín irányába.

A Coloradói Egyetemen dolgozó 
Mike Chaffin, a Mars felső légkörével 
foglalkozó bolygókutató számára min-
denképp az előbbi elképzelés szimpati-
kus, hiszen az egyszerű magyarázattal 
szolgálna a marsi vízkészlet eltűnésére. 

A marsi atmoszféra működésének 
megértése segíthet a váratlan esemé-
nyek elkerülésében az elkövetkezen-
dő expedíciók során. Habár ezek a 
viharok a Földön olyannyira mérsé-
keltnek számítanának, hogy még a 
légi közlekedést sem befolyásolnák, a 

vörös bolygó vékonyabb atmoszférá-
ja miatt azonban jelentős mértékben 
felerősödhetnek, ami már komo-
lyabb problémákhoz vezethet mind 
a marsjárók (roverek), mind pedig 
a későbbre tervezett emberi legénység 
leszállásai során. 
Forrás: Nature

 A fényszennyezés  
új fenyegetést jelent  
a beporzóknak

A mesterséges fény akadályozza 
az éjszakai beporzást, és kisebb 
gyümölcshozamhoz vezet. Az éj-

szakai beporzók hiányából adódó vesz-
teséget nem képesek pótolni a nappali 
beporzók. A károsodás, melyet az éj-
szakai beporzók a mesterséges fény 
miatt szenvednek el, tovább terjed a 
nappaliakra is, mutatták ki svájci öko-
lógusok a Nature folyóiratban megje-
lent cikkükben.

A méhek és nappali beporzók száma 
világszerte csökken. Eva Knop és ku-
tatótársai, a University of Bern mun-
katársai elsőként mutatták ki, hogy 
az éjszakai beporzókra a mesterséges 
fény rossz hatással van, és megsza-
kítja beporzási tevékenységüket. „A 
világméretű beporzókrízis tárgyalásakor 
eddig nem fordítottak figyelmet az éjsza-
kai beporzókra” – mondta Knop. Ho-
lott rengeteg éjszakai beporzó van, és 
fontos szerepet játszanak a növények 
életében, ahogy a Berni-Alpokban 
végzett kutatás bizonyítja. Knop 
kutatócsoportja kimutatta, hogy 
egy réten azokat a virágok, melye-
ket a kísérlet keretében mestersége-
sen megvilágítottak utcalámpákkal, 
kétharmaddal ritkábban látogatták a 
beporzók, mint azokat, amelyek bár-
mely fényforrástól távol eső réteken 
éltek. Ez hatással volt a növények rep-
rodukciójára is.

Az utóbbi 20 évben 70 százalékkal 
nőtt a fénykibocsátás, főképp a lakó-
övezetekben. „Mivel lehetséges, hogy 
a fényre érzékeny rovarok már eltűntek 
az olyan területekről, ahol magas a fény-
szennyezés szintje, ezért a kísérleteinket 
a még viszonylag sötét Berni-Alpokban 
végeztük”. A kutatók azt találták, hogy 
éjszaka csaknem 300 rovarfaj látogat-
ta a körülbelül 60 növényfajt az olyan, 
művelés alatt nem álló réteken, melyek 
közelében nem volt fényforrás. A réte-
ken, melyekre kísérletképpen utcalám-
pákat állítottak, az éjszakai beporzók 
látogatása 62 százalékkal alacsonyabb 
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volt, mint a megvilágítatlan terüle-
teken. A kísérletben a közvilágítás-
ban általánosan használt LED lám-
pákkal dolgoztak.

A éjszakai beporzók csökkenésének 
jelentőségét a halovány aszat (Cirsium 
oleraceum) példáján figyelték meg a 
kutatók. A halovány aszat virágai gaz-
dag pollen- és nektárforrások számos 
rovarfaj számára, és ez az egyik legin-
kább látogatott növény éjjel és nappal 
is. A kutatócsoport 100 példányt fi-
gyelt meg, melyek öt olyan réten nőt-
tek, melyeket kísérletképpen utcalám-
pákkal világítottak meg, és öt olyanon, 
melyek természetes sötétben álltak. A 
megvilágított növényeket sokkal rit-
kábban látogatták a beporzók éjszaka, 
mint a nem megvilágított növényeket. 
A beporzók csökkenése hatással volt a 
halovány aszat szaporodására is: a teszt-
időszak végére átlagban 13 százalékkal 
csökkent a növényenkénti termésszám. 
„Nyilvánvaló, hogy a nappali beporzás 
nem kompenzálja az éjszakai beporzás 
hiányát” – mondta Knop.

A kutatók kimutatták, hogy az éjsza-
kai beporzók közvetett módon hatnak 
a nappaliakra is azáltal, hogy ugyan-
azokat a növényeket látogatják. Az ok 

még ismeretlen, de valószínű, hogy a 
növények az éjszakai beporzás követ-
keztében erősebbek lesznek, ezért több 
élelmet jelentenek a nappali bepor-
zóknak. Knop szerint ez még további 
vizsgálatokat igényel, valamint keve-
set tudunk a beporzás csökkenésének 
biodiverzitásra gyakorolt hosszú távú 
hatásáról is.

Az eredmények azonnali cselek-
vésre ösztönzik a kutatókat. „Sürgős 
méréseket kell elvégezni, hogy az évente 
növekvő fénykibocsátás környezetre gya-
korolt negatív hatásait csökkenteni lehes-
sen” – összegezte Knop.
Forrás: University of Bern

A NASA Phoenix űrszondája látott először 
havazást a Marson (FORRÁS: NASA)

Tesztkörnyezet, melynek segítségével  
a mesterséges fény éjszakai beporzókra 
gyakorolt hatását mérik 



Majd ’70 év szünet után a Nevado 
del Ruiz vulkánja egy viszony-
lag kisebb kitöréssel lepte meg 

a környék lakóit. Mivel 5311 méteres ma-
gasságával az Andok tagjaként – a 
Középső-Kordillera hegyvonulatának ko-
lumbiai szakaszán – az év nagy részén 
ködfelhőbe burkolózik, az alacsonyabb 
vidékekről a kitörése nem mindig látha-
tó. Sokszor csak egy-egy földrengés jel-
zi, hogy valami történt odafenn. 

Így volt ez 1985 novemberében is. 
Érdekes módon a vulkán működésé-
nek felújulására, egy jelentősebb kitö-
rés lehetséges bekövetkezésére már 
szeptemberben figyelmeztetett néhány 
kisebb földmozgás. Mi több, néhány 
vulkanológiai kutatócsoport is jelezte, 
hogy amennyiben nem csillapodnak a 
nyugtalanító előjelek, a környéket ki 
kell üríteni. Mindezek a jelek nem iga-
zan indították meg a szervezett kite-
lepítést, jobbára annak köszönhetően, 
hogy maga a vulkán mint aktív tűzhá-
nyó olyan távoli, felfoghatatlan veszély-
forrásnak tűnt, ami az akkori nemze-
dék emlékezetében nem jelent meg.

A köd leple alatt
Nevado del Ruiz a maga 5000 méter 
fölötti magasságával egy olyan vulkán, 
amely a trópusi völgyekből meredeken 
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emelkedik a Középső-Kordillera közel 
észak-déli csapású, alig 200 méterrel a 
tenger szintje fölött elterülő széles síkvi-
déke fölé. Amíg a völgytalpakon igazi 
trópusi környezet fogadja az embert, a 
Nevado del Ruiz messze a hóhatár fölé 
tör, csúcsát hó fedi. Az állandó felhőta-
karó alatt megbúvó tűzhányót ugyan-
akkor gyakori esőzések öntözik, ami a 
csúcsrégiót jellegzetesen nedves és hideg 
környezetté változtatja. 

Maga a vulkán alapvetően szilícium-
ban gazdag − így viszkózus, mere-
dek − lávadómokból áll, krátere elég 
komplex, nem olyan, mint amit leg-
többünk elképzel egy tűzhányó kráte-
réről. A csúcsot az idősebb lávadómok-
ból álló meredek sziklaszirtek alkotják 
egy körülbelül 10 kilométer széles pla-
tófelszínről kiemelkedve. A geológiai 
vizsgálatok egyértelműen azt bizo-
nyítják, hogy ebben a kráterhez közeli 
térségben számos olyan réteg található, 
melyek azt mutatják: a vulkán több-
ször lehetett aktív. Ám ezek a kitörések 
nem mindig voltak láthatók a környék 
völgyeiből, így alakulhatott ki a helyi 
lakosságban az a képzet, hogy a vulkán 
nem is (olyan) aktív. 

A közelben található vulkáni termé-
kek elemzése azt mutatta, hogy leg-
több esetben kisebb robbanásos kitö-

rések szórhattak hamut a kráter köz-
vetlen környezetére, olykor távolabbra. 
Több jel is arról árulkodik, hogy a fel-
jutó magma és a nagy magasságban 
felhalmozódó hó meg jég gyakran 
robbanásos kitöréseket okozhattak, de 
azok termékei csak ritkán juthattak 
messzebbre. Akkor mégis hogy követ-
kezhetett be az 1985-os katasztrófa?

Állandó laharveszélyben
Vulkánkitörések során, ha szilícium-
ban gazdag a magma, az lávadómo-
kat építhet fel a kráterben. A magma 
gáztartalma a megszilárduló lávadóm 
belsejében megrekedve óriási, egyre 
nagyobb nyomás alatt tartja a lassan, de 
folyamatosan gyarapodó lávadómot. 
Amint a belső nyomásnak már nem 
tud ellenállni a növekvő dóm (részben 
az egyre instabilabb szerkezete miatt), 
az egyszer csak felrobban, és tüzes 
anyaga kőzettörmelékből és hamuból 
álló árként zúdulhat le a vulkán körül. 
Ez az eleinte forró törmelékár a tűz-
hányó környezetében található havat 
és gleccsereket megolvasztva zagyárat 
indíthat el, mely a völgyeket követve 
zúdulhat a környékre.

Mivel Kolumbia középső része jelen-
tős mennyiségű trópusi esőt kap, és az 
Andok hegyláncainak kiemelke-

 ARMERO, 
A KOLUMBIAI POMPEI

Kolumbia történelmének egyik szomorú dátuma 1985. november 13-a. Egy egész város tűnt el mind-
örökre a Föld színéről, legalább húszezer emberáldozattal együtt. Armero városának maradványa – 

akár az ókori Pompeié – mementóként jelzi a természet erejét és kiszámíthatatlanságát.
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kisméretű vulkán által kiszórt meleg 
hamu is hirtelen megolvaszthatja a krá-
terrégió havát, jegét, elindítva ezzel egy 
lahart. 

A Középső-Kordillera kolumbiai hegy-
lánca és a „tetején ülő”, 3000 méter 
fölé emelkedő aktív vulkánok vidéke 
a Föld egyik leginkább laharok indí-
tására képes vulkáni területe. Itt min-
den adva van ahhoz, hogy már egy 
viszonylag kis energiájú kitörés is gigá-
szi méretű laharokat indítson útjára. 
Nevado del Ruiz és társai bolygónk 
legveszélyesebb terepének számítanak, 
ha laharokról van szó. A földtani kuta-
tások még csak napjainkban veszik iga-
zán célpontba e területet, ahol szinte 
minden bizonnyal a Föld legnagyobb, 
laharok által létrehozott hordalékkúpjai 
– ahogy a geológusok nevezik: alluviális 
legyezői – jöttek létre az elmúlt néhány 
tízezer évben. Az 1985. novemberi 
katasztrófa csupán egyike ezeknek az 
eseményeknek, ráadásul „mindössze” 
egy viszonylag kis térfogatú lahart pro-
dukált. A legújabb geológiai kutatások 
szerint az Armero tragédiáját létrehozó 
laharoknál akár százszor nagyobb térfo-
gatú laharok is zúdultak már le e térség 
vulkánjairól, szinte az egész környezet 
geomorfológiáját átírva. 

Katasztrófarekorder
Az Armero fölé magasodó Nevado 
del Ruiz 1985. novemberi kitörése 
alapvetően a hegylánc keleti oldalára 
zúdította pusztító iszap- és törme-
lékárjait, körülbelül 20 000 ember-
áldozatot követelve. Kicsit a feledés 
homályába merült, hogy a hegylánc-
tól nyugatra is indultak meg laharok, 
mintegy 3000 emberáldozatot szedve 

a Chinchina folyó völgyében. Mivel a 
régió gazdasági és kereskedelmi köz-
pontjai − mint például Manizales − 
napjainkban a vulkántól nyugatra talál-
hatók, így ezek a városok is potenciá-
lisan ki vannak téve a laharveszélynek. 
Manizales ad otthont a Kolumbiai 
Geológiai Szolgálat Nevado del Ruiz 
Vulkanológiai Obszervatóriumának, 
illetve a régió egyetemének, ahol több 
új kutatás indult a térség vulkanizmusá-
nak megértésére Carlos Borrero profesz-
szor és Hugo Murcia vezetésével.

Emberáldozat tekintetében Armero 
katasztrófája a XX. század második 
legnagyobb vulkáni tragédiájának szá-
mít e sorban, a Mount Pelée 1902. évi 
kitörését követve. A katasztrófa méretét 
nagyban befolyásolta több, előre nem 
sejtett tényező. Ugyan már 1985-ben 
nem egy vizsgálat bizonyította, hogy 
maga a város egy hatalmas, az elmúlt 
100 ezer évben folyamatosan növek-
vő alluviális legyezőn épült. Az utób-
bi nemcsak folyóvízi üledékekből állt, 
hanem több igen nagy térfogatú, vul-
káni eredetű lahar üledékéből. Az üle-
dékek mérete az akkori vulkanológiai 
ismeretek szintjén már-már egy felfog-
hatatlan dimenzióba tette e geológiai 
képződményeket, így annak kiváltó 
okát, méretét és katasztrofális jellegét 
sokan nem igen tudták értelmezni. 

Egy viszonylag egyszerűbb vulkáni 
veszélyeztetettség térképen Armero 
városa éppen egy lehetséges jövőbe-
li lahar útvonalában állt, bárminemű 
iszapár szinte automatikusan a város-
on haladt volna át. Ezt a drámai infor-
mációt a hatóságok nehezen értelmez-
hetőnek vélték, s így viszonylag kis 
erőfeszítést tettek annak érdekében, 

dése évente több centiméterre tehető, 
a terület jellegzetes trópusi lepusztulási 
formákkal tarkított, nem ritkán több 
száz méteres falakkal lezárt völgyek 
harántolják. Ebben az esetben a viszony-
lag kisebb kitörések által elindított 
piroklasztárak (pontosabban blokk- 
és hamuárak) néhány kilométerre a 
vulkán központjától meredek falú 
kanyonokba zúdulhatnak. A hirte-
len, több száz méteres esés után óriási 
lendületet kapva a völgytalpak nedves 
környezetéből temérdek vizet, tör-
meléket képesek magukkal ragadni, 
óriási méretű iszap- és törmelékárak-
ká dagadva. A vulkanológia ezeket 
az iszap- és törmelékárakat indonéz 
eredetű szóval laharoknak nevezi.

Keletkezésükhöz nem feltétlen kell 
vulkánkitörés, csupán sok vízre és 
szállítható törmelékre van szükség, 
így egy vulkán oldaláról már a heves 
esőzések is hatalmas laharokat indít-
hatnak útnak. A tűzhányó működése 
keltette laharoknak pedig nem kell 
mindenképpen nagy méretű kitörés-
hez kötődniük. Ha a vulkán csúcsa 
havas vagy jeges, már egy viszonylag 
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A Nevado del Ruiz vulkán térképe az 
1985-os laharok völgyeivel (nyilak)

Lagunilla-folyó szűk völgye Almero felett, 
a várostól úgy 10 km-re

Megszilárdult, vastag dácitláva-folyam a 
Nevado del Ruiz vulkán csúcsa közelében



hogy megszervezzenek egy esetleges 
teljes kitelepítési tervet. Ez Armero 
esetében azt igényelte volna, hogy ha 
a Nevado del Ruiz aktivitást mutat, 
akkor az egész városnak mennie 
kell… Ezt akkor, de napjainkban is, 
bármely hatóság nehezen felvállalható 
stratégiának értékelte/értékeli. Noha 
már 1985-ben is rendelkezésre álltak 
olyan térképek, amelyek azt mutat-
ták, hogy hol vannak azok a kiemelt 
területek, ahová viszonylag gyorsan el 
lehet menekülni, azokat azonban csak 
kevesen ismerték.

Nyakig iszapban
A lehetséges katasztrófavédelem 
megszervezését az is nehezítette a 
Nevado del Ruiz kitörésének pilla-
nataiban, hogy a városra éppen lecsa-
pott egy, az ezen a vidéken nem ritka 
trópusi vihar is, ellehetetlenítve a 
kommunikációt. A vihar elől a lako-
sok a házakba húzódtak, így annak 
nesze és a bezárt környezet teljesen 
elnyomta a vulkánkitörés zaját és a 
lezúduló lahar moraját. A katasztró-
fát csak súlyosbította, hogy a majd 
8 méter vastag, hirtelen lerakodott, 
savas folyadékokkal átjárt iszap és a 

benne szállított többtonnás kőzetda-
rabok a város minden alacsonyabban 
fekvő részét teljesen betemették. 

A keskeny völgyből kilépő lahar így a 
hegylábon hirtelen szétterült, lehetet-
lenné téve bárminemű mentőalakulat 
hozzáférését a legsúlyosabban letarolt 
városrészekhez. Az amúgy is felké-
születlen mentőalakulatok maguk is 
az életük után futottak, amikor elő-
ször látták meg az emberi tetemekkel 
fedett iszaptengert a város házainak 
romjai között . Az iszap és törmelékár 
a házak második szintjéig betemetett 
mindent. A savas vízzel telt iszapár az 
elevenen eltemetett emberek bőrébe 
mart, s aki nem tudott perceken belül 
kiszabadulni, azt az iszap gyors kiszá-
radásából adódóan az üledék mint a 
beton tartotta fogva a még élő embe-
ri testeket. 

Armero legszomorúbb története 
egy 13 éves kolumbiai lány, Omayra 
Sánchez Garzón tragédiája. A lány a 
lahar első hulláma által összedöntött 
házuk törmelékei közé szorult, ahol 
majd három napig szenvedve hunyt el. 
A mentőalakulatok tehetetlenül álltak 
előtte. Sem technikai eszközök, sem 
megfelelő orvosi ellátás nem volt, így a 
lány a biztos halálba beletörődve várta 
az utolsó pillanatot – nyakig merülve a 
megszilárdult iszapba. Sánchez halálát 

Frank Fournier örökítette meg, s 
a fotó 1986-ban az év sajtófotója 
lett, drámai módon figyelmeztet-
ve a természet erejére és az embe-
ri mulasztások sorozatára. 

Vulkánok árnyékában
A vulkán 1985 óta többször 
működésbe lépett, viszonylag 
csendes és rövid kitörések for-
májában. A Kolumbiai Geológiai 

Szolgálat és több kolumbiai egyetem 
vulkanológiai kutatásai folyamatosan 
tanulmányozzák e tűzhányó tevé-
kenységét. Több modell is napvilágot 
látott annak vizsgálatára, hogy egy 
adott kitörés milyen hatással lehet a 
vulkán közvetlen környezetére. Mind 
arra a megállapításra jutott, hogy a 
Nevado del Ruiz egy igen veszélyes 
vulkán, nem lehet félvállról venni, 
még akkor sem, ha a kitörése igazá-
ból éppen csak kicsi, hiszen a vulkán 
környezete és az azt körülvevő tró-
pusi morfológia és klíma az, amely az 
igazi katasztrófa előidézője. 

A legújabb kutatások azt is meg-
erősítették, hogy a vulkán nyugati 
fele sem lehet nyugodt, hisz ott az 
elmúlt 10 000 évben több Armero-
típusú és méretű lahar is lezúdult. Ha 
pedig nagyobb időskálán vizsgáljuk 
a Nevado del Ruiz kitöréseit, a kép 
még drámaibb: a majd 1 millió éves 
történetében a laharok meghatározó 
szerepet töltöttek be. És mindez csak 
a Nevado del Ruiz… E vulkántól 
számított 100−150 kilométeres kör-
ben található a Nevado del Tolima (a 
környék legmagasabb vulkánja), a 
Cerro Machín és a Cerro Bravo − mind 
aktív vulkán, a Nevado del Ruiz 
működéséhez hasonló kitörésekkel. 
A térképre tekintve pedig még meg-
döbbentőbb azt látni, hogy a vidék 
jelentősebb, mintegy 300 éves múlt-
ra visszatekintő városai szinte egytől 
egyig olyan alluviális legyezőn jöttek 
létre, melyek geológiáját e vulkánok-
ról származó laharok „írták”. Csak 
a Nevado del Ruiz legalább fél mil-
lió ember életét fenyegeti, míg a teljes 
régió több millió lakosa él az említett 
vulkánok árnyékában.

Németh Károly

 Almero házainak maradványait az iszapár üldéken növekvő 
növényzet veszi birtokába

Omayra Sánchez Garzón, 13 éves fiatal kolumbiai lány az iszapárba 
ragadva, tehetetlenül várja élete utolsó pillanatát

Omayra Sanchez tragédiájának 
helyszínét kereszt jelzi
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A SZŐLŐTERMESZTÉS TÖRTÉNETI VÁLTOZÁSAI TOKAJ-HEGYALJÁN

ORDINÁRIUM, 
SZAMORODNI, 

ASZÚBOR
A tokaji borvidék tipikus példája annak, hogy egy termelési tájat a 
természeti adottságok, a különböző etnikumok, az emberi tapasz-
talatok hatására a szőlőfajták, termelési eljárások és borfajták 
vonatkozásában a folyamatos megújulás jellemez. Ezen tényezők 
eredményeként a minőségi, kereskedelemben értékesíthető bor 
lehetővé tette az itteni települések rohamos fejlődését és a gazda-
ságnak egyetlen termék előállítására, a szőlőtermesztésre épülő 
átrendeződését is. A továbbiakban bemutatjuk azokat a változáso-
kat, amelyek a középkortól a XXI. századig történtek, és a folyama-
tos innovációt, melynek eredményeként lett Tokaj-Hegyalja a 

magyar borrégiók közül kiemelkedő, világhírű borvidék. 

elégített ki. Ekkor azonban megjelen-
tek a felvidéki német (cipszer) városok, 
továbbá a magyar Kassa, és nagyobb 
területek tulajdonjogát szerezték meg. 

Kora újkori innovációk
A XVI-XVIII. században történtek 
azok az alapvető változások, amelyek 
eredményeként megszületett a vidék 
hírét megalapozó aszúbor, és megkez-
dődött a minőségi bortermelés.

A XVI. században Magyarország 
legkiválóbbnak tekintett borvidéke, a 
Szerémség török uralom alá került, és 
ezután indult meg Tokaj-Hegyalja fel-
virágzása. Ezt nagymértékben elősegí-
tette, hogy sohasem került török meg-
szállás alá, és a három részre szakadt 
ország határai között viszonylagos sza-
badságot élvezett. Ilyen történelmi 
helyzetben zajlottak a termelési tech-
nológiában, munkamódszerekben 
olyan alapvető innovációs folyamatok, 
melyek új, zamatos, édes borfajtákat 
eredményeztek. A változás már a sző-
lőföldek kiválasztásában, a teraszok ki-
képzésében, a vízlevezető árkok ásásá-
ban és rendszeres tisztántartásában is 
megmutatkozott. A szőlőföld csaknem 
kizárólag a hegyoldalakban helyezke-

tételezhető, hogy a származási helyü-
kön jellemző korszerű eszközöket (új 
típusú baltás metszőkés, nehéz nagy 
kapa stb.) és technológiát (alacsony tő-
keművelés, csapos metszés, a bor hor-
dóban tárolása, ürmösbor készítése) 
közvetítettek a magyarság számára.  A 
XV. század második feléig Tokaj-
Hegyalja bora főleg helyi igényeket 

A Kárpát-medencébe érkező 
magyarok a IX. század vé-
gén szőlészeti ismeretekkel 

is rendelkeztek, amit többek között 
a magyar nyelv néhány honfoglalás 
előtti szava bizonyít (szőlő, bor, szűr stb.), 
továbbá olyan elemek, amelyek a Kau-
kázustól északra, a Fekete-tenger mel-
lékére utalnak. A szőlészeti szakiroda-
lom a szőlőt őshonosnak tekinti ezen a 
vidéken, amit a miocén korból szárma-
zó ősszőlő- (Vitis sylvestris) levéllenyo-
matok igazolnak. Vannak olyan véle-
mények is, hogy az ide érkező honfog-
laló törzsek találhattak maradványokat 
még a kelták által művelt szőlőterüle-
tekből is.  Balassa Iván – történeti 
adatok híján – inkább csak sejti, hogy 
a IX-XI. században az itteni hegyol-
dalakon már szőlő díszlett. Ő is a to-
kaj-hegyaljai szőlőművelés és borké-
szítés keleti kapcsolatait hangsúlyozza, 
amire a szőlő szabadban történő feldol-
gozása és a korai időkben a szőlőprés 
hiánya utal.

A XII-XIII. században külföldiek-
ből, feltehetően vallonokból, esetleg 
olaszokból jelentős települések léte-
sültek e vidéken (például Tállya, Ola-
szi, Liszka). Ezekről a telepesekről fel-

Kétágúzás, 1571
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ján még szeptember végén (Szent Mi-
hály napján) és október elején indítot-
ták, pedig az 1500-as évek második 
felében általánosabb lett a Simon-Juda 
napi (október 28.) szüretkezdés. Mind-
ez azt jelenti, hogy igyekeztek minél 
tovább tőkén tartani a szőlőt, hogy an-
nak édességét növeljék, illetve hogy 
minél több aszúszemet szedhessenek. 

Bizonyos változások az eszközkész-
letben is bekövetkeztek. A szőlőszedés-
re használt csebert mindjobban kiszorí-
totta a putton. A középkorban ezen a 
területen nem használtak sajtót a must-
nyeréshez. A szüretkor kint, a hegyen 
történt a kádba gyűjtött szőlő összetö-

rése, bottal csomoszolása, amihez kor-
szakunkban a taposás kapcsolódott. A 
zsákban taposás a XVIII. században 
vált általánossá. 

A szőlőprés (sajtó) a XVI. században 
jelent meg a felvidéki német városok 
szőlőiben, majd a nagybirtokokon. A 
középkorban különböző hordómérté-
keket használtak, ezek egységesítése a 
század második felében kezdődött a 
gönci hordó megjelenésével.

A különleges minőségi borok készí-
tésének előfeltétele volt a termelt szőlő-
fajták helyes megválasztása. Már a 
XVI–XVII. század fordulóján megje-
lent a Szerémségben is termelt és jól 
aszúsodó furmint. Mellette a gohér és a 
muskotály volt az, amely nemcsak na-
gyon édes mustot adott, de megfelelő 
körülmények között aszúvá is töppedt. 
A jó szőlőfajták, a késői szüret, a napfé-

dett el, ezért volt szükség a lépcsőzetes 
kialakításra, a helyi szóval kőgátakra. 
Ekkor már jobban ügyeltek a szőlő 
tiszta – köztes növények nélküli – ter-
melésére.  A trágyázást a XV. század 
végétől gyakorolták, a meredekebb 
dombokra olykor puttonyban hordták 
fel a trágyát.

A XVI–XVII. század fordulóján 
jött szokásba a kopaszfejre való met-
szés, vagyis a fejformára kialakított 
tőkéről minden vesszőt levágtak. Ez 
viszonylag kevés fürtöt eredménye-
zett, de az közel került a földhöz, így 
az őszi nap által felmelegített köves 
talaj éjszaka is jobban érlelte azokat, 

ezáltal nőtt a cukortartalma. Ezt a 
műveletet jellegzetes metszőkéssel vé-
gezték.

A minőségi bortermelést szolgálta – 
a korábbi kettővel szemben – a szőlő 
háromszori kapálása.  A XVI. század-
ban már nem maradt el az ültetvények 
őszi befedése és tavaszi nyitása sem. A 
talaj ötszöri megforgatása nemcsak a 
gyomirtást szolgálta, de a nehéz, kö-
tött talaj porhanyóssá tételét is. A tőké-
ket már a XVI. századtól karózták és 
sással kötözték. A szőlőbeli munkák 
minőségét biztosította, hogy azt a fej-
lettebb és jól megfizetett szakmány-
munkában végeztették.

A minőségi változások mellett a 
XVI. század közepétől a megművelt 
terület  jelentős növekedéséről is szól-
nak az adatok. A szüret ideje is meg-
változott: a XV–XVI. század forduló-

nyes órák magas száma és a néhány 
esős kora őszi nap hozzájárul ahhoz, 
hogy a szőlő héja elvékonyodjék, s 
megtelepedjen rajta az aszúsodást oko-
zó gomba (Botrytis chinerea).  

Már a XVI. század második felében 
megindult, de valójában egy évszázad 
alatt állandósult a tokaj-hegyaljai bor-
féleségek sorrendje: a közönséges bor 
(ordinárium, asztali bor) – főbor (ké-
sőbb szamorodni) – aszú – eszencia (nek-
tár). Az aszúsodott fürtökből akkor is 
az átlagosnál zamatosabb, édesebb bor 
lett, ha az aszúszemeket nem szedték 
ki, s ezt nevezték a közönséges borral 
szemben főbornak, szláv kifejezéssel 
szamorodninak (ahogy megtermett). 
Még kiválóbb bort lehetett nyerni, ha 
az aszúszemeket különválogatták, kö-
zönséges bort vagy mustot töltöttek rá, 
és így hagyták kiforrni. Ebből lett az 
aszúszőlő-bor, amelynek a minősítése a 
szerint alakult, hogy egy gönci hordó 
(136 liter) borhoz hány puttony (kb. 25 
kilogramm) aszúpépet adtak. A mér-
ték szerint egy gönci hordóhoz 3-5 
puttony aszúszemet adagoltak, a 6 put-
tony csak ritka kivételként fordult elő. 
Az értékes aszú törkölyét és seprőjét is 
hasznosították, s újabb borok készítésé-
hez használták fel (máslás, fordítás).

Korábban úgy tartották, hogy az első 
aszúbort az 1650-es években Szepsi 
Laczkó Máté készítette Lorántffy Zsu-
zsannának. Az újabb kutatások szerint 
az aszúszőlő-bor elnevezés 1590-ből va-
ló, de a szótár szerzője – Szikszai Fabri-
cius Balázs – már 1576-ban elhunyt, 
így 1570 körül állította össze a helyi 
gyakorlat alapján már létező aszúbor 
nevét tartalmazó szótárát Sárospata-
kon. Ezt erősíti egy 1571-es tokaji va-
gyonmegosztási ügyben szereplő „aszú 
szőlő bor” kifejezés is.

Az aszú a XVI. század végétől meg-
teremtette a tokaji bor világhírét. Ezt 
azonban csak úgy lehetett megtarta-
ni, ha azonos művelési módszerekkel, 
azonos borkészítési technológiával 
mindig ugyanolyan minőséget tud-
tak előállítani. Ennek érdekében ta-
lán már 1561-ben, de 1613-ban biztos, 
hogy 13 hegyaljai település képviselői 
Mádon megalkották az első rendtar-
tást, amelyet 1641-ben Zemplén vár-
megye 41 pontba szerkesztve az egész 
Hegyaljára kötelezően előírt.

A kora újkorban bekövetkezett válto-
zások egy része a XVIII. században te-
tőzött. Ekkor vált uralkodó fajtává a 

Tállya az 1860-as években
(KELETI GUSZTÁV RAJZA)
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furmint, és tűnt fel a hárslevelű szőlő. 
Az aszú a XVIII. században meghó-
dította egész Európát, és valójában 
ekkor alapozta meg hírnevét, és ke-
rült a királyok, főurak és a jómódú 
kereskedők asztalára mint Európa 
egyik legkiválóbb desszertbora. Eb-
ben az évszázadban vált általánossá a 
gönci hordó, amelynek a fele az áta-
lag. Az aszúbort átalagban érlelték és 
szállították, így már kívülről meg le-
hetett különböztetni a közönséges 
bortól vagy a szamorodnitól.

A tokaji borok érlelésének és táro-
lásának helyszínei a pincék, amelyek-
nek már a XVI. században nagy je-
lentőségük volt. A minőségi boro-
kat, elsősorban az aszút, évekig kel-
lett a pincében tartani, hogy 
megérjen, és áruba lehessen bocsájta-
ni. A pincék egyenletes hőmérsékle-
tet biztosítottak, és a bor érlelése 
szempontjából fontos  szerepe volt a 
pince falát bevonó nemes penésznek.

A filoxéra pusztítása  
és a szőlőrekonstrukció

A filoxéra (szőlőgyökér tetű) az 
1880-as években a hegyaljai szőlők 
nagy részét kipusztította. A védeke-
zés már az 1890-es évek elején megin-
dult szénkénegezéssel és amerikai vad-
alanyba oltott vesszők ültetésével.

Az állam adómentességgel támogat-
ta a filoxéra károsultakat, és elsősor-
ban a furmint termesztését szorgal-
mazták, kölcsönnel is segítve az újrate-
lepítést. Ekkor fokozódott Hegyalján a 

szőlőterületek XIX. században már 
megindult lecsúszása a hegy lábához, 
sőt az ez alatt elterülő sík földekre. 
Ekkor alakult ki Tokaj-Hegyalja 
nagyjából egységes furmint-hársle-
velű arculata. A korábban sor nélkül 
ültetett szőlők helyett a szőlők soro-
sakká váltak, ami kapálásbeli változá-
sokat is eredményezett. Egy új met-
szési mód, az egyszerű rövidcsapos 
váltómetszés terjedt el, amivel együtt a 
metszőolló használata is megjelent. A 
korábban kialakult borfajták ekkor 
stabilizálódtak olyan formában, ahogy 
azokat ma is ismerjük, de az asztali bor 
elnevezés váltotta fel a korábbi 
ordináriumot, és háttérbe szorult a 
máslás, a fordítás és a lőre. A hegyaljai 
szőlőmunkások új ismeretként megta-
nulták a permetezést.

Tokaj-Hegyalja a szocializmus 
évtizedeiben

A megváltozott tulajdonviszonyok, 
a nagyüzemi gazdálkodás túlsúlya 
inkább a mennyiségi növekedésnek 
kedvezett, s az ennek megfelelő 
strukturális, gazdálkodási és techno-
lógiai fejlesztések történtek. Ennek 
részeként például 1955-ben öt évre 
szóló fejlesztési terv született felújítás-
sal, új telepítésekkel, és szőlővessző 
előhajtató, szőlőfeldolgozó is épült.

Az 1960-as években a telepítések zöme 
a szoknyákon (sík területek) történt, 
ahol a borsodi iparvidék által elszívott 
munkaerőt a gépi talajművelés vált-
hatta ki. Ez azonban minőségromlást 
eredményezett. Jellemző lett a vegysze-Kőgátas teraszos szőlők 

(SASI GÁBOR FELVÉTELE)

res növényvédelem traktorral, majd he-
likopterrel. A szőlőfeldolgozás modern 
üzemekben történt. 

Az 1970-es adatok a tulajdonviszo-
nyok változásáról tájékoztatnak: a 
szőlőterület 22 %-a a Borkombinát, 
22,1 % a szövetkezeti közös, 55,7 %-a  
viszont már a mezőgazdasági szakcso-
portok és a kistermelők tulajdonát ké-
pezte. A Hegyalján előállított bor 
mennyiségi növekedését jól szemlélte-
ti, hogy 1990-ben 296 ezer hl bort ter-
meltek az 1952. évi 71 ezer hl-el szem-
ben. A borértékesítés fő irányát a szoci-
alista országok jelentették, a magas mi-
nőségi követelményeket támasztó és a 
saját termelőit védő Közös Piac országai 
lényegesen  kevesebb  hegyaljai bort vá-
sároltak.

A rendszerváltozás után
A birtokszerkezet radikális átrendező-
désével és a tömeges piacvesztéssel a 
tájegység teljes termelési vertikuma át-
alakult, amelyben sok kis és közepes 
nagyságú földterülethez jutott termelő 
jelent meg a borászatban. Jelenleg van-
nak a gyakran külföldi tulajdonban lé-
vő nagyvállalatok, az egy-egy telepü-
lésen élő szőlőtermelők, valamint a 
borturizmusba és értékesítésbe bekap-
csolódni képes hegyaljai borászok. Ők 
a tokaji egyértelműsítésére töreksze-
nek. Ennek fontos része a fogyasztói 
ízlést követő új termékösszetétel: a magas 
puttonyszámú aszú legyen presztízster-
mék, a szamorodni a világ többi édes bo-
rával egyenrangúvá váljon, erősíteni 
kívánják a késői szüretelésű gyors,  
úgynevezett „cash flow” bortípust, és a 
dűlőszelektált nagy tokaji száraz fur-
mint borfajta felépítésére törekednek.

Petercsák tivadar
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szükséges, mert így a távolabbi föld-
rengéseknek a helyét is pontosabban 
meg tudjuk határozni. De a hazai állo-
mások is érzékelik a körülbelül 5-ös 
magnitúdó feletti rengéseket az egész 
Földről. 
– Az imént konkrétan egy Izland 
környékén történt erősebb rengést 
figyeltünk meg a képernyőn. Itt, a 
Sas-hegy pincéjében lévő műszerekkel 
az Izlandról érkező hullámokat is le-
het érzékelni?
– Igen, az ilyen, 4-es körüli magni-
túdójú rengéseket egész Európából 
észleljük.
– Hogyan értékelik ki a beérkező ada-
tokat?
– A Föld felszínén szétszórtan elhelyez-
kedő szeizmométerekhez beérkező 
hullámokat a műszerek folyamatosan 
továbbítják az adatközpontokba. Ezek-
ben szoftveres kiértékelő rendszerek 
működnek: ha közel egy időben, több 
állomásról is erős jeleket észlelnek, a 
háromszögeléshez hasonló módszerek-
kel automatikusan kiszámítják az epi-
centrumok helyét és meghatározzák a 
rengések magnitúdóját is. A számító-
gép által meghatározott paraméterek 
azonban sokszor hibásak lehetnek, 
ezért a közelebbi rengéseknek a 

kiértékelését manuálisan is mindig 
elvégezzük. Egy esemény helyének a 
meghatározásához legalább 3-4 állo-
más szükséges, minél több állomásunk 
van, annál pontosabb lesz a helymeg-
határozás. De ehhez az is kell, hogy is-
merjük azt a közeget is, amiben terjed-
nek ezek a hullámok. Tehát kell egy 
földmodell, és vannak beérkező hullá-
mok – ezek együttes felhasználásával 
tudjuk a paramétereket meghatározni.
– Kutatásuk részeként készítettek egy 
térképet, ami a Kárpát-medencében 
eddig regisztrált földrengéseket mu-
tatja. Melyik az első, amiről van in-
formációnk? Tud egy-két fontosabb 
rengést említeni Magyarország törté-
nelméből?
– A legelső földrengés, amiről tudunk, 
456-ban Savariában, a mai Szombat-
hely környezetében volt. A legerő-
sebb rengés pedig 1763. június 28-án 
következett be Komáromban, ami-
nek magnitúdóját 6,3-ra becsülik. 
Ekkor a rengés során 63-an meghal-
tak meg, és súlyos károk keletkeztek 
a városban. A rengés után Mária Te-
rézia utasítására részletesen összeír-
ták a károkat, tehát elég sok infor-
mációnk van róla. Földrengés-kataló-
gusunk tartalmazza a régmúlt föld-

– Buda dombos részén, a Sas-hegy ol-
dalában készítjük ezt az interjút. Egy 
nagyon érdekes intézet található itt. 
Milyen műszerek rejlenek a pincében, 
ahol az imént körbevezetett?
– Itt, a sas-hegyi tanösvények alatt el-
helyezkedő pincében található a Nem-
zeti Szeizmológiai Hálózat egyik mé-
rőállomása. A szeizmológia elnevezés a 
görög seismos, földrengés szóból ered, 
és a földrengések kialakulásával, a 
földrengések hatására a Földben terje-
dő rugalmas hullámok regisztrálásával, 
a földrengések paramétereinek és a 
Föld belső szerkezetének meghatározá-
sával foglalkozik ez a tudomány.

Ilyen műszerből, ami itt is látható, 
összesen 15 van az országban, különbö-
ző helyszíneken. Az Obszervatórium-
ban főként a magyarországi és a kör-
nyező területek megfigyelése folyik, itt 
van az adatközpont, ahová megérkez-
nek az információk az interneten ke-
resztül. Itt történik a kiértékelés, a ren-
gések helyének és erősségének a meg-
határozása. Sőt, a kutatóközpont egy, 
az egész Földet behálózó hálózatnak is 
része. A magyarországi műszerek ada-
tain kívül látjuk és felhasználjuk a 
szomszéd, sőt távolabbi országok állo-
másainak regisztrátumait is. Ez azért 
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Győri Erzsébet, az Akadémiához tartozó Geodéziai és 
Geofizikai Intézet Szeizmológiai Obszervatóriumának tudo-
mányos főmunkatársa az idén tavasszal Bécsben megrende-
zett hatalmas EGU földtudományi konferencián három bemu-
tatott anyagnak is társszerzője volt. Már itthon, a Sas-hegy 
oldalában lévő kutatóintézetben beszélgettünk, miután kör-
bevezetett a hazai földrengéskutatás központjában. Milyen 
tudományos módszerekkel kutatják a földrengéseket? 
Milyen gyakran, milyen erősséggel jelentkeznek ezen jelen-

ségek Magyarországon? 
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nyire alkalmas Paks térsége atomerő-
mű építésére. Egy friss hír felvetette, 
hogy az atomerőmű engedélyezése a 
vetők miatt nem felelt meg a fentebb 
említett szabványoknak. Mi erről a 
véleménye?
– Ha a Kárpát-medence földrengés-
térképét tekintjük, akkor ennek alap-
ján Paks szeizmológiai értelemben az 
ország egyik legcsendesebb részén he-
lyezkedik el. Az erőmű környezetében 
több mint 20 éve működik egy nagy 
érzékenységű hálózat, ami idáig nem 
jelzett semmiféle aktivitást az erőmű 
közvetlen környezetében. Az régóta 
ismert, hogy egy vetőzóna húzódik az 
erőmű alatt. A szabványok azt mond-
ják ki, hogy a telephely alatt nem le-
het olyan, úgynevezett kapabilis 
törésvonal, ami a felszínre kifutva 
jelentős deformációt, elmozdulást tud 
létrehozni. A tavaly befejezett földtani 
kutatási program pontosan ennek a 
megválaszolására irányult, és ennek 
eredménye szerint ez a vető nem tud 
ilyen elmozdulást generálni. Nem 
mellesleg, Magyarországon egyáltalán 
nem tudunk olyan földrengésről, 
amelynek során ilyen felszínre kifutó 
törésvonal jött volna létre. Viszont a 
telephely környezetében, és attól távo-
labb is keletkezhetnek földrengések, 
amelyek hatással lehetnek az erőműre. 
A kutatási program keretében ezek a 
számítások is megtörténtek, amelyek 
eredményeinek figyelembe vétele már 
mérnöki, tervezői feladat.

Bajomi Bálint

csak az érezhető rengésekről tudtunk, 
és azon belül is csak azokról, amelyek 
lakott területek közelében pattantak ki. 
A digitális technika elterjedése és az ál-
lomások számának növekedése mind 
jelentősen hozzájárult a szeizmológia 
fejlődéséhez. Magyarországon 1995 
óta olyan sűrű a hálózat, hogy minden 
érezhető rengés paraméterét meg tud-
juk határozni.
– Ön részt vesz a földrengés-kocká-
zat meghatározására szolgáló kuta-
tásokban is.
– Végzünk földrengés-veszélyeztetett-
ségi számításokat, ami azt jelenti, hogy 
egy adott konkrét, meghatározott va-
lószínűségi szintre számítjuk egy adott 
helyen vagy területen az ott várható 
mozgást, és annak jellemzőit. Ez legin-
kább az altalaj vízszintes gyorsulásának 
a meghatározását jelenti, általában va-
lamilyen keményebb kőzetre, a helyi 
adottságok figyelembe vételével. Ma-
gyarországon 2009 óta érvényben van 
egy földrengésbiztonsági szabvány, az 
EUROCODE 8. Úgy kell az épülete-
ket megépíteni, hogy azok ne dőljenek 
össze egy olyan földrengés során, ami 
50 év alatt 10%-nál kisebb valószínű-
séggel fordulhat elő. A veszélyesebbnek 
számító üzemekre – például vegyi 
létesítményekre, vagy atomerőmű-
vekre sokkal szigorúbb szabványok vo-
natkoznak. Az utóbbiaknál a Nemzet-
közi Atomenergia-ügynökség szabály-
zatai, útmutatói az irányadóak. 
– Geológus, szeizmológus berkekben 
évtizedek óta folyik a vita, hogy meny-

rengéseit és a jelenkori, napjainkban 
regisztrált földrengéseket is. Ma-
gyarországon a szeizmikus aktivitást 
közepesnek lehet mondani, de a ka-
talógus a Kárpát-medence területé-
ről közel 70 000 bejegyzést, vagyis 
ennyi ismert rengést tartalmaz. Sze-
rencsére a medence belsejében ki-
sebb az aktivitás, mint a peremi te-
rületeken. Ha statisztikailag vizsgál-
juk az adatokat, akkor Magyaror-
szág területén minden évben 
átlagosan 4-5, a lakosság által is 
érezhető földrengés van. 20-25 
évente találkozunk olyannal, ami 
károkat okoz, és még ritkábban, 40-
50 évente fordul elő olyan, aminek 
következtében komoly károk kelet-
keznek. Bár átlagosan 4-5 érezhető 
rengés van egy évben, de 2013-ban 
például 22 olyan rengés volt, amit a 
lakosság érzékelt. Idén viszont csak 
egy kisebb, érezhető rengés volt ja-
nuárban, Dunaharasztiban. A Kár-
pát-medence külső területein na-
gyobb a földrengés-aktivitás és így a 
földrengés-veszélyeztetettség. Ezek 

közül Romániában a Vrancea-régió 
emelkedik ki, itt 1977-ben volt egy 
7,2-es magnitúdójú földrengés is.
– Elmondható hosszú távú trendként, 
hogy a jelen felé haladva egyre ponto-
sabb és részletesebb információk vannak 
a földrengésekről az egyre fejlődő mű-
szereknek köszönhetően?
– Ez így van. Minél több és pontosabb 
műszer áll a rendelkezésünkre, annál 
több és kisebb eseményről van tudo-
másunk. A XX. század eleje óta létezik 
műszeres regisztrálás, az azelőtti időből 

Szeizmográfok a Sas-hegy gyomrában.  
Balra az előtérben a kicsi, gömbölyű 

szerkezet piros vezetékkel egy modern 
eszköz; mögötte régebbi, üvegborítású 

szeizmográfok láthatók.

A Kárpát-medencében és környékén keletkezett 456 és 2015 között kipattant földrengések 
térképe (FORRÁS: HTTP://WWW.SEISMOLOGY.HU)
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Átérezni a biológiai sokféleség lényegét

Napjainkban az írott és elektronikus médiában, a szak-
emberek, de akár a laikusok közötti beszélgetésekben is 
gyakran hangzik el a biodiverzitás kifejezés. Sokan, sokfé-
le összefüggésben használják, ugyanakkor az is nyilván-
való, hogy nem mindenki érti ugyanazt alatta. Aki utána 
akar járni, hogy mit is takar pontosan ez a szó, számos ké-
zikönyvben, lexikonban találhat sarkos vagy kevésbé sar-
kos tudományos igényű defi-
níciókat, számszerűsítésére al-
kalmas indexeket, azokat áb-
rázoló grafikonokat stb. 

Az érdeklődő laikus (aki nem 
képletekké konvertálva akarja 
a kifejezést értelmezni) azon-
ban jobban teszi talán, ha vala-
mi olyan olvasmányt keres, 
ami segít „átérezni” a biológiai 
sokféleség lényegét. Ilyen lehet 
például egy fajgazdag, válto-
zatos élőlénycsoportot bemu-
tató igényes, színvonalas isme-
retterjesztő könyv. Hogy mi-
lyen „csapatról” kell ennek a 
könyvnek szólnia? Természe-
tesen a rovarokról ‒ vágja rá 
egy szempillantás alatt a nem 
titkoltan elfogult rovarász. Ha még pontosabban akar fo-
galmazni, akkor a bogarakról (itt már az elfogultság nem 
játszik jelentős szerepet, hiszen jelen sorok írója maga nem 
bogarász). A „biodiverzitás” mibenlétének hatékony 
szemléltetésére a bogarak fajszáma, méretbeli, formai 
változatossága, a végtelenül sokféle szaporodási és túl-
élési stratégiája, fajtársaikhoz vagy éppen más fajokhoz 
kötődő, gyakran elképesztően kifinomult kapcsolataik, 
a legkülönbözőbb ökoszisztémákban ‒ sivatagtól az er-
dőkön át a folyóvizekig ‒ betöltött, még annál is külön-
bözőbb, gyakran kulcsfontosságú szerepüknek csupán a 
töredékes megismerése is kiválóan alkalmas. A bogarak 
az állatvilág legfajgazdagabb rendjét alkotják, a több 
mint 400 ezer fajjal az eddig leírt összes fajnak bő egy-
negyedét teszik ki. Minden fajuk az élő és élettelen kör-
nyezet gyakran kegyetlen kihívásaira választ adó, egy-
egy egyedi „konstrukció”. Alkalmazkodóképességük, 
eredeti „innovációik” révén néhány extrém helytől elte-
kintve az egész bolygót benépesítik, számos földi öko-
szisztéma működésének meghatározó szereplői. Nem 
alaptalan tehát azt mondani, hogy a Föld az ő bolygójuk.

Anyagyilkos bogár? Elevenszülő cincér? Gyógyítja-e a 
cserebogár a maláriát? Mi lenne velünk bogarak nélkül? 
Mihez kezdett De Sade márki a kőrisbogarakkal? Ezek-
re és sok más, nem kevésbé izgalmas (egyesek szerint ta-
lán abszurd) kérdésre is választ kaphatunk Hangay 
György munkájából. A könyvből egyértelműen kivilág-
lik, hogy az évszázadok során milyen hatalmas mennyi-
ségű tudás halmozódott fel a bogarakkal kapcsolatban. 

KÖNYVSAROK

A szerző megemlékezik néhány egykoron élt kiemelke-
dő bogarászról is, akiknek nagyon sokat köszönhet a 
koleopterológia (bogártan) tudománya. Hangay György 
ugyanakkor azt sem rejti véka alá, hogy a bogarakkal 
kapcsolatos tudásnál sokkal nagyobb a velük kapcsolatos 
„nemtudás”. Több tízezer (ha nem százezer, esetleg mil-
lió) bogárfaj vár még a névadásra, pontosabban arra, 
hogy formálisan leírják. Még a szabályosan leírt fajok 
többségénél sem tudjuk, hogy mit eszik a lárvája, illetve, 

hogy mi eszi a lárváját ‒ másként 
kifejezve, milyen szereposztás-
ban vesz részt az élelmi hálózatok 
működésében. Szóval ezekről a 
hiátusokról is lehetne vaskos 
könyveket írni. Ám világunk 
(így az egyedülállóan gazdag bo-
gárvilág) megismeréséhez tulaj-
donképpen végtelen (és nem is 
feltétlenül egyenes) út vezet. En-
nek persze van jó oldala is. A jövő 
bogarásznemzedékeinek még 
hosszú időn keresztül rendelke-
zésére állnak majd megválaszo-
landó izgalmas kérdések, megfej-
tendő rejtvények.

Merkl Ottó főmúzeológus, a Ter-
mészettudományi Múzeum bo-
gárgyűjteményének vezetője (a 

könyv lektora és ajánlásának írója) szerint A bogarak bolygója 
cím tudományos-fantasztikus írást sejtet, és hát valójában 
az is. Tudományos, mert megalapozott tényeket, kipróbált 
ismereteket mutat be, a bogarakhoz köthető számos hiedel-
met és legendát a maga helyén kezeli. Fantasztikus pedig 
azért, mert a könyv címszereplői maguk is fantasztikusak. 
Véleményével maradéktalanul egyetértek.

Ha tehát valaki azt szeretné, hogy a biológiai sokféle-
ség érzete átjárja testét-lelkét, az vegye kézbe és olvassa 
el e fontos tanulmányt. A könyv egy olyan szerző mun-
kája, akinek megadatott (már azon túl, hogy áldozato-
kat is jócskán vállalt ezért), hogy élete során a 
biodiverzitást kedves bogarain keresztül „in situ” kóstol-
gathassa a Börzsönytől Afrikán és Ázsián keresztül 
Ausztráliáig. Mint ahogyan az is megadatott neki, hogy 
mindezt tartalmasan, tényszerűen, ugyanakkor élveze-
tesen, színesen, olvasmányosan le is tudja írni.

Az EX-BB Kiadó gondozásában megjelent 126 oldalas, 
keménytáblás, tetszetős könyv mintegy 200 képet 
(köztük színeseket is) tartalmaz. Az interneten, de több 
ismert, könyveket forgalmazó hálózat boltjaiban is 
kapható, különböző árakon (2560‒3200 forintért). Jó 
szívvel ajánlom mindenkinek, aki élő környezetünk 
csodavilága iránt érdeklődést mutat, laikusnak és képzett 
szakembernek egyaránt. Biztos vagyok benne, hogy 
még az utóbbiak szája is tátva marad egyszer-egyszer a 
könyvet olvasva. Mint ahogyan az velem is megesett 
néhányszor…

Csóka GyörGy      
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L ehetnénk ballagáson, fesztivá-
lon, sporteseményen, esküvőn, 
születésnapi bulin vagy éppen 

egy felvonuláson. A héliummal töl-
tött lufik felengedése elterjedt szo-
kásnak számít az ilyen eseményeken, 
de más országokban olykor még egy 
szeretett személy elvesztéséről is így 
emlékeznek meg halála évfordulóján. 
Nem csoda: a léggömbök felengedé-
sét számos rendezvényszervező cég és 
közösségi oldal ajánlja, így a kétségte-
lenül emlékezetes procedúra nagy di-
vathóbort lett. Esküvőkön még az if-
jú pár nevére címzett, előre felbélyeg-
zett szerencseképeslapokat is kötnek a 
lufikra, melyekre a vendégek szemé-
lyes üzeneteket és vicces felajánláso-
kat írhatnak. Ha valamelyik lufiposta 
visszaérkezik a friss házasokhoz, azt 
be lehet váltani a felajánlónál. 

Az igényekhez változatos lufipiac is 
társul: akinek a természetes latexből 
készült változat nem elég látványos, 
az a fényesen csillogó Mylar fóliás 
darabok közül is válogathat. Eze-
ken kívül létezik már világító, sőt 
villogó lufi is, melyekbe egy gomb-
elemről működő, apró LED-es fény-
forrást helyeznek. Ilyen világító lu-
fikból álló füzér a közelmúltban némi 

riadalmat is okozott, miután elsza-
badult a Sziget Fesztiválról. És talán 
érdemes szót ejteni az árakról is: 
egy 14-16 órán át lebegő, héliummal 
töltött egyszínű léggömb darabja 
390, a mintás pedig 420 forint. Ezek 
mindegyike kérhető a lebegési időt 
5-7 napra növelő zselés tartósítással 
(plusz 30 forint) és világítással (plusz 
200 forint) is. Egy 1000-1300 lufi-
hoz elegendő 50 literes palack héli-
um ára kb. 90 ezer forint; ha pedig 
otthonunkban egyénileg fújnánk fel 
a léggömböket, akkor az 50 lufihoz 
szükséges eldobható palackos hélium 
kb. 15 ezer forintba kerül. De az im-
pozáns hacacáré után vajon mi a lég-
gömbök további sorsa?

Ki tudja, hol áll meg
Öt évvel ezelőtt Stephan Irwin, a 
Clemson University doktorandusza 
részletesen körüljárta ezt a kérdést. 
Kíváncsi volt például arra, hogy mi 
történik azzal a 15 ezer lufival, amit 
a szervezők közleménye alapján az 
egyetem futballstadionjában szur-
koló nézők minden egyes mérkőzés 
során felengednek. Ez ugyanis – 
egy 28 centiméteres és 3,3 gram-
mos átlagos lufi sajátságait figye-

lembe véve – becslései szerint mecs-
csenként 50 kilogramnyi terhelést 
jelent a környezet számára. 

Stephan Irwin vizsgálatai során 
5600 lufi útját követte. Ezek közül 
ugyan csak negyvenről derült ki, 
hogy pontosan hová pottyantak 
vissza, a megszerzett néhány adat 
így is sokatmondó: míg az általuk 
megtett átlagos távolság 70 km kö-
rüli volt, közülük három kiugróan 
messzire: 270, 341 és 451 km-re ju-
tott. Ha ugyanezeket a léggömböket 
Budapesten engedték volna fel, ak-
kor – hasonló meteorológiai körül-
ményeket feltételezve – a legtávo-
labbi darab Prágáig repült volna. 
Irwin azt is kiderítette, hogy a lufik 
alig 12 százaléka robban apró dara-
bokra, 81 százalékuk szinte egészben 
jut vissza a felszínre.

A léggömb emelkedése a hidroszta-
tikai felhajtóerőnek köszönhető – 
ugyanez a jelenség tartja a hajókat a 
víz felszínén. Az emelkedés feltétele, 
hogy a ballonban lévő gáz sűrűsége a 
levegőénél kisebb legyen, amire a 
hidrogén és a hélium alkalmas. Felfe-
lé haladva az egyre ritkább levegőben a 

S O K  K I C S I  S O K R A  M E G Y

LÉGGÖMBSORS

Az ünneplő tömeg izgatott. Mindenki díszes madzagot szorongat a kezében, melynek másik végén egy 
héliummal teli léggömb nyújtózik az ég felé. Némelyiken kívánságcédula is lóg, amit a becsületes 
megtaláló később talán visszaküld a megadott címre. Vezényszóra aztán minden lufi egyszerre rep-
pen fel, a sokadalom pedig már csak pár percig nézheti álmélkodva a távolba sodródó színes kaval-

kádot. Most bemutatjuk az érem másik oldalát: a pillanatnyi örömnek ugyanis komoly ára van.

A héliummal töltött léggömbök 
több száz kilométerre is elszállhatnak 

(POTYÓ IMRE FELVÉTELE)
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200 km/h sebességű szelek 
tombolnak. A szélirány már 
1–2 km-rel a felszín felett is 
egészen más lehet, mint amit 
mi tapasztalunk. A Camb-
ridge University kutatói által 
fejlesztett program (http://
predict.habhub.org) az idő-

járás-előrejelzési adatok alapján ké-
pes kiszámítani a léggömb útvonalát. 
Ha pedig rádiójelek vagy GPS segítsé-
gével nyomon követjük a ballon pozíci-
óját, abból következtetni tudunk a 
magaslégkör szélviszonyaira. Ez a mód-
szer évtizedek óta a meteorológiai 
megfigyelések fontos részét képezi.

Fojtó zsinórok
Bár a különböző tengeri és szárazföldi 
állatfajok által elfogyasztott műanya-
gok ártalmas hatásait már sok esetben 
leírták, a tengerparti környezetben 4 
év alatt lebomló természetes latexből 
készült lufikat ezekben a tanulmá-
nyokban csak ritkán vették figyelem-
be. E hiányt részben pótolva Irwin azt 
is megvizsgálta, hogy a japán fürj, a 
vörösfülű ékszerteknős és a pettyes 
harcsa szervezete miként reagál a la-
texdarabok heti kétszeri fogyasztására. 
A vizsgált egyedek közül a kísérleti 
időszak végén csak a teknősök 21 szá-
zalékának emésztőrendszerében talált 
lufitöredékeket, a fürjeknél és a har-
csáknál nem. Külön érdekesség, hogy 
a vizsgált egyedek testtömege éppen 
fordítva változott: míg a fürjek és 
harcsák „elhíztak”, a teknősök nem. 

ballon oly mértékben tágul, hogy az ál-
tala kiszorított levegő tömege végig ál-
landó maradjon. Így hiába csökken a 
légnyomás, a felhajtóerő végig megma-
rad, az emelkedésnek pedig kizárólag a 
latex szilárdsága szab határt. A megfe-
szített anyagban lévő apró egyenetlen-
ség mentén végül kialakul egy repedés, 
ami robbanásszerűen terjed végig a tel-
jes léggömbön. A hélium elillan, ala-
csony sűrűsége miatt a magaslégkörbe, 
sőt, egy része a világűrbe távozik, a 
szétszakadt lufi pedig szabadesésben 
hullik vissza a földfelszínre.

Az emelkedés sebessége attól függ, 
hogy mennyi héliumot töltünk a lég-
gömbbe. Egy kevés héliumot tartal-
mazó lufi lassan emelkedik, de ma-
gasabbra jut, mivel csak később tágul 
a kritikus térfogatra. Ha ugyanazt a 
léggömböt teljesen felfújjuk, akkor 
gyorsabban emelkedik, de már ala-
csonyabban kidurran. A visszahullás 
helye pedig az emelkedés sebességétől 
és magasságától is függ. 

A szél a légkörben felfelé haladva 
gyorsan változik, ami nagyban befo-
lyásolja a léggömb útját. Míg itt a fel-
színen 40 km/h-s szél már erősnek 
számít, 10 km magasságban gyakran 

A tengeri teknősök családja 
tehát nagyban érintett, de ta-
láltak már sivatagi környe-
zetben honos kaliforniai 
üregteknőst is, ami az elfo-
gyasztott lufizsinórok és sza-
lagok miatt lelte halálát. A 
Laysan-albatrosz és az ékfar-
kú viharmadár felnőtt egye-

dei és fiókái szintén előszeretettel fo-
gyasztják a műanyagokat, mely las-
sabb növekedéshez, vagy végső eset-
ben egyedeik pusztulásához is 
vezethet. A halak, szárazföldi mada-
rak és gázlómadarak szintén veszé-
lyeztetettek, melynek egyik nyo-
masztó példája egy gumiszalag elfo-
gyasztásából eredő bélelzáródás mi-
att elpusztult fehér gólya. De 
kimutatták már kaliforniai kondor-
keselyű-fiókák bélrendszerében is 
ezeket a műanyagokat és más 
emészthetetlen matériát, legutóbb 
pedig Nagy-Britanniában egy há-
roméves csikót is megfojtott egy 
földre hullott léggömbzsinór. A 
helyzet súlyosságát az is mutatja, 
hogy a Marine Conservation Soci-
ety önkéntesei 2016-ban 53 száza-
lékkal több lufimaradványt találtak 
a brit partok mentén, mint egy évvel 
korábban. Ezekről a környezeti ha-
tásokról sajnos csak maroknyi 
lufieregető értesül, ám a léggömbök 
bűnlajstroma itt még nem ért véget. 

Nélkülözhetetlen nemesgáz
Bár a lufikba kerülő hélium a világ-
egyetem második leggyakoribb ele-
me, a földi tartalékok meglehetősen 
szűkösek, és – a hélium-3 izotóp 
szuperfolyékony tulajdonságát feltá-
ró Nobel-díjas fizikus, Robert Ri-
chardson szerint – ezek a készletek 
25-30 éven belül ki is fogyhatnak. 
Pedig mára ez az inert nemesgáz 
számtalan modern technológia pó-

Mogyoródi ballagásokon felengedett lufik útvonalait az 
aktuális meteorológiai adatok alapján saját számítással 
követtük: a léggömbök egy óra elteltével Monor (36 km), 

illetve Heves (76 km) térségében jártak.

A halászsas 
fészekanyagnak szánja 

a tengerparton talált 
lufizsinórokat

(FORRÁS: 

BALLOONSBLOW.ORG)

Erre a sarlósfecskére nyaka köré tekeredett 
lufival találtak rá

(FORRÁS: BALLOONSBLOW.ORG)
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tolhatatlan hozzávalójává is vált, az-
az korántsem csak arra jó, hogy lu-
fikba töltsük, vagy egy mély szip-
pantással néhány pillanat erejéig vic-
ces hangszínt kreáljunk vele 
magunknak. A számtalan felhaszná-
lási területen évi 167 millió köbméter 

héliumot használunk el, melynek a 
HeliumOne adatai alapján 8 százalé-
ka pazarlódik lufieregetésre.

Míg a második világháború vége 
előtt ennek a nemesgáznak főként 
csak léghajóknál vették hasznát, az 
U.S. Geological Survey adatai szerint 
az Amerikai Egyesült Államokban 
2015-ben a teljes mennyiség 26 száza-
lékát a betegségek diagnosztizálásához 
használt MRI-készülékek szupravezető 
mágneseinek és más eszközök hűtésé-
hez, 17 százalékát hegesztéskor, 4 száza-
lékát vákuumrendszerek és erősen szi-
getelt tartályok szivárgásának ellenőr-
zésére, 2 százalékát pedig mélyvízi bú-
várkodásra és egészségügyi ellátásra 
alkalmas légzőkészülékek készítéséhez 
használták. A hélium nélkülözhetetlen 
mivoltát jól mutatja, hogy amelyik tech-
nológia működtetéséhez −256 °C-nál 
alacsonyabb hőmérsékletre van szük-
ség, ott egyáltalán nincs helyettesítője 
– így például a svájci CERN önmagá-
ban 130 tonna héliumot használ a 
Nagy Hadronütköztető mágneseinek 
-271°C-on tartásához. Ahol pedig a le-
vegőnél könnyebb anyagra van szükség, 
ott is csak azokban az esetekben lehet he-
lyette hidrogént használni, ahol annak 
gyúlékonysága nem okozhat problémát.

Vannak azonban hasznos lég-
gömbök is: a meteorológiai ballo-
nok 75-80 perc alatt jutnak el mint-
egy 30 kilométeres magasságig, ez-
alatt pedig – miközben akár 12 mé-
teresre is felduzzadhatnak – adatokat 
továbbítanak a fogadó meteorológi-
ai állomásra. Az Országos Meteoro-
lógiai Szolgálat budapesti és szegedi 
obszervatóriumaiban 12 óránként 
engednek fel egy-egy ilyen ballont. 
A meteorológiai szondák adatai nél-
kül elképzelhetetlen lenne az időjá-
rás-előrejelzés, ugyanakkor ezek az 
ózonréteg és a magaslégkör kutatá-
sának is fontos eszközei.

Közel a tűzhöz
A széleskörű igények ellátására az 
U.S. Geological Survey adatai alapján 
az Amerikai Egyesült Államokban 
20,6 milliárd, Katarban 10,1 milli-

árd, Algériában 8,2 milliárd, Orosz-
országban 6,8 milliárd, Kanadában 
2 milliárd, Kínában pedig 1,1 milli-
árd m3 hélium áll rendelkezésre, 
melyből a jelentős termelők közül az 
Amerikai Egyesült Államok 2016-
ban 63 millió m3-t, Katar 50 millió 
m3-t, Algéria pedig 10 millió m3-t 
termelt ki. Ezekre a készletekre 
egyébként minden esetben olaj- és 
földgázmezők keresése közben, vélet-
lenül találtak rá, egy tavaly bemuta-

tott vadonatúj módszerrel azonban 
már kimondottan héliumkészletek 
feltárására is van lehetőség. A Durham 
és Oxford University geológusai által 
kidolgozott reményteli metódus azon 
alapszik, hogy a mélyben lévő ősi kő-
zetekből egy közelben működő vul-
kán hője könnyen kiszabadíthatja a 
héliumot, ami aztán felfelé haladva 
gázcsapdaként működő üregekben 
gyűlhet össze. Viszont ha ezek a gáz-
csapdák túl közel fekszenek az adott 
vulkánhoz, akkor a nemesgáz mellé 
nagy eséllyel más vulkáni gáz, például 
szén-dioxid is keveredhet. Bár az ideá-
lis távolságot még nem állapították 
meg, egy eddig ismeretlen készletet 
máris feltártak Tanzániában, a Kelet-
afrikai árokrendszer mentén. Az itt 
megbúvó 1,5 milliárd köbméter héli-
um 1,2 millió MRI-készülék feltölté-
séhez lenne elegendő. Ha az új mód-
szerrel sikerülne további készleteket is 
feltárni, az némileg elodázhatná a hé-
liumkészletek közeljövőre datált ki-
merülését.

A héliumpiac labilitását a második 
legjelentősebb termelőnek számító 
Katar június eleje óta tartó blokádja 
is fokozza, a feszült geopolitikai 
helyzet következtében ugyanis min-
den jel szerint akadozni fog az ellátás. 
Legnagyobb félnivalója ennek kap-
csán a héliumpiac mindössze 6 száza-
lékát kitevő kutatólaboroknak van, 
készlethiány esetén ugyanis a náluk 
jóval jelentősebb fogyasztók élvez-
hetnek prioritást. Ahogyan arról a 
rangos Nature folyóirat több júliusi 
cikkében is lehetett olvasni, a katari 
helyzet egyes kutatókat munkájuk 
áttervezésére vagy szüneteltetésére is 
kényszeríthet.

Bár az ehhez szükséges berendezés 
igen költséges, a hélium újrahaszno-
sítása részben megoldást adhatna a 
problémára, így ugyanis a felhasznált 
nemesgáz 95 százaléka nem szállna el 
örökre az éjsötét világűrbe. Rendkí-
vül előremutatóak ugyanakkor azok 
a lufieregetést tiltó – ezáltal az élővi-
lágra gyakorolt káros hatásokat és 
héliumpazarlást egyaránt visszaszorí-
tó – törvényi rendelkezések is, me-
lyeket többek között Floridában, Te-
xasban, Kaliforniában, Virginiában, 
az ausztrál Queenslanden, illetve az 
Egyesült Királyság ötven városában 
hoztak. A legközelebbi rendezvé-
nyen keressünk inkább mi, magya-
rok is más alternatívát: ültessünk 
emlékfákat, fújjunk buborékokat 
vagy alakítsunk élőláncot.

Farkas alexandra
 LeeLőssy ÁdÁm

Ez a lumma még időben szabadult a lábára 
tekeredett lufitól

(FORRÁS: BALLOONSBLOW.ORG)

Csérre tekeredett lufizsinórok
(FORRÁS: BALLOONSBLOW.ORG)
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– Mi mindenre büszke a 
verseny múltjából?
– 1955-ben rendezték 
az első országos meg-
méretést az ELTÉ-n, 
ahol diákok és mestere-
ik nívós konferenciát 

tartottak. Különösen fontos szerepet ka-
pott a diákköri tudományos munka a fel-
sőoktatás tömegesedése idején, amikor a 
rendszerváltás előtti 80 ezres hallgatói lét-
szám hirtelen négyszázezerre duzzadt. 
Ma a felsőoktatásban tanulók létszáma 
már optimálisnak mondható, nagyjából 
250 ezer, ami éppen megfelelő merítés az 
egyetemi tehetséggondozáshoz. Idén im-
már a harmincharmadik OTDK-t rendeztük, a két-
évenkénti versenyen az utóbbi évtizedben megfigyel-
hető, hogy a mindenkori diáklétszám 8-12 százaléka 
mutatja meg a tudását az intézményi konferenciákon. 
– Ez összesen hány versenyt jelent szerte a Kárpát-
medencében?
– A mostani versenyt „felvezető” két év alatt 1800 
konferenciát bonyolítottak le a felsőoktatási intézmé-
nyekben, ahol összesen több, mint 14 ezer pályamun-
kát mutattak be a fiatalok. Azt szoktuk mondani, 
hogy a TDK örök, ami azt jelenti, hogy az egyes tudo-
mányterületek konferenciáit az adott szak-
mai bizottságok „tartják karban”, ők biz-

A  H A R M I N C H A R M A D I K  O T D K  TA PA S Z TA L ATA I R Ó L

A TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR ÖRÖK!
Nyár elején zajlottak az Országos Tudományos Diákköri Konferencia 
(OTDK) döntői.  Szendrő Péter professzorral, az OTDK elnökével az 
immár 62 éve rendszeresen megszervezett felsőoktatási verseny ered-

ményeiről, tanulságairól beszélgettünk.

tosítják a mindenkori színvo-
nalat. A rendező intézmények 
pedig, amelyek kétévenként 
változnak,  a folyamatos „lel-
kesedés” gondozói. Minden 
tudományágnak megvannak 
a hagyományai, ami egységes, 
az a  minőség, a teljesítmény 
tisztelete. Idén országszerte 16 
helyszínen rendeztük a döntő-
ket. Összesen mintegy 4500 

dolgozatot mutattak be ebben az évben, közöttük 
150 határon túli pályamunkát. A harmincharmadik 
OTDK-t több mint 10 ezren látogatták: zsűritagok, 
bírálók, szponzorok, érdeklődők, közöttük körülbe-
lül 400-an külhoni magyarok is. Nagyon fontosnak 
tartom a határon túli konferenciákat is. A TDK hatá-
rok nélkül programunk keretében idén immár min-
den szekcióban részt vettek határon túli diákok. Szá-
mos egyetemen működik a TDK-t koordináló ta-
nács, szerveznek intézményi konferenciákat, amelyek 
segíthetnek egyrészt abban, hogy a határon túli fiatal 

magyar értelmiség megtalálja a boldogulási le-
hetőségét a szülőföldjén, tehát a tehetséggondo-
zó munkánk az ottani magyar szellemi megma-
radás záloga; ugyanakkor a konferenciák segíte-
nek egyben a határon túli fiataloknak megtalál-
ni a közös hangot az anyaországi diákokkal és 
oktatókkal. S a közös nyelvet is: jóllehet a hatá-
ron túli magyar fiatalok természetesen beszélik 

az anyanyelvüket, de a magyar szaknyelvet az adott 
ország felsőoktatásában nem, vagy nem teljesen sajá-
títhatják el. Erre is nagyszerű lehetőség a Tudomá-
nyos Diákköri Konferencia. Valamint arra, hogy 
megtanuljanak nyilvánosan előadni, érvelni, sőt, vi-
tázni – a jogászoknál például az a hagyomány, hogy a 
hallgatóság is vitatkozhat a konferencia versenyzői-
vel, opponálhatja az előadásokat. 

Ez az OTDK egyik varázsa: nemcsak egy nívós ver-
seny, ahol díjakat lehet nyerni, hanem egyben kiala-
kulnak a jövő szakmai kapcsolatai. Diák a diákkal, 
hallgató a professzorral megtalálhatja a közös hangot.

Gózon Ákos

A TEHETSÉGGONDOZÁSI 
PIRAMIS CSÚCSÁN
Az OTDK a hazai tehetségsegítés piramisá-
nak a csúcsán helyezkedik el.  A felsőfokú te-
hetségsegítéshez elengedhetetlen, hogy a  ki-
emelkedő képességű diákokat már általános 
iskolás korban felismerjék, s időben szárnyuk 
alá vegyék a szakemberek.  E kisebb korban 
megkezdett munkára épít a tudományos diák-
köri mozgalom, ezért is lett az OTDK az egyik 
meghatározó résztvevője az egy évtizeddel 
ezelőtt alapított, főként a közoktatási korú gye-
rekekkel foglalkozó Magyar Tehetségsegítő 
Szervezetek Szövetségének.

PREZENTÁCIÓS DÍJ
Az OTDK-kat követően az egyik legizgalmasabb esemény 
a prezentációs verseny. Az Országos Tudományos Diák-
köri Konferencia 16 szekciója az OTDK-n kiválasztotta a 
szekciójában bemutatott pályamunkák közül a legjobb 
prezentációt. A Prezentációs Díj-versenyen a 16 tudományterület képvi-
selői mérték össze prezentációs képességüket a szakmai zsűri előtt, ha-
gyományosan a Magyar Tudományos Akadémián. 10 perces előadást 
tartottak a pályamunkájukból, ezt 5 perces vita követte, amikor a zsűri 
tagjai kérdezhettek az előadótól az elhangzottakkal kapcsolatban, illetve 
tanácsokkal látták el a hallgatókat tudományos eredményeik kommuniká-
lásának módját illetően. 

A zsűri tagjai voltak: Szendrő Péter, Csépe Valéria, Feledy Botond, Kő-
nig Frigyes, Szécsi Gábor, Cziráki Szabina. Négy hallgató kapott díjat: 
Asztalos Lilla, a Műszaki Tudományi Szekció; Kerezsi Nikolett Dóra, a 
Kémiai és Vegyipari Szekció; Mizsei Edvárd a Biológia; illetve Vass Réka 
Anna, az Orvos- és Egészségtudományi Szekció jelöltje.
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A magyar országgyűlés a fiatal-
korúak (gyermekek) védel-
mének fontosságát már a szá-

zad elején felismerte: 1901-ben 
előbb az állami gyermekmenhe-
lyekről (lelencintézetekről), majd a 
közsegélyezésre szoruló hét éven fe-
lüli gyermekek gondozásáról is tör-
vény jelent meg. 1908-ban pedig a 
büntetőtörvénykönyvet és a bűnvá-
di perrendtartást is fiatalkorúakra 
vonatkozó szabályokkal egészítet-
ték ki – számos nyugati államot 
előztek meg a magyar országgyűlés 
e reformjai.

Az ifjúság szeszes italokkal szem-
beni védelme még korábban jelent-
kezett: az 1879. évi magyar kihágási 
büntetőtörvénykönyv az olyan sze-
mélyt, aki kocsmában, vendéglőben 
vagy utcán 14. életévét még be nem 
töltött ifjút részegített le, illetve aki 
mint szeszes italok eladásával foglal-
kozó egyén szeszes italt adott 14 év 
alatti részegnek, magasabb összegű 
pénzbüntetéssel büntette. E cselek-
ményeket tehát e kihágás minősített 
(súlyosabban büntetendő) eseteként 
állapította meg.

Már a háborút követően, 1921-ben 
előírta egy belügyminiszteri rende-
let, hogy kíséret nélkül lévő 16 éven 
aluli személyt kocsmában szeszes 
itallal kiszolgálni csak úgy lehet, 
hogy a kiskorú a szeszes italt a kocs-
mában ne fogyaszthassa el. (A ren-
delet ugyanis nem kívánta megaka-

dályozni azt, hogy kiskorú szeszes 
italt vásárolhasson más, nagykorú 
személy számára.) Ha az üzlet tulaj-
donosa (vezetője) ezt a szabályt meg-
szegte, a jogszabály elzárással és 
pénzbüntetéssel büntette.

1925-ben újabb belügyminiszteri 
rendelet jelent meg, amely még ak-

A  S Z E S Z E S  I TA L O K T Ó L  A  S Z Ó R A KO Z Ó H E LY E K I G

A BETHLEN-KORMÁNY 
IFJÚSÁGVÉDELMI TÖRVÉNYE

Az ifjúságvédelem ügye a Horthy-korszak 
törvényalkotásában már a húszas években 
megjelent. 1928-ban az országgyűlés az ipar-
ban foglalkoztatott gyermekekre, fiatalkorú-
akra és nőkre vonatkozóan alkotott törvényt, 
és ugyanekkor cikkelyezte be az 1919-ben 
Washingtonban elfogadott, fiatalkorúak éjjeli 
ipari munkájáról szóló nemzetközi egyez-
ményt. Az alábbiakban azonban nem ezeket, 
hanem az 1927. évi XXXIII. törvénycikket 
mutatjuk be, mely az ifjúság védelméről a szeszes italok kiszolgáltatása és a szórakozóhelyek láto-
gatása terén rendelkezett. A Vass József népjóléti és munkaügyi miniszter nevével fémjelzett tör-
vény különösen azért érdekes, mert ez a korszak törvényalkotásának az egyetlen, kizárólag csak 

fiatalkorúakra vonatkozó és a tárgyban nem nemzetközi joganyagot kihirdető terméke.

Asztaltársaság 1920 körül
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nem lehet, az 1923. évi Bill of La-
dy Astor pedig a 18 éven aluliak 
szeszes itallal való kiszolgálását til-
totta meg. Hasonló törvények ter-
mészetesen más országokban is 
voltak, eltérések elsősorban a kor-
határokban mutatkoztak. A kor-
határt Ausztriában, Olaszország-
ban és Jugoszláviában a 16. életév-
ben állapították meg, ehhez képest 
a „védett kort” Luxemburgban a 
17. életévnél, Lengyelországban és 
Svédországban pedig – az angol és 
a magyar szabályozáshoz hasonló-
an – a 18. életévnél húzták meg. A 
korhatár Norvégiában volt a leg-
magasabb, ott egészen a 21. élet-
évig érvényesítették a tilalmat. 
Igen érdekes volt a „megosztott” 
csehszlovák és a dán szabályozás: 
Csehszlovákiában a 16. életéven 
felül már megengedték a fiatalok 
borral és sörrel való kiszolgálását, 
ám a más szeszes italokkal való ki-
szolgálásukat egészen a 18. élet-
évük betöltéséig tiltották. Dániá-
ban a községi rendőrhatóságoknak 
volt joguk arra, hogy megállapítsák 
azt a korhatárt, amelyen aluliak 
számára „erős” italokat kiszolgálni 
nem szabad. E korhatár a 16. 
életévnél nem lehetett alacso-
nyabb. A svájci kantonok és az 
angol domíniumok többsége szin-
tén életbeléptetett fiatalkorúak 
alkoholfogyasztását tiltó rendel-
kezéseket.

Zugkocsmák felkutatása
Az 1927. évi magyar törvény szerint 
nyilvános helyiségben vagy helyen 
18. életévét be nem töltött személyt 
tilos volt szeszes itallal kiszolgálni. 
A törvényalkotó a korhatárt azért a 

kor is megtiltotta a 12 év alatti „ser-
dületlenek” szeszes itallal való ki-
szolgálását, ha más kíséretében ér-
keztek. 1923-ban rendeletet bocsá-
tott ki a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter is, mely szerint tilos volt 
az iskolába járó ifjúságnak vendég-
lőket, kocsmákat és kávéházakat lá-
togatni.

A fenti jogszabályok még számos, 
törvényhatósági szabályrendelettel 
egészültek ki, melyek bizonyos élet-
koron aluli gyermekeket nyilvános 
mulatóhelyeken, kocsmákban, pá-
lin ka- és sörkimérésekben nem en-
ged tek megjelenni. Részben ezzel 
függött össze az 1927. évi if jú ság vé-
del mi törvény egyik célja is: a külön-
böző rendeletekben meghatározott 
korhatárokat szükségesnek látszott 
egységesíteni. Másrészt a magyar 
törvényhozás nem akart a külföldi 
törvényhozások mögött lemaradni 
„már csak kulturális színvonalunk 
megóvása érdekében is”. Harmad-
részt pedig a népjóléti és munkaügyi 
miniszter úgy látta, hogy „Annak a 
sokat vitatott kérdésnek a mellőzésével, 
hogy a szeszes italok mérsékelt élvezete 
az emberi egészségre általában hátrá-
nyos-e, mint immár a köztudatba is át-
ment tényt meg kell állapítanom, hogy a 
fejlődésben lévő s éppen ezért a káros be-
hatásokkal szemben fogékonyabb embe-
ri szervezetre az alkohol kártékonyab-
ban hat, azok az erkölcsi károk pedig, 
amelyekkel a még meg nem állapodott 
életkorban történő alkoholfogyasztás 
jár, jóformán kiszámíthatatlanok”.

Külföldi példák
Angliában az 1908. évi Children 
Act úgy rendelkezett, hogy 14 
éven aluliaknak kocsmába belépni 

18. életévben állapította meg, mert 
úgy látta, hogy akkorra már nagy-
jából kifejlődik az emberi szervezet, 
és az ifjú önállóbb, családtól füg-
getlenebb életbe kezd. A tilalmat 
csak a nyilvános helyiségekre/he-
lyekre korlátozta, például vendég-
lőkre, kávéházakra, szállodákra, 
kocsmákra, automatabüfékre, üz-
letekre, kirándulóhelyekre, vásá-
rokra, búcsújáróhelyekre és tánc-
mulatságokra. Ennek az volt az 
oka – mint a törvény indoklása 
írja –, hogy „az állami beavatko-
zásnak […] a magánházak küszöbé-
nél meg kell állnia, mert az idevonat-
kozó tilalom végrehajtásának ellenőr-
zése fontos szabadság jogot érintene, 
de ezenfelül leküzdhetetlen nehézsé-
gekkel is járna”. Az indoklás szerint 
az otthoni alkoholfogyasztás ellen 
inkább az iskolában és iskolán kívül 
történő célirányos felvilágosítással 
kell küzdeni.

Aligha meglepő tehát az, hogy a 
törvény végrehajtási rendelete a 
csendőrséget és a rendőrséget az 
ilyen ügyekben „kellő tapintattal” 
való eljárásra utasította, „nehogy az 
egyéni szabadság körébe mélyebben 
belenyúljanak”. Eljárásuk során ke-
rülniük kellett, hogy a törvény 
rendelkezései a nép általános felfo-
gásával és szokásaival kerüljenek 
szembe. Ezért a végrehajtási rendelet 
több példát hozott fel. Nem ütközött 
például a törvénybe az, ha az ifjú 
otthon, családja körében vagy más 
családnál vendégségben fogyasztott 
szeszes italt. Vétlen volt az a falusi 
gazda is, aki a felfogadott ifjú mun-
kásainak szeszes italt szolgáltatott ki. 
Vétkes volt azonban az olyan sze-
mély, akinek a magánlakásán ellen-

Családi italozás 1922-ben Családi italozás 1935-ben
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érték fejében italozhatott az ifjú 
egyén. Az ilyen zugkocsmák felku-
tatását – ahová nem mint rokonok, 
barátok vagy ismerősök, hanem ki-
zárólag szeszes ital fogyasztására jár-
tak az emberek – a hatóságok kifeje-
zett kötelességévé tette a végrehajtá-
si rendelet.

Ugyanakkor figyelmezette a ható-
ságokat arra, hogy a „szokásos” zárt-
körű összejöveteleket háborgatni nem 
szabad. A kocsmában, vendéglőben, 
kávéházban történő szeszesital-
fogyasztás ugyanis nem ütközött a 
törvénybe, ha valamely család vagy 
több család együtt saját tagjaira és 
barátaira szorítkozó meghívás alap-
ján a kocsma vagy vendéglő külön 
helyiségében tartott összejövetelt. 
Különösen akkor, ha az összejövetel 
alapja a családi élet valamely esemé-
nye – például eljegyzés, házasság, 
keresztelés – volt. Itt említjük meg, 
hogy a törvény a szeszes italokat 
csak példálózva sorolta fel, közü-
lük a bort, a gyümölcsbort, a pezs-
gőt, a sört, a pálinkát és a likőrt 
nevesítette.

Tea rummal?
Ha kétségesnek tűnt, hogy az ifjú a 
18. életévét betöltötte-e, korának 
„hatósági bizonyítvánnyal” való 
igazolását kellett kérni tőle. Az ifjút 
szeszes itallal kiszolgálni még fel-
nőtt kíséretében sem lehetett, és 
számára szeszes italt felnőtt sem 
rendelhetett. Azt viszont a törvény 
megengedte, hogy a fiatal szeszes 
ital fogyasztására jogosult személy-
nek nyilvános helyiségen kívüli fo-
gyasztásra szeszes italt vigyen. Ám 
még a törvény indoklása is elismer-
te, hogy „ez a kivétel egyes esetekben 

kijátszásra […] vezethet…”. Úgy 
gondolta azonban a jogalkotó, hogy 
„az ifjú egyén a családban elfoglalt 
helyzeténél vagy éppen szolgálati vi-
szonyánál (háztartási alkalmazott) 
fogva ilyen beszerzéstől általában el 
nem tiltható.” Érdekesség, hogy 
eredetileg a fiatalok részére még kis 
mennyiségű rum kiszolgálását is 
megengedte volna a törvény. A 
Horthy-korszakban ugyanis „ná-
lunk általában elterjedt szokás”, […]  
hogy a teát rummal fogyasztják” – írja 
az indoklás.

A fent ismertetett rendelkezések 
megsértése kihágásnak minősült, a 
kihágásra törvényileg kiszabható 
legsúlyosabb büntetéssel, két hóna-
pig terjedhető elzárással és 
kétszáznegyven pengőig terjedhető 
pénzbüntetéssel is sújthatták az el-
követőt. Nagyon fontos, hogy nem 
a fiatal bűnhődött, de a korábbiak-
hoz képest nem is csak az üzlet tulaj-
donosa (üzletvezető). Azt büntették, 
aki az ifjú számára szeszes italt ki-
szolgáltatott, továbbá azt a felnőtt 
kísérőt, aki szeszes italt rendelt az 
ifjú számára vagy annak fogyasztá-
sára neki engedélyt adott, illetve az 
olyan szeszes ital eladásával 
foglalkozó üzem tulajdonosát, aki 
alkalmazottjától eltűrte a törvény-
sértő magatartást. Az olyan személy 
italmérési engedélyét pedig be kel-
lett vonni, aki már háromszor bün-
tetve volt azért, mert mást szándé-
kosan lerészegített vagy részegnek, 
ifjúnak szeszes italt szolgáltatott ki. 
Az engedély bevonható volt egyéb 
esetekben is, tehát akár már az első 
elkövetéskor is. (Az italmérési en-
gedély kötelező elvonásáról az álla-
mi italmérési jövedékről szóló 1921. 

évi IV. törvénycikk is rendelkezett, 
ez azonban még nem 18, hanem 12 
éves korhatárt alkalmazott az ifjak 
esetében.)

Hiányzó rendeletek
A törvény sajnos igen szűkszavú ma-
radt a másik szabályozási területére 
nézve: pusztán felhatalmazta a bel-
ügyminisztert, hogy állapítsa meg 
rendeletben, hogy milyen korú ifjú 
egyének látogathatnak szórakozóhe-
lyeket, tekintet nélkül arra, hogy ott 
szolgáltatnak-e ki szeszes italt vagy 
sem. Erre vonatkozóan az egységes 
szabályozás azért lett volna szüksé-
ges, mert e tekintetben az egyes tör-
vényhatóságok eltérő szabályrende-
letei voltak életben, ezeket azonban 
az ideiglenesen más-más törvényha-
tóság területén tartózkodó lakosság 
nem feltétlenül ismerte. Noha a tör-
vény 1928. január 12-én hatályba lé-
pett, azt az említett belügyminiszte-
ri rendelet nem követte. Ugyanígy 
nem követte az a népjóléti és 
munkaügyi miniszteri rendelet sem, 
amellyel a miniszter a 18. életévben 
meghatározott törvényi korhatárt a 
24. életévre emelhette volna fel. Így, 
ámbár az a tény kétségkívül jelentős 
önmagában is, hogy a Horthy-kor-
szak jogalkotása már eljutott egy ön-
álló ifjúságvédelmi törvényig, az, 
hogy a törvény szabályozása teljesen 
egyoldalú – tehát lényegében csak a 
fiatalok szeszes italfogyasztásának a 
tiltására korlátozódik, más területe-
ket nem szabályoz, illetve az ifjúság 
védelmére vonatkozó más, akkor 
már létező törvényi rendelkezéseket 
meg sem próbálta integrálni – 
értékét nagyban csökkenti.

Hollósi Gábor

Gellért-hegyi nagyvendéglő (1927)

Sörözés
fürdőruhában

 (1939)
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Szeptember folyamán a Nap az állatöv 
csillagképei közül az Oroszlánból a Szűz 
csillagképbe lép át, 22-én keresztezi 
az égi egyenlítőt, és átkerül a déli 
éggömbre. Ez az őszi napéjegyenlő-
ség időpontja. Nézzük, milyennek lát-
juk az eget szeptember 15-én 21 óra-

kor, az esti szürkületben!

NYugat felé pillantva az Ökörhajcsár csillagkép 
ragyogó csillagát, a vöröses Arkturuszt lát-

hatjuk pislákolni a látóhatárhoz közel. Mellette, kissé 
feljebb az Északi Korona és a Herkules, alattuk a Kígyó 
és a Kígyótartó csillagképek figyelhetők meg. Déli irány-
ban a Nyilas és a Bak, észak felé fordulva a Zsiráf, a Nagy-
medve (Nagy Göncöl), Kis Medve (Kis Göncöl) valamint a 
hosszan elnyúló Sárkány csillagkép helyezkedik el. Kissé kele-
tebbre tőlük a Cefeusz és a Kassziopeia, északkeleten pedig a 
Perszeusz csillagai emelkednek egyre magasabbra. Keleti irány-
ban az Andromédát, a Pegazust valamint a Vízöntőt kereshetjük. 
Magasan a fejünk felett a Nagy Nyári háromszög csillagai; a Deneb 
a Hattyúban, az Altair a Sasban, valamint a Vega a Lant csillagkép-
ben. Magasan az égen, északkelet-délnyugat irányban ível át az 

A csillagos  
ég szeptember 15-én  

21 órakor

TUDTA-E?

A legnagyobb méretek világában az Univerzum egyértelmű szer-
kezetet mutat. A galaxisok szuperhalmazai egymással össze-
kapcsolódva húrszerű filamentumokat alkotnak. Míg a 

galaxishalmazok szintjéig a megfigyelt szerkezetek kialakulása 
jól értelmezhető a gravitáció ősrobbanás óta kifejtett hatásával, 
a Világegyetem kora (13,7 milliárd év) nem elég ahhoz, hogy kizá-
rólag a gravitáció hatására a szálak és üregek szintjéig rendezet-
té váljék. A kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás vizsgálata 

arra utal, hogy a szálak és az üregek a Világegyetem legkorábbi 
történetében már létező szerkezetek nyomai lehettek. E kutatá-
sok szerint a mikrohullámú háttérsugárzás hőmérsékletében és 
a világegyetem anyagának eloszlásában ezek a fodrozódások 
már akkor is jelen lehettek, amikor a Világegyetem még csak 

300 000 éves volt. A szabálytalanságok gyökereit az ősrobba-
násban kell keresnünk. Az anyag fodrozódásai a kezdeti apró 
kvantumfluktuációk hirtelen – az inflációs korszakban bekövet-
kezett – hatalmasra növekedésével jöttek létre a világegyetem 
első pillanataiban.   
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égen a Tejút. Ezt az eget átszelő, 
ezüstösen csillogó szalagot csak vá-
rosi fényektől mentes, sötét helyről 
érdemes megfigyelni. Ha találunk 
ilyen helyet, látványa igazán lenyű-
göző!

A bolygók közül a Merkúr 3-án már 
megfigyelhető napkelte előtt a keleti 

látóhatár közelében. Ekkor egy 
órával kel a Nap előtt. Láthatósá-
ga gyorsan javul, idei legkedve-
zőbb hajnali láthatósága felé 
közeledve. 12-én van a legna-
gyobb nyugati kitérésben, ek-
kor majdnem másfél órával 
kel a Nap előtt. 25-e után vi-

szont láthatósága már gyorsan romlik, lassan elvész a pirka-
datban. A Vénusz fényes, fehér fényű égitestként ragyog a 
hajnali keleti égen. Lassan közeledik a Naphoz, a hónap ele-
jén még három, a végén két és negyed órával kel a Nap előtt. 
Fényessége -3,9 magnitúdó. A Mars előretartó mozgást vé-
gez az Oroszlán csillagképben. A hónap elején még egy, a 
végén már több mint két órával kel a Nap előtt, láthatósága fokoza-
tosan javul. Napkelte előtt kereshető a keleti ég alján, fényessége 
1,8 magnitúdó. A Jupiter a Szűz csillagképben folytatja előretartó 
mozgását. A hónap elején még másfél órával nyugszik a Nap után. 
A hónap végén ez az érték már csak háromnegyed óra, így lassan 
elvész a napnyugta utáni alkonyfényben. Fényessége -1,7 magni-
túdó. A Szaturnusz szintén előretartó mozgást végez a Kígyótar-
tóban. Éjfél előtt nyugszik, az éjszaka első felében kereshető a 
délnyugati égen, fényessége 0,4 magnitúdó. Az Uránusz a késő 
esti órákban kel, az éjszaka nagyobb részében látható a Halakban. 
A Neptunusz egész éjszaka megfigyelhető, hátráló mozgást végez 
a Vízöntőben.

E havi űrkutatási megemlékezésünkben egy 40 évvel ezelőtti fon-
tos mérföldkőre pillantunk vissza. 1977. szeptember 29-én a szovjet 
bajkonuri űrkikötőből elindították és pályára állt az első több éves 
élettartamra tervezett űrállomás, a Szaljut-6. Ezzel új fejezet nyílt az 
űrállomások történetében, s több mint hat évvel az első Szaljut 
startja után lehetővé vált, hogy emberek élhessenek és dolgozhas-
sanak a világűrben hosszabb időn keresztül is. A Szaljut-6 – terve-
zett 18 hónapos működésének többszörösét túlszárnyalva – 1982. 
július 29-ig repült, s kozmikus lakhelyéül szolgált számos ország 
űrhajósának, miközben különböző tudományterületek űrbéli kísér-

letei váltak elvégezhetővé. Az egyik 
legnagyobb újítás a nyílt tengelyű 
elrendezés volt, vagyis hogy az űr-
állomás mindkét végére hasonló 
dokkolórendszert építettek. Ez le-
hetővé tette, hogy egyszerre két űr-
hajó dokkoljon a Szaljuthoz: amikor 
a legénység az űrállomáson tartóz-
kodott, a Földről teherűrhajót küld-
hettek számukra a szükséges ellát-
mánnyal. Egy újabb Szojuzzal pedig 
látogatók érkezhettek, így az is le-
hetségessé vált, hogy az egyik le-
génység a másiknak adja át az űrál-
lomást. Érdekes, hogy sikeres pá-
lyára állás után a Szojuz-25-tel 

elsőként érkező legénységnek nem sikerült dokkolnia az 
űrállomáshoz, így az első látogatók csupán 1977 decemberében 
érkeztek meg. Feladatuk a földfelszín és az óceánok megfigyelése, 
valamint orvosi kísérletek elvégzése volt. A külső burkolat 
ellenőrzése céljából űrsétát is tettek, kétséges volt ugyanis, hogy a 
korábbi, sikertelen csatlakozás során nem sérült-e meg a 
dokkolórendszer. 1978 januárjában érkezett meg a Szojuz-27, s ezzel 
első ízben keringett olyan objektum a Föld körül, amelyhez egyszer-
re két űrszállítóeszköz csatlakozott. Az űrállomás különlegessége, 
hogy az 1967-ben megalakult Interkozmosz – mely a szocialista or-
szágok között az űrkutatás területén tette lehetővé a tudományos 
együttműködést – keretei közt hazánk első űrhajósa, Farkas Berta-
lan is lehetőséget kapott, hogy egy hetes ott-tartózkodása során 
hozzájáruljon az űrállomás tudományos sikereihez. Ugyancsak a 
Szaljut-6-hoz kapcsolódik az egyik legsikeresebbnek bizonyuló ma-
gyar űreszköz is, hisz itt kezdte pályafutását a Termolumineszcens 
Dózismérő kapszula, amely az űrhajósokat ért kozmikus sugárzást 
méri. Továbbfejlesztett változatait már Pille néven ismerjük, mely 
később repült az egyik amerikai űrrepülőgépen, tartózkodott  a Mir 
űrállomáson, napjainkban pedig a Nemzetközi Űrállomáson látja el 
feladatát.

L. H.

Farkas Bertalan a Pille első változatával a Szaljut-6 
fedélzetén 1980-ban

A Szaljut-6 űrállomás és a hozzá kapcsolódó két Szojuz űrhajó

A Szaljut-6 első nemzetközi legénysége
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Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

Fejtörő rovatunk feladványai Olvasóink általános 
feladatmegoldó képességét teszik próbára. A 
kérdések tetszőleges sorrendben oldhatók meg, 
nem épülnek egymásra, mindegyik más és más 
készség fejlesztésére vagy tesztelésére alkal-
mas. A megoldásokat jövő heti számunkban 
közöljük. Jó töprengést, briliáns ötleteket, ered-

ményes gondolkodást kívánunk!

2. fejtörő – Darabont Gergő feladványa

3. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

1. fejtörő – Benedek Máté feladványa

Mennyi az egyes szimbólumok értéke?

Melyik ábra illik a kérdőjel helyére?Melyik kockát lehet összehajtani a palástból?

1. fejtörő – Darabont Gergő feladványa

Megoldás: 13

2. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: Janka

(Jenő, Alinda, Nándor, Kende, Apor)

3. fejtörő – Mándy Dávid Gergő feladványa

Megoldás: 
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Előfizetési ár 2017-ben belföldre: 1/4 évre 4320 Ft, 1/2 évre 8460 Ft, 1 évre 16 200 Ft

Meddig élünk, mitől halunk meg? 

A 2016-ban született magyar gyermekek 75,9 éves élet-
tartamra számíthatnak, a lányok közel 7 évvel hosszabb-
ra (79,2 év), mint a fiúk (72,4 év). 2015-ben az uniós or-
szágok közül Magyarországon volt az ötödik legrövi-
debb (75,7 év) a születéskor várható átlagos élettartam: 
4,9 évvel maradt el az átlagtól, 7,3 évvel a leghosszabb 
ideig élő spanyolok átlagától, és 1,1 évvel volt több, mint 
a legrövidebb ideig élő litvánoké. Életkilátásaikkal a fér-
fiak (72,3 év) is hasonló helyet foglaltak el az uniós rang-
sorban, a magyar nők helyzete (79 év) azonban ennél is 
kedvezőtlenebb volt, csak a bolgár és román hölgyek 

Megrendelhető a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazgatóságánál
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Postacím: 1900 Budapest Előfizetésben 
megrendelhető az ország bármely postáján, a hírlapot kézbesítőknél, www.posta.hu 
webshopban (https://eshop.posta.hu/storefront/),  e-mailen a hirlapelofizetes@posta.hu 
címen, telefonon a 06-1-767-8262 számon, levélben a MP Zrt. 1900 Budapest címen. 

élnek rövidebb ideig, mint magyar társaik. Az unió átla-
gában a nők várható élettartam-többlete a férfiakkal 
szemben 5,4 év volt 2015-ben, ami több mint egy évvel 
rövidebb volt a magyarországinál. Hollandiában a nők 
előnye mindössze 3,3, míg Litvániában 10,5 év volt. 

A magyar nők várható élettartama az 1900-as évek 
eleje óta ingadozásokkal, de folyamatosan emelkedik, a 
férfiaké az 1960-as évek közepe és az 1990-es évek kö-
zepe közötti csökkenés után a nőkénél is erőteljesebben 
nőtt. A magyarok várható élettartama az ezredfordulót 
követően az uniós átlagnál valamelyest nagyobb mér-
tékben emelkedett.

Hazánkban az életkilátások keletről nyugatra haladva 
javulnak: a 2015-ben született gyerekek közül a buda-
pesti fiúk és a nyugat-dunántúli lányok számíthatnak a 
leghosszabb életre, és Észak-Magyarország volt a leg-
kedvezőtlenebb lakhely mindkét nem számára.  
A maximum és a minimum közötti különbség a férfiak 
esetében nagyobb (3,2 év) volt, mint a nőknél (1,5 év). 
Ugyanakkor területenként eltérő mértékben, de 
csökken a két nem várható élettartama közötti kü-
lönbség. 2001 óta a férfiak élettartama közel 4 évvel, 
a nőké valamivel több mint 2 évvel javult. Mindkét 
nem élettartam-emelkedése Budapesten volt a legna-
gyobb, míg a legkisebb a férfiaknál Közép-Dunántú-
lon, a nőknél Dél-Alföldön.

Magyarországon évtizedek óta a keringési rendszer 
valamilyen betegsége miatt halnak meg a legtöbben. 
2015-ben a keringési betegségben meghaltak 13%-a in-
farktusban (heveny szívizom-elhalás), 60%-a egyéb 
szívkoszorúér-betegségben, 27%-a agyérbetegségben 
hunyt el. Negyed századdal korábban az agyérbetegségek 
okozták a legtöbb (40%) keringési halált, az infarktus és 
az egyéb ischaemiás szívbetegségek pedig közel azonos 
arányt (30-30%) képviseltek. A rosszindulatú daganatok 
miatti halálozás folyamatosan emelkedik, negyedszáza-
da a halálozás ötödét, 2015-ben már a negyedét tette ki. 

A magyar férfiak tízezer lakosra jutó halálozása min-
dig meghaladta a nőkét. A két nem fajlagos halálozása 
közötti olló az 1970-es évektől kezdett jelentősen nyílni, 
és a különbség az 1993-as halálozási csúcs idején volt a 
legnagyobb – amikor tízezer megfelelő neműre számít-
va 163 férfi és 130 nő halt meg –, azóta ingadozva csök-
ken. A különbség csökkenése abból adódott, hogy a fér-
fiak tízezer lakosra jutó halálozása csökkent, míg a nőké 
alig változott. A nők tízezer lakosra jutó keringési halá-
lozása az ezredforduló óta meghaladja a férfiakét, és da-
ganatos halálozásuk emelkedése is erőteljesebb.

Jávorszkyné nagy anikó

Halálozás Magyarországon

A magyarok születéskor várható átlagos élettartamának változása
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Univerzum az életünkben – 
életünk az Univerzumban

Bizonyára nem gondolnánk, hogy 
szervezetünkre hatással vannak a 

világűrben elégő csillagoknak, a 
kozmikus sugárzás vagy más csilla-
gászati jelenségek, pedig így van. A 
testünkben található atomok, me-
lyek visszavezethetők az Ősrobba-
násra, egy új periódusos rendszerben 
mesélnek magukról, közölte az 
inhabitat.com.

Az új tábla Jennifer A. Johnson, 
az Ohio State University csilla-
gászának találmánya. A kutató-
nő célja, hogy az emberek jobban 
megismerhessék saját eredetüket. 
A Science Alert szerint az emberi 
szervezet nagyrészt hidrogénből 
áll, mely az Ősrobbanás során 13,8 
milliárd évvel ezelőtt képződött, 
és a Világegyetem legelterjed-
tebb atomjaként tartják számon. 
Az Univerzumban található többi 
égitest az ősi csillagok végtermé-
ke, míg mások a nagy energiájú 
kozmikus sugárzás hatására jöttek 
létre.

izotópokkal és igen rövid életűek. A 
kutatónő blogján azt írta, ezeket az 
elemeket szürke színnel jelölte a táb-
lázatban. A példaként említett három 
radioaktív elem természetesen nincs 
közvetlenül jelen testünkben, azon-
ban az orvosi vizsgálatok során (rönt-
gen, kemoterápia) kis mennyiségben 
a szervezetbe juthatnak.

A hallgató társadalmi 
státuszának hatása 
a hanghordozásra

A University of Stirling (Egyesült 
Királyság) kutatóinak vizsgálata 

megmutatta, hogy az emberek asze-
rint változtatják hangmagasságukat, 
hogy kivel beszélnek, és milyen do-
minánsnak érzik magukat. A pszi-
chológiai kutatás során, melynek 
eredményéről a PLOS ONE folyó-
iratban számoltak be, a résztvevőket 
szimulált állásinterjú szituációjába 
helyezték, és azt találták, hogy a 
résztvevők hangjának jellemzői – 
főképp a hangmagasság – megvál-
toztak annak függvényében, hogy 
milyen társadalmi helyzetű emberrel 
beszéltek.

Tekintet nélkül arra, hogy magukat 
milyen társadalmi helyzetben érzik, 
az emberek a magas társadalmi státu-
szúnak gondolt egyénekkel magasabb 
hangon beszélnek. Viktoria Mileva, 
a University of Stirling posztdoktor 
kutatója elmondta: „A mély, férfias 

kevésbé valószínű, hogy változtatják a 
hangmagasságukat, és akkor is alacso-
nyabb hangmagasságban beszélnek, ha 
magasabb státuszú ember a partnerük. 
Azok az egyének, akik ilyen magas 
presztízsűnek értékelik magukat – azt 
hiszik, az emberek felnéznek rájuk, és 
értékelik a véleményüket, és ez látja el 
őket a társadalmi helyzetükkel – nem 
változtatják meg, milyen hangosan 
beszélnek, nem számít, kihez beszél-

Johnson szerint a táblázat, bár az 
emberi test legfontosabb elemeire 
koncentrál (kálium, nátrium, oxigén, 
nitrogén, szén, hidrogén), a kutatónő 
mégis figyelt arra, hogy a többi atom 
keletkezése is kapcsolódjon szerveze-
tünkhöz. Példaként a technéciumot, 
a prométiumot és az uránt emlí-
ti, melyek nem rendelkeznek stabil 

hang dominánsnak hang-
zik, főleg férfiak esetében, a 
magasabb hangokra az ellen-
kezője igaz. Ha tehát valaki 
úgy érzi, hogy a beszélgetőtár-
sa dominánsabb nála, akkor 
megemeli a hangmagasságát. 
Lehet, hogy ez az alárendelő-
dés jelzése, ezzel mutatja az 
ember a hallgatójának, hogy 
nem jelent rá fenyegetést, és 
elkerüli a lehetséges konfron-
tációt. Ezek a változások a 
beszédünkben lehetnek tuda-
tosak vagy tudattalanok, de a 
hangunk jellemzői minden-
képpen fontos jelzői a társadalmi helyze-
tünknek. Azt találtuk, hogy a férfiak és a 
nők is megváltoztatják a hangmagasságu-
kat akkor, ha úgy gondolják, hogy a másik 
fél domináns és nagyobb presztízsű.”

A kutatók másik eredménye az, hogy 
észrevették, hogy azok a résztvevők, 
akik magukat gondolják domináns-
nak – akik manipulációt, kényszerítést 
és megfélemlítést használnak ahhoz, 
hogy szociális státuszukat elnyerjék – 

Hol keletkeznek a periódusos rendszer elemei? 



Él e t É s  tu d o m á n y   2017/35  1115

Az új táblázat Johnson 2008-as 
munkájára épül, melyet kolléganőjé-
vel, Inese Ivans-szel együtt készített, 
a Utah-i Egyetemen. A két kutatónő 
igyekezett minél pontosabb magya-
rázatot fűzni az egyes elemekhez. 
A táblázat elsősorban a testünket 
felépítő elemeket és azok Univer-
zumbéli keletkezését emeli ki, így 
mindegyikhez kötődnek különböző 
kozmikus folyamatok is, melyeket a 
táblán hatféle színnel emeltek ki. 

A sötétkék az Ősrobbanást, a na-
rancssárga a neutroncsillagok egye-
sülését, a citromsárga sáv pedig a 
megsemmisülő alacsony tömegű 
csillagokat jelzi. A rózsaszín a koz-
mikus sugárzás hatására bekövet-
kező hasadás folyamatát jelenti. A 
zöld mező a csillagok, a világoskék 
pedig a törpecsillagok robbanását 
jelöli. A táblán látható színek jel-
zik, hogy az egyes elemek mekkora 
mértékben kötődnek a csillagászati 
eseményekhez, így előfordul hogy 
egyetlen atom több folyamat során 
jön létre, vagyis egy mezőn több 
szín is megjelenik.

Kondor BoglárKa

Arcok a múltból

A múzeumok látogatói gyakran gon-
dolkoznak el a vitrinek előtt, az 

emberi koponyákat látva: vajon hogy 
nézhetett ki egykori „gazdájuk”? A 
keszthelyi Balaton Múzeum megadja a 
választ, a Dunántúlt benépesítő törzsek 
arcvonásait és viseletét mutatja be a ré-
gészeti feltárások által előkerült kopo-
nyák és sírmellékle-
tek alapján az V. szá-
zadtól egészen a XIII. 
századig, vagyis a 
népvándorlás korától 
az Árpád-házi kirá-
lyok korának végéig. 
A sírokból előkerült 
koponyák a tudo-
mány és a művészet 
együttes segítségével 
szobros és rajzos arc-
rekonstrukciós mód-
szerrel elevenednek 
meg, olyan különle-
gességeket is bemu-
tatva, mint a jelképes 
koponyatrepanáció 
(egy langobárd férfi 
ko-ponyáján), és a 
koponyatorzítás szo-
kása (egy germán nő 
esetében). 

A mára népszerűvé 
vált szobros arcre-
konstrukció mód-
szertana J. Kollmann, 
W. Büchly és M. M. 
Geraszimov mun-
kásságára épül. Az 
eljárás során a szak-
emberek a csontok 
struktúrája alapján a 
kapcsolódó mimikai 
izmok visszaépítése 
által az átlagos lágy-
rész-vastagsági ada-
tok figyelembevételével alakítják ki az 
adott fejszobrot. Magyarországon az 
első fejrekonstrukciókat Árpás Károly 
szobrászművész készítette. A rekonst-
rukciós eljárás fejlesztése folyamatos, 
a szobrok elkészítését alapos antropo-
lógiai vizsgálatok előzik meg. A re-
konstrukciót az eredeti koponya gipsz-
másolatára építik, az izmokat plaszti-
linből kialakítva. A Balaton Múzeum 
szoboralapú rekonstrukcióit Kustár 
Ágnes a Magyar Természettudományi 
Múzeum Embertani Tárának mun-
katársa, a rajzalapú arcrekonstrukci-
ókat pedig Kőnig Frigyes Munkácsy 

Mihály-díjas festő és grafikusművész, 
a Magyar Képzőművészeti Egyetem 
rector emeritusa készítette. A kiállítá-
son az eljárásokat videó szemlélteti. 

A tárlat a múzeum csarnokában 
helyezkedik el, a rekonstrukciókat a 
feltárt sírokból előkerült tárgymellék-
letek egészítik ki, valamint rajzos vise-
letrekonstrukciók, így téve teljes való-
jában elképzelhetővé a Kárpát-meden-

ce egykori lakóit. A kiállítás egyik fő 
darabja Szent László király (1077–1095) 
a győri bazilika Hédervári-kápolnájá-
ban látható hermája alapján készült arc-
rekonstrukciója. A hermában található 
koponyát a Győri Püspökség engedé-
lyével a Szegedi Tudományegyetem és 
a Magyar Természettudományi Mú-
zeum antropológusai vizsgálták meg 
Kustár Ágnes vezetésével, s ők készí-
tették a lovagkirály egykori arcának 
szobros rekonstrukcióját. 

A Múltbéli arcok Arcrekonstrukciós kiál-
lítás szeptember 15-ig tekinthető meg. 

Bódai dalma

nek. Ez azt jelezheti, hogy nyugodtab-
bak és uralják a helyzetet.

A résztvevők bemutatkoztak, sze-
mélyes és személyközi kapcsolatokról 
érdeklődő kérdésekre válaszoltak az 
interjún. Főképp akkor vették alacso-
nyabbra a hangmagasságukat, amikor 
az összetettebb, interperszonális jellegű 
kérdésekre válaszoltak, például, amikor 
egy konfliktushelyzetet magyaráztak el 
egy beosztottnak.

Mileva hozzátette: „Az emberi társa-
dalmi helyzet jelzései és érzékelése minden 
emberi interakcióra hatással van, az alakta-
ni jellegzetességektől kezdve – például az 
arc alakja – hatással van a testtartásra, a 
speciális nyelvhasználatra, az arckifejezésre 
és a hangra. Ha megértjük, melyek ezek a 
jelzések, és mi a hatásuk, akkor ez segít 
nekünk abban, hogy az emberi viselkedés 
egy lényegi részét megismerjük.”

A kutatók úgy gondolják, a kísér-
letükben felfedezett hangbeli válto-
zások más helyzetekben is hasonlóak 
lehetnek, amelyekben két beszélgető 
ember között érezhető társadalmi 
különbség van. Ez igaz lehet például 
arra, ha egy riválissal beszél valaki a 
focipályán, vagy egy kollégával való 
együttműködésre is.

Forrás: University of Stirling

(FOTÓ: KOZÁK-KÍGYÓSSY SZABOLCS LÁSZLÓ)
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Nyállal aktiválható elem

A Binghamton University (USA) 
mun katársai előreléptek a mik-

ro biális üzemanyagcellák (MFC) fej-
lesztése terén. Legújabb munkájuk egy 
olyan elem, mely emberi nyállal akti-
válható, tulajdonképpen egy köpéssel, 
így extrém körülmények között is 
használható, ahol a normál elemek 
nem működnek. A fejlesztésről beszá-
moló tanulmány az Advanced Materials 
Technologies folyóiratban olvasható.

Seokheun Choi, a Binghamton 
University munkatársa, az elekt-
ronikai- és komputertudományok 
professzora, öt éve kísérletezik olyan 
mikro-áramforrásokkal, melyeket 
korlátozott forrásokkal rendelkező 
területeken lehet használni a betegágy 
melletti (Point-of-Care, POC) labo-
ratóriumi diagnosztikai bioszenzorok 
működtetésére. A kutató számos pa-
pír alapú, baktériumokkal működő 
elemet fejlesztett már.

„A mikro-áramforrásokra főképp a fej-
lődő országokban van szükség diagnosz-
tikai bioszenzorok működtetésére. Ezek 
a diagnosztikai alkalmazások általában 

mindössze néhányszor tíz mikrowattos 
áramot igényelnek néhány percig, de a ke-
reskedelmi forgalomban kapható elemek 
vagy más energianyerő technológiák túl 
költségesek számukra, és a környezetet is 
szennyezik” – mondta Choi.

Choi, és kutatási asszisztense, 
Maedeh Mohammadifar, olyan ele-
met készítettek, mely magas teljesít-
ményű, papír alapú, és baktériumok 
működtetik. Ehhez olyan mikrobiális 
üzemanyagcellát építettek, melyben 
egy inaktív, fagyasztva szárított bak-
tériumtörzs található, mely nyállal 
érintkezve perceken belül elektromos-
ságot termel. A jövőbeni elem meg-
bízhatóan generált elektromosságot 
egyetlen csepp nyálból, mely elegendő 

az új generációs, egyszer használatos, 
papír alapú, betegágy melletti diag-
nosztikai alkalmazásokhoz.

„Az új elem versenyelőnnyel rendelke-
zik a többi, szokásos áramforrás megol-
dással szemben, mivel az aktiválásához 
szükséges biológiai folyadék azonnal 
elérhető még a leginkább energiaszegény 
környezetben is, és a fagyasztva szárítás 
technológiája lehetővé teszi, hogy az ele-
meket hosszú ideig tárolják anélkül, hogy 
azok lebomlanának vagy denaturálódná-
nak” – írták a kutatók.

Choi fő célja az volt, hogy az elem 
teljesítménysűrűségét növelje, így több 
alkalmazást legyen képes ellátni ener-
giával. „Jelenleg az új elemünk teljesít-
ménysűrűsége néhány mikrowatt négy-
zetcentiméterenként. Bár a 16 mikrobiális 
üzemanyagcella, mely összeköthető egy 
papírlapon, már generálta az ahhoz kívánt 
elektromos áramot és feszültséget, hogy egy 
fénykibocsátó diódát (LED) működtes-
sünk, további teljesítménynövelő fejlesz-
tések is szükségesek, hogy más elektromos 
alkalmazásokhoz is megfelelő legyen, me-
lyek sok száz milliwattnyi energiát kíván-
nak” – mondta Choi.

Forrás: Binghamton University

Költő madaraink és  
az aszály

Az aszály miatt a szokásosnál lényege-
sen kevesebb fiókát nevelnek a mada-

rak a Körös-Maros Nemzeti Parkban, ahol 
számos madárfaj költése teljesen sikertelen 
volt az idén – tudatta Kotymán László ter-
mészetvédelmi tájegységvezető.

A nemzeti park Kígyósi-puszta rész-
területén az év első hat hónapjában 
mindössze 150–160 milliméternyi csa-
padék hullott, ami körülbelül a fele a 
szokásosnak. Június elejére gyakor-
latilag teljesen eltűntek a pusztai víz-
állások, a hónap közepére a Kígyósi-
puszta több száz hektáros rétjei, legelői 
és zsombékosai teljesen kiszáradtak, a 
puszta már akkor az augusztusi álla-
potnak megfelelő képet mutatott.

A szárazság miatt a térségben fészkelő 
vízi- és parti madarak hamar elhagyták 

a területet, mivel nagy részük költése 
eredménytelen volt. Csupán a korán 
fészkelő fajoknál, például a tőkésrécék-
nél és bíbiceknél volt néhány sikeres köl-
tés. A tőkésrécék – amelyekre jellemző, 
hogy nagyon jól alkalmazkodnak – a 
csatornák közelébe húzódtak, ahol még 
volt víz, így tudták felnevelni fiókáikat. 
A később fészkelésbe kezdő piroslábú 
cankók és nagy godák eredményte-
lenül költöttek, ahogyan a böjti- és 
kanalasrécék fészekaljai is megsemmi-
sültek. „Idén 10–20 százalékosnak mond-
ható a költési eredményesség” – mondta a 
természetvédelmi tájegységvezető.

Először a vízimadarak hagyták el a 
pusztát, június elején a parti madarak 
is követték őket. A jellegzetes pusztai 
madarak közül már csak a gyepek fe-
lett vadászó ragadozók, vércsék, öly-
vek, rétihéják, valamint a szalakóták és 
kis őrgébicsek maradtak, amelyeknek a 

táplálkozásában nincs olyan 
fontos szerepe a víznek.  Bí-
bicet idén alig láttak a nem-
zeti park területén, de ennek 
az is lehet az oka, hogy a faj 
valahol máshol talált vizes 
területet a költésre, a bíbicre 
jellemző ugyanis, hogy bár-
hol képes költeni Európában.

Idén az átlagosnál eggyel kevesebb 
fiókát nevelnek a fehér gólyák is, ame-
lyekből körülbelül 500 pár él a nemzeti 
park területén. A szakember szerint 
ennek több oka van. Egyrészt az idén 
a vonulásban lehetett valamilyen hát-
ráltató tényező, mert más madarakhoz 
hasonlóan a gólyáknál is kettészakadt 
a mezőny.  Ha a tojásos, illetve a kisfi-
ókás időszakban többnapos hidegfron-
tok, esők, viharok vannak, akkor sok 
gólyatojás vagy maga a fióka elpusz-
tulhat. Idén áprilisban volt nagyobb 
hóesés, május vége felé pedig betört a 
térségbe egy hidegfront. Valószínűleg 
ez lehet az oka annak, hogy meglehe-
tősen sok gólyafészekben egyáltalán 
nem nevelkedett fióka.

Ahol szerencsésen kikeltek az utódok, 
ott igen erősen jelentkezett a táplálék-
hiány. Az aszály miatt nagyon kevés 
vízfelület maradt, így a gólyák étlap-
járól sok helyen hiányoztak a halak és 
a kétéltűek. „Idén a szokásos négyfiókás 
fészkek helyett a háromfiókásak vannak 
többségben. Négyfiókásból keveset, ötfió-
kásból pedig egyetlen egyet sem találtak a 
természetvédelmi őrök, sok fészekben csu-
pán egyetlen fióka nevelkedik” – közölte 
Kotymán László.

(www.greenfo.hu)

(ORBÁN ZOLTÁN FELVÉTELE)

Seokheun Choi professzor
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KERESZTREJTVÉNY

E heti rejtvényünk főszereplője egy feledésbe merült 
kémikusunk, aki a tokaji borok szállíthatósága érdekében 
feltalált egy mikrobiológiai eljárást, ám azzal néhány év 
múlva egy francia tudós lett világhírű. (vízszintes 1. és  
függőleges 14, 39.). Jó fejtést kívánunk!

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekere-
tezett négyzetet. A múlt heti számunkban elkez-
dődő rejtvényciklusunk végére a négyzetek betűi 
– helyes sorrendbe rakva – egy 105 éve született, 
Kossuth-díjas anatómus nevét adják ki. A név meg-
fejtői között az Élet és Tudomány negyedéves előfi-
zetését sorsoljuk ki. 

VÍZSZINTES: 1. A kémikus neve. 11. Középen kiad! 
12. Lánykajáték öltözéke, szakításkor visszakérik! 13. 
Chichago Cubs (élvonalbeli baseballcsapat), röv. 15. 
Bölcsődei alkalmazott. 16. A Tüzek költője (József). 18. 
A protaktínium vegyjele. 19. Olaszország NOB-jele. 21. 
Ősi folyadékos időmérő szerkezet; klepszidra. 24. Kutya-
ház. 26. Gyerünk már! 28. A szorbok vidéke az Elbától 
keletre. 30. A hét vezér egyike. 32. Némán leső! 33. 
Pépes étel. 35. Királyi sportklub Madridban! 38. Acidum. 
39. Vízkedvelő kutyafajta. 42. A lantán vegyjele.

FÜGGŐLEGES: 1. Téliszalámi-márka. 2. Rahó (huculföldi város) ukrán 
neve. 3. Az itterbium vegyjele. 4. Címermadár. 5. Közbülső rész! 6. Kos-
suth-díjas színművész (József, 1937–2007). 7. Hatvan perc. 8. Túró ...; 
gyermekcsemege. 9. Szomjoltásra alkalmas. 10. A kalcium vegyjele. 14. 
Az eljárás neve. 17. Egy virág a csokorból. 18. Sark. 20. Mély szólam a 
női vagy gyermekkórusban. 22. Szomjoltókat felsoroló lista a vendéglő-

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

telc@telc.hu

TIT-TELC Nyelvvizsgaközpont
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.

ANGOL C2 1 1 060 TIT-TELC C1
NÉMET C2 1 1 061 TIT-TELC C1

Következő vizsgaidőpont:
 

2017. szeptember 30.

Pótjelentkezési határidő: 2017. szeptember 18.

A vizsga előtt felkészítő tanfolyamok 
indulnak, melyekről a www.telc.hu 
honlapon tájékozódhat. 

Vizsgák 
A2, B1, B2 

és C1 
szinteken

TELC nemzetközi és államilag elismert 
nyelvvizsgák 7 nyelvből 4 szinten

ben. 23. ...–1; kanadai távközlési műhold, az első nemzeti kommunikációs 
űreszköz a világon. 25. Tölt a kannából. 27. Svájci kantonszékhely. 29. 
Ablaksötétítő. 31. Becézett Sebestyén. 34. Takaró lehullott levelekből. 36. 
... poetica; költészettan. 37. A juh hímje. 39. A francia tudós neve. 40. 
Igen, több szláv nyelven. 41. Részvénytársaság, röv.

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: Hültl Hümér, gyomorvarrógép;  
a szike Paganinije.

A HÓNAP KÉPE
AUGUSZTUS

Kissné Horváth Júlia (julis64@gmail.com) – Vihar a Rábán – 
című képe a 34. számunkban jelent meg a 1078. oldalon.

A sötét égbolt félelmes háttere előtt drámai fény söpri a tájat. 
Koszta, Mészöly, Markó…, kapkodjuk az emlékfoszlányokat, 
mintha a vad szél sodorná őket, ami  szinte kifúj a képből. A 
kavarodásban csak a szivárvány kettősíve áll az optikai geo-
metria sérthetetlen pontosságával. A fotós szakadó esőben 
kockáztatja gépét, körülveszik az esőcseppek, így a fénytörés 
képződik tőle kéznyújtásnyira is; a tajtékzó hullámokig közelít 
a tündér, mit sem törődve a zivatarral incselkedve csalogat: 
átszaladsz-e alattam?   (H. J.)
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Magyarország nemzeti 
ünnepe és hivatalos ál-
lami ünnepe alkalmá-
ból szeptember kö-
zepéig a Janus Panno-
nius Múzeum Csont-

váry Múzeumban tekinthető meg egy magángyűjtő 
jóvoltából a Szent Korona, a jogar és az országal-
ma másolata.

A magyar államiság jelképei végigkísérték a magyar 
történelmet a hosszú évszázadok során, egészen napja-
inkig. Az aranyozott ezüst korona – mely Rónai At-
tila kaposvári ötvösmester műve – az eredeti Szent 
Korona 1:1 arányú, pontos másolata. A szakember el-
készítette a jogar és az országalma másolatát is, szintén 
aranyozott ezüstből.

Németh Ilona bábjaiból nyílt 
kiállítás Bábképzetek. Né-
meth Ilona színházi báb-
munkái címmel a Műcsar-
nokban. A pályán a hatvanas 
években indult művész a 
mai napig színházi ember-
ként dolgozik, bábosként, 
színészként, jelmez-, lát-
vány-, de legfőképpen báb-
tervezőként. A szeptem-
ber 24-ig látható kiállításon 
egy hosszú és rendkívül 

gazdag alkotói pálya legszebb darabjai láthatók, melyek 
végre akként mutatják be készítőjüket, aki mindig is 
volt: képzőművészként.

Németh Ilona az 1960-as évek végén került kapcsolat-
ba a színházzal, amikor alapítóként csatlakozott az 
Orfeóhoz, amely egyszerre volt politikai vitakör, ön-
képzőkör és különféle műfajokban dolgozó aktív fiata-
lok művészeti csoportja. Németh itt szeretett bele a báb-
színházba, és bár soha nem politizált aktívan, éppen cso-
porttagsága miatt rúgták ki a Főiskoláról. Ezután éve-
kig rajztanárként dolgozott, majd csatlakozott a 
korábban szintén orfeós Fodor Tamás által vezetett Stú-
dió „K” alkotóközösségéhez, akik közül többen a szol-
noki színházba mentek az 1990-es évek elején színészpe-
dagógiai szándékkal készítettek előadást bábokkal, majd 
(újra) felfedezték a bábszínházban rejlő lehetőségeket, 
vagyis hogy miként lehet gondolatokat közölni a lát-
vány segítségével.

Az újjáalakuló Stúdió „K”, amely az ezredfordulótól a 
magyar gyerekszínházak meghatározó műhelye lett, de 
közben nagyszerű felnőtt előadásokat is bemutat, Né-
meth Ilona pályájának kiteljesedését jelentette, számos 
korszakos bábelőadást köszönhetünk nekik. A 2000-es 
évek végétől a bábok egyre inkább szerepet kaptak fel-

ÉT-IRÁNYTŰ ÉT-IRÁNYTŰ	 Bánsághy Nóra rovata

nőtt előadásokban is, a 2010-es évekre pedig egyre hatá-
rozottabban jelenik meg a képzőművészet nagy mesterei 
előtti tisztelgés Németh Ilona munkáiban, aki az utóbbi 
években már rendezőként is dolgozik. 

A Nagybányai Művésztelepet 
1896-ban alapították, itt bonta-
kozott ki a modern magyar 
festészetet elindító mozgalom. 
A nagybányai festőiskola a 

XX. század első évtizedeiben komoly hatással volt a 
hazai festőművészekre, így az 1926-ban létrehozott 
Szentendrei Művésztelep alkotóira is. Utóbbit azok a 
festőművészek alapították, akik Trianont követően to-
vább akarták folytatni a nagybányai hagyományokat a 
megcsonkított Magyarországon. Szentendrén a követ-
kező években, évtizedekben számos olyan művész tele-
pedett le, illetve járt rendszeresen a városba, akik Nagy-
bányán is alkottak már, a többi között Kmetty János, 
Perlrott Csaba Vilmos, Vörös Géza vagy Czóbel Béla.

 A szentendrei Erdész Galériában most harminc re-
mekművet állítanak ki a korszakból Nagybányától 
Szentendréig címmel. A szeptember 30-ig ingyene-
sen látogatható tárlaton olyan alkotóktól láthatók képek, 
mint Ilosvai Margit, Gráber Margit, Czóbel Béla, Ziffer 
Sándor, Perlmutter Izsák, Bálint Endre, Anna Margit, Or-
szág Lili, Kmetty János, Barcsay Jenő, Perlrott Csaba Vilmos, 
Vörös Géza és Gadányi Jenő.  

A magyar kerámiaművé-
szet a világ legjobbjaival 
tart lépést, amit elsősorban 
a kecskeméti Nemzetközi 
Kerámia Stúdiónak kö-

szönhetünk. Munkásságuk világhírű, Japánból, az 
Egyesült Államokból és Ausztráliából ugyanúgy érkez-
nek ide alkotók, mint a magyar egyetemekről. 

Gyűjteményüket jelenleg 45 országból csaknem 
300 művész mintegy négyezer műtárgya alkotja, 
melyből most 230-at láthat a kö-
zönség a Pesti Vigadóban nyílt 
Az első 40 év című tárlaton.

Az október 8-ig nyitva tartó 
kiállítás célja, hogy bemutassa a 
világhírű kecskeméti Nemzet-
közi Kerámia Stúdió első 40 
évének történetét. Történelmi 
utalásokkal, képekkel és multi-
médiás bemutatókkal gazdagít-
va a gyűjtemény meghatározó 
darabjainak bemutatásával ün-
neplik az intézmény magyar kultúrában, valamint a 
nemzetközi kerámiaművészetben betöltött meghatározó 
szerepét.

Értékes másolat

Egy élet bábjai

Világhírű kerámiák

Egy korszak képei
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A depressziós megsegítése
William Styron „Látható sötétség” cí-
mű könyvének üzenete szellemi 
utunk mottója: „A depresszió egyetlen 
megváltó kegyelme, hogy legyőzhető”. A 
Nobel-díjas író hatvan éves korában 
megjárta a depresszió poklát. Köny-
ve a betegséggel való küzdelem opti-
mista üzenete.

A Csontos-szurdik rejtélye
A dunántúli szőlőhegyek vízmosá-
sos szurdikaiban sétálva évmilliók 
története tárul elénk. Az oldalfalak-
ban láthatók a Kárpát-medencében a 
miocén végén és a pliocén korsza-
kokban hullámzó ősi Pannon-tenger 
üledékrétegei, megkövült élőlényei-
nek maradványai. Teljesen egyedül-
álló látvány az égnek meredő hatal-
mas állkapcsok, a naptól fehérre szí-
vott lábszárcsontok, bordák, csigo-
lyák tömege.

Bogárbehemótok	 
és	emblematikus	
endemizmusok
Herkulesfürdő, azaz Băile Herculane 
és környéke már az ókorban népszerű 
gyógyfürdőhely volt, igazán közked-
veltté azonban az Osztrák-Magyar 
Monarchia ideje alatt vált. Akkortól 
kezdve viszont a pihenni és gyógyul-
ni vágyók mellett akadtak, akik 
egészen más céllal érkeztek ide.

A szöszös bükköny (Vicia villosa) a 
Földközi-tenger medencéjének kele-
ti feléből származik, és térségünkbe 
még időszámításunk kezdete előtt 
került. Szára heverő és a szomszéd 
növényeket használja támasztéknak, 
melyeken vékony kacsokkal rögzíti 
magát. Nem élősködő, de terebélyes 
hajtásaival lenyomhat más növénye-
ket, így a gabonát is, ezért nagyon 
sokáig káros, irtandó gyomnak tar-
tották. A XIX. század derekán 
azonban észrevették, hogy nagyon 
jó takarmánynövény, amely ráadásul 
még javítja is a szántók talaját. A 
gyengébb termőképességű, humusz-
ban szegény talajokon is jól fejlődik, 
és tápanyagokban gazdag, nagy 
mennyiségű zöldtömeget produkál. 
Kitűnően alkalmazkodik a különféle 
éghajlati körülményekhez és az eltérő 
minőségű talajokhoz. Hazánkban el-
sősorban a csapadékosabb Nyugat-
Dunántúl kedvezőtlenebb adottságú 
termőhelyein, valamint száraz ho-
mokvidékeinken, így a Duna–Tisza 
közén és a Nyírségben vetik. Gyak-
ran más bükkönyfajokkal keverve 
termesztik. Termőterülete a múlt 
század első felében meghaladta a 
150 000 hektárt, mára csak mintegy 
5000 hektáron foglalkoznak vele. 

Levelei párosan szárnyaltak, 4-12 
levélkepárból állnak. A levélkék szá-
las-elliptikusak, többnyire elálló, bo-
zontos szőrűek (innen a neve), de 
vannak rásimuló szőrű egyedek is. A 
virágok egy oldalra néző, 5-8 centi-
méteres fürtökben, többnyire nyá-
ron nyílnak, olykor elhúzódik egy-
egy példány virágzása (a hátlap fel-
vétele például októberben készült). A 
pillangósvirág vitorlája ibolya, bíbor 
vagy kék színű, a csónak fehér. 
Többnyire észre sem vesszük, pedig 
kerítéseinkre felkúszva messziről 
hirdeti, hogy gyomnövényeink is le-
hetnek szépek. 

Kép és szöveg: Riezing noRbeRt
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Szöszös bükköny
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