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A műszaki tudományok legfrissebb eredményeinek és kér-
désfelvetéseinek széles körű megismertetésére és népszerűsí-
tésére a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem (BME), a Pro Progressio Alapítvány és az Élet és Tudo-
mány közös ismeretterjesztő cikkpályázatot hirdet, két kate-
góriában: BME kutató és BME hallgató.

A pályázaton indulhat: minden olyan tudományos kutató 
vagy egyetemi oktató, aki a BME-vel alkalmazottként jog-
viszonyban áll; illetve minden, a BME teljes idejű alapképzé-
sében, mesterképzésében, egységes osztatlan, doktori kép-
zésében aktív, nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal 
rendelkező hallgató.

A pályázat keretében olyan, kutatási projektekhez vagy 
TDK dolgozatokhoz kapcsolódó ismeretterjesztő írásokat 
várunk, amelyekben a pályázók közérthető módon mutat-
ják be saját kutatásukat, annak célját, módszerét, eddigi 
vagy várható eredményeit és tudományos vagy gyakorlati 
hasznosíthatóságának lehetőségét. 

A díjazottak kutatási tevékenységük további eredményes 
folytatása érdekében díjazásban (hallgatók esetében ösztön-
díjban) részesülnek.

A díjak/ösztöndíjak összege kategóriánként:
             Kutatók: Hallgatók:
             I. díj: 125 000 Ft I. ösztöndíj 100 000 Ft
             II. díj: 100 000 Ft II. ösztöndíj 75 000 Ft
             III. díj: 75 000 Ft III. ösztöndíj 50 000 Ft

Az írásokat a pályázat meghirdetői által felkért, a BME-n 
oktató tekintélyes kutatókból, valamint az Élet és Tudo-
mánnyal kapcsolatban álló tudományos újságírókból ál-
ló zsűri bírálja el. A zsűri fenntartja magának a jogot a díjak 
megosztására a rendelkezésre álló kereteken belül. Mind a 
díjazásban részesült, mind a nem díjazott, de közlésre érde-
mes írásokat az Élet és Tudomány szerkesztett formában, el-
lenszolgáltatás nélkül fogja megjelentetni.

A pályázat benyújtása e-mailen lehetséges, az alábbi 
két cím mindegyikén eltud@eletestudomany.hu és 
ppai@mail.bme.hu. Kérjük, tárgyként a pályázó tün-
tesse fel: BME – ÉT cikkpályázat! Az e-mailhez csatol-
va küldje be a kitöltött és az illetékes tanszékvezető ál-
tal aláírt Pályázati lapot! 

A cikkek terjedelme 10 000–11 000 karakter (szóközök 
nélkül) doc formátumban, 3–4 illusztrációval (az utóbbiakat 
külön fájlban, képformátumban), képaláírásokkal ellátva. 
Kérjük, hogy a kéziratok ismeretterjesztő megközelítéssel 
készüljenek, ne a tudományos szakcikkek formai és tartalmi 
előírásait kövessék, például ne tartalmazzanak jegyzeteket, 
irodalomjegyzéket stb.! 

A pályázatok beküldésének határideje 2018. április 16.
A pályázók írásbeli értesítést kapnak a pályázat eredmé-

nyéről. A díjátadásra 2018 júniusában a BME-n kerül sor.
Józsa János,

rektor, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gózon ákos,

főszerkesztő, Élet és Tudomány
Pakucs János, 

elnök, Pro Progressio Alapítvány

Kedves Olvasónk!



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   2018/7   195

 A viselkedés egyéni 
különbségei férgekben

A viselkedést a külső ingerek 
és az élőlény belső állapota ha-
tározzák meg. Az élőlény belső 
állapota alatt értjük szerveze-
tének sajátosságait, amit egyedi 

génkészlete és az őt ért hatások ala-
kítanak ki. Nem is olyan régen még 
komoly viták zajlottak arról, hogy a 
gének vagy a környezet hatása domi-
nál az egyed tulajdonságainak létre-
hozásában. Mára ez a kérdés értelmét 
vesztette, mivel nyilvánvalóvá vált, 
hogy a két hatás nagyon szorosan ösz-
szefonódik interakciói révén és csak 
önkényesen választhatók el egymástól. 
Újabban viszont arra is fény derült, 
hogy a gének és a környezet hatásain 
kívül egy véletlenszerű faktor is je-
lentősen képes befolyásolni az egye-
dek tulajdonságait. A 2010-es évek-
ben számos kutatás hasonlította össze 
izogén (genetikailag azonos) és azonos 
körülmények között tartott állatok vi-
selkedését és azt találták, hogy egyes 
egyedek viselkedése konzisztensen el-
tér a csoport átlagától. Ezt több fajon 
is kimutatták, például a Tetrahymena 
pyriformis nevű csillós egysejtű mozgé-
konysága és a zöldborsó levéltetű me-
nekülési viselkedése is egyéni különb-
ségeket mutatott azonos környezetben 
nevelt izogén egyedek között.

Egy amerikai kutatócsoport a 
Cenorhabditis elegans nevű fonálfé-
reg izogén egyedeinek spontán vi-
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selkedését vizsgálta hosszú távon, 
eredményeiket 2017 végén publikál-
ták. A férgeket egyesével figyelték 
meg körülbelül 60 órán át, ami elég 
ahhoz, hogy a kikeléstől a négy lár-
vastádiumon keresztül a felnőttkor 
első 16 óráját is megéljék. Az állatok 
egyesével, Petri-csészékben keltek 
ki, így nem érte őket szociális hatás 
a kísérlet során. A viselkedést egy 
kamerarendszer segítségével rögzí-
tették, majd egy képelemző algo-
ritmussal határozták meg a férgek 
pozícióját minden egyes képkoc-
kán, ami megadta az egyedek által 
bejárt utat. Az állatok helyváltozta-
tó mozgását két részre lehet osztani, 
az egyiket alacsony sebesség és sok 
fordulás jellemzi, ilyenkor az állat 
a közvetlen környezetét deríti fel. 
A másikat barangolásnak nevezik, 
ilyenkor az állat nagyobb sebesség-

gel és ritkán fordulva na-
gyobb távokat tesz meg. 

A fejlődés során a baran-
golással töltött idő min-
tázatszerűen változott a 
populációban. Az egy-
mást követő lárvastádiu-
mokban a barangolással 
töltött idő aránya egyre 
növekedett és felnőttkor-
ban volt a legnagyobb. 
Az egyes lárvastádiu-
mok is egyedi mintáza-
tot mutattak, például az 
elsőben fokozatosan nőtt 
a barangolással tölött idő 
aránya, míg a harmadik-
ban a szakasz első felében 

többnyire magas volt, majd a máso-
dik felében lecsökkent. A kutatók 
olyan egyedeket is megfigyeltek, 
amelyek a csoportátlaghoz képest 
minden fejlődési stádiumban több, 
vagy kevesebb időt töltöttek baran-
golással. Ez a konzisztens viselkedés-
beli egyediség az állatok körülbelül 
8–8 százalékára volt jellemző. 
Hasonló mintázatot fedeztek fel 
a barangolás sebességével kapcso-
latban is, az állatok kb. 8 százalé-
ka lassabb, kb. 11 százaléka pedig 
gyorsabb volt az átlagnál. Ezen 
csoportok között volt némi átfedés 
is. A szélsőséges viselkedést mutató 
állatok szaporítása nem eredmé-
nyezett különbséget az így kapott 
és az eredeti populáció viselkedési 
mutatóinak csoportátlaga között, 
tehát a viselkedésbeli különbség 
nem öröklődött.

1. Tetrahymena pyriformis –  
kb. 50 µm; 2. zöldborsó levéltetű 

(Acyrthosiphon pisum) – kb. 4 mm; 
3. Caenorhabditis elegans – kb. 1 mm

 (FORRÁS: WIKIPEDIA.ORG).

A görbék az egyes stádiumokban barangolással  
töltött idő arányának eloszlását mutatják a populációban. 

 A piros féreghez tartozó mérések minden esetben 
nagyobbak a csoportra jellemző középértéktől, míg  
a kékhez tartozók konzisztensen alacsonyabbak.  

A szürke féreg nem mutat ilyen tendenciákat.
 (FORRÁS: STERN ÉS MTSAI., 2017)

A Cenorhabditis elegans fonálféreg

1 2

3
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razságát a szélsőséges időjárás okoz-
za. A földről szemlélve csak szik-
lákkal szabdalt területnek tűnik a 
sivatag ezen része, amikor azonban 
a szakemberek egy négyrotoros 
drónnal 30 méteres magasságból 
vizsgálták meg a felszíni formákat, 
figyelmesek lettek gátak, ciszternák 
és öntözőrendszerek maradványaira.

A helyszínen végzett kezdeti ásatá-
sok, majd az azokat követő radiokar-
bon módszerrel végzett vizsgálatok 
egykori farmok és sírok jelenlétét 
bizonyítják, melyek a Kr.e. III-IV. 
századból származnak. Az itt élő és 
gazdálkodó közösség va-
lószínűleg növénytermesz-
téssel foglalkozott. Az át-
alakított terület ugyanis 
alkalmassá vált árpa, búza 
és köles termesztésére, a 
szakemberek azonban a 
szőlőművelés lehetőségét 
sem tartják kizártnak.

A Saint Louis-i Washington 
Egyetem régésze, Yuqi Li szá-
mára meglepő, hogy a kuta-
tók, akik már 100 éve ta-
nulmányozzák ezt a vidé-
ket, nem fedezték fel már korábban 
a felszínbe vájt öntözőrendszereket. 
Az ősi csatornák magas fokú mér-
nöki precizitással épültek, tökéle-
tes működésüknek köszönhetően 
pedig képesek voltak a távolban 
kanyargó folyók vizével táplálni a 
száraz területeket.

A Takla-Makán a Föld egyik legszá-
razabb vidéke. Az évi csapadékmeny-
nyiség alig éri el a 66 millimétert, mely 
a búza és a köles legszárazságtűrőbb 
fajtáinak műveléséhez ugyan elég, 

A kutatók néhány olyan mutáció 
hatását is megfigyelték, amiknek jól 
ismert volt a C. elegans viselkedésé-
re gyakorolt hatása. Ezek főleg az 
idegsejtek kommunikációját lehe-
tővé tévő fehérjék génjeinek mutá-
ciói voltak. Voltak olyanok, melyek 
minden életszakaszban fokozták 
vagy csökkentették a barangolással 
töltött idő arányát vagy a barangolás 
sebességét, meghagyva a normális 
fejlődés során jellemző mintázatot. 
Voltak azonban olyan mutációk is, 
melyek a normális mintázattól eltérő 
viselkedést eredményeztek, illetve 
az egyik gén mutációja olyan popu-
lációt eredményezett, amelynél egy 
egyeden sem volt megfigyelhető a 
viselkedés konzisztens eltérése a cso-
portátlagtól, vagyis nem alakultak 
ki egyedi viselkedésű férgek. Mind-
ez arra utal, hogy az érintett inge-
rületátvivő rendszereknek a fajra 
jellemző viselkedési mintázatok ki-
alakításában és a véletlenszerű folya-
matokhoz köthető egyéni különbsé-
gek létrehozásában is szerepük van.

ReichaRdt RicháRd

	 Ősi	öntözőrendszerek	 
a	sivatag	közepén

Ősi öntözőrendszerek marad-
ványait fedték fel régészeti 
kutatások, adta hírül a Live 
Science. A felszínen húzódó 

hosszanti vájatok a kínai Hszincsiang 
tartomány hegylábainál húzódó régi 
csatornákról tanúskodnak. 

Egy új tanulmány szerint több mint 
1700 évvel ezelőtt, Kína őslakói me-
zőgazdasági területekké alakították a 
Föld legszárazabb sivatagjainak egyi-
két. A sivár térség meghódításának 
előzményére csak egyetlen magya-
rázat létezik. A történészek szerint a 
kínaiak valószínűleg a Selyemút ke-
reskedőinek köszönhetően ismerték 
meg a terület domborzati adottságait, 
melynek segítségével sikerült művel-
hetővé tenni a hatalmas pusztaságot. 

A régészek műholdas képeken ele-
mezték az ázsiai ország északnyugati 
részén húzódó Tien-san lábánál elte-
rülő sivatagot, a Takla-Makánt. A ha-
talmas rónaság és annak északi részén 
elnyúló hegylánc fontos szakaszát ké-
pezte a Selyemútnak, mely összekötöt-
te Kínát a nyugati országokkal.

A kutatók érdeklődését különösen 
felkeltette az a Mohucsahangoukou 
nevű vidék, melynek fokozott szá-
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de más növény esetén túl kevésnek 
bizonyul. A Takla-Makán szára-
zabb, mint a dél-afrikai Kalahári, a 
közép-ázsiai Góbi vagy a Délnyu-
gat-Amerikában elterülő Mojave-
sivatag, a chilei Atacamánál vagy 
az észak-afrikai Szaharánál azon-
ban nedvesebb, mondta Yuqi Li 
professzor.

A terület felfedezése segíthet meg-
oldani a régészek egyik legfontosabb 
kérdését, mely az öntözési technikák 
eredetét, megvalósítási lehetőségét 
és Hszincsiangba történő eljutását 
járja körül. Néhány történész szerint 

a módszerek a Han-dinasztiához 
kötődhetnek, mely Kr.e. 206-tól 
Kr.u. 220-ig tartott, tehát a helyi 
közösségek ebben az időszakban 
használhatták az öntözési techniká-
kat. Yuqi Li régészprofesszor azon-
ban úgy véli, hogy a módszerek 
valószínűleg inkább nyugatról szár-
mazhatnak.

Korábbi kutatások azt sugallják, 
hogy az agro-pasztorális közössé-
gek, melyek mind a mezőgazdasá-
got, mind pedig a hegyvidéken zajló 

A sziklákat valószínűleg az ókori földművelők  
helyezték el a területen, hogy lassítsák az árvizek 

visszavonulását és segítsék az üledékek 
felhalmozódását (FOTÓ: YUQI LI)

A Tien-san lábánál felfedezett öntözőrendszer maradványai madártávlatból 
 (FORRÁS: ARCHEOLOGICAL RESEARCH, ASIA)

ciszterna

csatorna

csatornák

ház

termőföldek

Tien-san

Mohucsahan-folyó
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gazdálkodást gyakorolták, valószí-
nűleg átvándorolhattak abba a régi-
óba, amit a szakemberek ázsiai hegyi 
folyosónak neveznek. Ez a jelenség 
az eurázsiai kontinensen az ősi no-
mádokat összekapcsolhatta, hiszen 
a csordák szezonálisan leköltöztek a 
síkvidéki legelőkre, a népcsoportok 
folyamatos mozgása pedig hozzájá-
rulhatott a művelési technikák ter-
jedéséhez.

A kutatók felhívták a figyelmet 
egy másik öntözőrendszer marad-
ványaira is, amit Türkmenisztán 
délkeleti vidékén fedeztek fel a 
Geokysur folyó deltájánál. Az oázis 
valószínűleg Kr. e. 3000 környékén 
keletkezhetett. A szakemberek azt 
is hozzátették, hogy ez az öntöző-
rendszer majdnem azonos a Wadi 
Faynan folyóvölgyében húzódó csa-
tornarendszerrel, ahol a bronzkor 
második felében (Kr. e. 2055-900) 
jordán közösségek gazdálkodtak. 

KondoR BogláRKa

 Biológiailag lebomló 
szenzor

Amerikai kutatók olyan nyo-
másérzékelő szenzort fejlesztet-
tek ki, mely dolga végeztével 
nyomtalanul lebomlik a páciens 
testében.

A Connecticuti Egyetem (USA) 
munkatársai olyan, biológiailag 
lebomló nyomásszenzort ké-
szítettek, mely al-
kalmas a krónikus 
tüdőbetegségek, az 
agydaganat és más 

betegségek nyomon kö-
vetésére a páciens testén 
belül, majd nyomtalanul 
lebomlik. A részletek a 
Proceedings of the Natio-
nal Academy of Sciences 
című folyóiratban ol-
vashatók. A forgalom-
ban lévő szenzorok 
mérgező anyagokat 
bocsátanak ki a testben, 
ráadásul műtétileg kell 
eltávolítani őket, ezzel 
növekszik a felépülési 
idő és a fertőzés veszé-
lye – az új szenzor eze-
ket helyettesítené. Az 
újonnan  kifejlesztett 
eszköz további előnye, 
hogy nyomás hatására 
gyenge elektromos im-
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pulzust bocsát ki, ezért alkalmas 
arra, hogy elektromosan stimulálja 
a szöveteket, így azok gyorsabban 
regenerálódnak. A hajlékony im-
plantátum jól használható a zöld 
hályog, szívbetegségek és a hó-
lyagrák állapotának követésére.

Az új szenzor anyagát már koráb-
ban engedélyezték orvosi haszná-
latra, de ez az első alkalom, hogy 
testen belül használták, tájékozta-
tott Thanh Duc Nguyen, a tanul-
mány szenior szerzője. „Az orvosi 
szenzorokat gyakran lágy szövetekbe 
és sejtekbe ültetik be. Amikor eltávo-
lítják ezeket, akkor további károkat 
okoznak. Tudtuk, hogy valóban jelen-
tős eredmény lenne, ha olyan szenzort 
tudnánk létrehozni, melyet nem kell 
eltávolítani” – magyarázta Nguyen.

A szenzor prototípusa, melyet a 
laboratóriumban készítettek el, 5 
milliméter hosszú, 5 milliméter 
széles, és 200 mikrométer vastag-
ságú polimer filmből áll, ezt ül-
tették be egy egér törzsébe, hogy 
megfigyeljék annak légzésszámát. 
A szenzor négy napon át meg-
bízható adatokat szolgáltatott az 
egér rekeszizom összehúzódásáról, 
majd lebomlott szerves alkotóele-
meire. Annak érdekében, hogy 
ellenőrizzék, a szenzor orvosilag 
is biztonságos, a kutatók egy egér 
hátába ültették, és megfigyelték 
az állat immunrendszerének vála-
szát. Az eredmény szerint csak ki-

sebb gyulladás keletkezett, miután 
a szenzort beültették, és a környe-
ző szövet négy hét múlva vissza-
tért eredeti állapotba. A fejlesztés 
legnagyobb kihívása az volt, ho-
gyan érjék el, hogy a biológiailag 
lebomló anyag elektromos töltést 
bocsásson ki nyomás vagy prése-
lés hatására, azaz piezoelektromos 
hatásra. (Piezoelektromos folya-
mat során bizonyos kristályokban 
összenyomás hatására töltésszét-
választás történik. Így a mechani-
kai feszültségváltozás elektromos 
feszültséget hoz létre.) Szokásos 
állapotában a szenzorhoz használt 
anyag, a poli-L-tejsav, más néven 
PLLA semleges, nem bocsát ki töl-
tést. Az áttörést, mely megoldást 
hozott, Eli Curry egyetemi hallga-
tó, a tanulmány vezető szerzője ta-
lálta meg, aki Nguyen laboratóriu-
mában dolgozott. Curry a PLLA-t 
piezoelektromos anyaggá változtat-
ta hevítéssel, nyújtással, és a megfe-
lelő szögben történő darabolással. 
Ezek segítségével a belső moleku-
láris szerkezet megváltozott és az 
anyag piezoelektromos tulajdonsá-
gokat nyert.

A végleges szenzor két réteg piezo-
elektromos PLLA-filmből áll, me-
lyet két molibdénszenzor közé he-
lyeztek el, majd bevonták politejsav 
(PLA) réteggel. A politejsav szin-
tén biológiailag lebomló műanyag, 
melyet csontcsavarokhoz hasz-

nálnak. A molibdént 
szív- és érrendszeri 
sztentekhez és csípő-
i mp l ant át u mok hoz 
használják. A piezo-
elektromos PLLA-film 
kis elektromos töltést 
bocsát ki a legenyhébb 
nyomásra is. Ezek a kis 
elektromos jelzések fel-
foghatók, és továbbít-
hatók egy másik mű-
szerre, ahol egy orvos 
értékeli őket. A mérés 
eredményeit összeha-
sonlították a jelenleg 
használatos szenzo-
rokkal, és ugyanolyan 
mérési pontosságot ta-
pasztaltak. A kutatás 
következő lépésében a 
szenzor funkcionális 
élettartamának növe-
lésére törekszenek.
Forrás: University of Connecticut

A képen látható biológiailag lebomló piezoelektromos nyomásszenzort,  
melyet a Connecticuti Egyetem laboratóriumában fejlesztettek ki, az orvosok 

felhasználhatják arra, hogy figyelemmel kísérjék 
 a krónikus tüdőbetegségek, az agydaganat és más betegségek állapotát,  

majd a szenzor lebomlik a páciens testében. 
(KÉP: THANH DUC NGUYEN)
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A figyelmes olvasóban hamar fel-
merülhet a kérdés, ha a Hunya-
diak családi fészke Vajdahu-

nyad volt, a későbbi király miért nem 
ott született? A válasz roppant egysze-
rű. A nem sokkal korábban (1441) er-
délyi vajdává lett és pályafutása legfé-
nyesebb éveiben járó Hunyadi János 
épp ezekben az esztendőkben kezdte 
el kiépíteni nagyszabású rezidenciává 
a várat, ezért az nem volt alkalmas a 
várandós anya és környezete befoga-
dására. Annál inkább a fontos erdélyi 
város, amellyel Hunyadi vajda, politi-
kai és gazdasági érdekeinek megfele-
lően, igyekezett jó viszonyt ápolni, 
aminek történetünket is érintő követ-
kezményei lettek. 

A szülőház
A Heltai Gáspár Históriája nyomán 
meggyökeresedett elképzelés, misze-
rint Szilágyi Erzsébet mintegy vélet-
lenszerűen, utazás közben érkezett a 
városba és lelt a házra („Mert az Erzsé-
bet asszony akkor Kolosvárott szállott 
vala, jövén Szilágyból, egy szőlőműves 
gazdag embernél, ki lakik vala az Óvárba, 

MÁTYÁS 
SZÜLŐHÁZA ÉS 
A HUNYADIAK 

CSALÁDI 
FÉSZKE

egyenest arcól, mikoron bemennek az 
Óvárban, egy kőházban.”), utólagos 
kreációnak tekinthető. Az utóbbi 
évtizedek erdélyi magyar közép-
korkutatása igazolta, hogy Hunya-
di jó előre „kiszemelte” a várost és 
az épületet – amely akkor Méhfi Ja-
kab polgár tulajdona volt – felesége 

és leendő gyermeke számára, aki 
1443. február 23-án látta meg a nap-
világot. A születési helynél jóval ke-
vésbé terjedt el ugyanakkor a köz-
tudatban, hogy a család huzamosab-
ban tartózkodott a kincses városban, 
s Mátyást itt is keresztelték a ma is ál-
ló Szent Mihály templomban.

Annak bizonyítékát, hogy pon-
tosan ebben az épületben szüle-
tett, meglepő módon maga Má-
tyás adta az utókor kutatóinak ke-
zébe. 1467. szeptember 28-án kelt 
azon oklevele, melyben a házbirto-
kos Méhfi két leányának és leszár-
mazottainak házát minden királyi 
adó alól mentesítette, azért, mert 
az épület nem volt más, mint „szü-
letésének helye” (domum et locum 
nativitatis sue). A dokumentum 
pontosan lokalizálta az épületet, 
elmondva, hogy azt keletről a do-
monkos (ma ferences) kolostor utcá-
ja, nyugatról pedig Veres Antal háza 
határolja. Bár ez a királyi kedvez-
mény az 1443-as birtokost és utódait 
és nem a házat illette, az épület kü-
lönös jelentőségre és figyelemre tett 

Amikor magyar nyelven iskolázott ember meghallja Mátyás király nevét, alighanem az „igazságos” 
jelző után rögvest Vajdahunyad vára jut az eszébe. Kétségtelen tény, ahogyan Kinizsi Pálhoz 
Vázsonykő vagy Dobó Istvánhoz Eger nevét kötjük, úgy kapcsolódik a Hunyadiakhoz a pompás fek-
vésű és látványos építészeti elemekkel bíró erdélyi vár. Ám legalább ennyire „bevésődött” a köztu-
datba a születés helye, Kolozsvár városa és az ottani szülőház is, ha másért nem, hát a pórul járt 
itteni bíró minden magyar gyermek által ismert története miatt. Az alábbiakban dióhéjban e két,  

a Hunyadi családhoz szorosan köthető emlék középkori története olvasható.

KO L O Z S V Á R  É S  VA J DA H U N YA D
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Mátyás-kultusz. Elkészült 1902-ben a 
Szent Mihály templom előtt a király 
emblematikus szobra, illetőleg az 
1900-as évek elején néprajzi kiállítás 
kapott helyet a szülőház falai közt. 
XX. századi további története és átala-
kításai, mint cseppben a tenger mutat-
ják be az újabb kori magyar múltat, de 
ennek tárgyalása önálló írásért kiállt.

A névadó vár sorsa
Egészen más sors adatott meg a család 
névadó várának. A viszonylag csekély 
jelentőségű, elsősorban erdőkben, va-
lamint nemesfémekben gazdag királyi 
birtok, Hunyad 1409 októberében lett 
Luxemburgi Zsigmond (1387–1437) 
udvari embere, Vajk és családjának tu-
lajdona. Ekkor lett kilencvenkilenc esz-
tendőre a Hunyadiak családi „fészke” 
amit – meglepő módon – a családfők 
csak ritkán kerestek fel. Az adomány 
idején természetesen a vár még nem 
állt, s a birtok sem volt terjedelmes ura-
dalom: mindössze a kis mezőváros és 
határa alkották. Az uradalom kialakí-
tását Vajk kezdte meg, majd fia, Hu-
nyadi János folytatta.

Egyáltalában kérdéses az „első 
vár” felépültének ideje. Habár a 
XIX–XX. századi kutatók közül 
akadtak olyanok, akik az épületet a 
XIII. századba „repítették vissza”, 
napjainkra az okleveles források fé-
nyében biztosak lehetünk abban, hogy 
az erődítés legkorábbi biztos említései 
nem régebbiek , mint a XV. század el-
ső fele. Az ugyan régészeti leletekkel 
igazolható, hogy a vár és szűkebb kör-
nyéke már lakott volt korábban is, de 
erősség akkoriban aligha állt a terüle-
ten. Annak felépültét – noha a kérdés-
ben a régészet és a művészettörténet 
művelői közt máig vannak viták – 
1409 utánra kell datálnunk. Ami bi-
zonyos, a ma is álló vár első írott em-
lítése 1443-ból ismert, ám ekkor már 
a Hunyadi János által kezdett építke-
zések folytak. Ráadásul a későbbi 
kormányzónak nem csak itt volt vá-
ra, ugyanezekben az esztendőkben 
lett Déva és Hátszeg, így voltaképpen 
az egész megye ura (másutt fekvő, 
szép számú tekintélyes birtokairól 
most nem szólva). Arról is maradtak 
forrásaink, hogy Hunyadi, ha kellett, 
nem válogatott az eszközökben, ami-
kor birtokszerzésről volt szó (ilyen 
volt például 1444 után a szerb despota, 
Brankovics György magyarországi 
uradalmainak megszerzése). Ezzel 
persze nem „lógott ki” a kor nagybir-
tokosai közül, akik politikai-katonai 
hatalmukat természetesen a családi 
vagyon gyarapítására (is) használták.

Első látásra furcsa, de Hunyadi pá-
lyafutását ismerve semmiképpen sem 
meglepő, hogy a vár ura milyen keve-
set tartózkodott az egyre igényeseb-
ben kiépített rezidencia falai között. 
Az események jól ismertek: 1444-ben 
a hosszú hadjárat, majd a várnai vere-
ség; 1446 nyarától kormányzói méltó-
ság egészen 1452-ig, közben 1448-ban 
Rigómező és huszitaellenes hadjáratok 
sora. Azaz a katonai és politikai fel-
adatok nem engedték, hogy új rezi-
denciája kényelmét élvezhesse. Illuszt-
rációképp érdemes idézni, hogy igen 
pontosan ismerjük Hunyadi 1446 és 
1452 közötti kormányzói tartózkodási 
helyeit, történészi műszóval: itinerá-
riu mát. Ennek tanúsága szerint e hat 
esztendő alatt mindössze tizenöt napot 
(!) töltött négy részletben (1446 júliusá-
ban, 1449 májusában és 1451 áprilisá-
ban és májusában) Hunyadon. Habár 
ez az időkör az adatok hézagossága 

szert a városban, a későbbi évszáza-
dokban is minden polgár tudta, me-
lyik a „királyi ház”.

Méhfi leányainak kezével a szülőház 
a szász gyökerű Kolb családé lett. Bir-
toklásuk pontos időköre bizonytalan, 
de a XVI. század második felében 
még biztosan élt leszármazottjuk. Az 
épület következő birtokosa az 1640-es 
években egy városi tanácsos, Kovács 
Gáspár lett, aki II. Rákóczi György er-
délyi fejedelemtől kieszközölte, hogy a 
mátyási kedvezményt a Méhfi örökö-
sökön túl a ház mindenkori birtokosá-
ra is kiterjessze. Mindez persze a város 
számára volt sérelmes, hisz így jövede-
lemtől estek el, ezért aligha meglepő 
módon maga Kolozsvár vásárolta meg 
az épületet 1740-ben.

A ház további sorsa is kalandosan ala-
kult. A város eredetileg kórháznak 
szánta, ami meghiúsult. Volt köztörvé-
nyes rabok átmeneti szállása, az 1848-
as szabadságharc idején katonai kórház 
is. 1887-ben Ferenc József is meglátogat-
ta, s meglepő lehet, de hiányolta király 
elődjének kellő mértékű tiszteletét. Ezt 
követően a városban egyre erősödött a 

„Mert az Hunyadi János vajda rakatá ezt az 
Hunyadvárát fenn egy kősziklán,
szépségre és erősségre, és örök 
emleközetre.”

(Heltai Gáspár: 
Krónika az magyaroknak dolgairól)
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egyes napjával – elképzelhető, hogy 
ekkor egy-két napra útba ejthette 
Hunyadot, de ennél többről biztosan 
nem lehetett szó.

A családi magánvagyont ugyanis 
1483-as haláláig – egybekapcsolva a 
hagyományosan királynéinak tekin-
tett elfekvőségekkel, hiszen 1464 és 
1476 között nem lakott királyi hitves 
a budai várban – a királyi édesanya, 
Szilágyi Erzsébet kezelte. Ő volt töb-
bek között a hunyadi uradalom „ura”, 
(látni fogjuk, unokája megadomá-
nyozásáig) s talán ezért is kerülte az 
itteni megjelenést a király. Jól látható-
an vigyázott arra, hogy mindenütt 
reprezentálja hatalmát és családja 
nagyságát, ami a korban természetes 
volt, különösen egy frissen a trónra 
került, s királyi felmenőkkel nem 
rendelkező família esetében. Vajda-
hunyadnak valóban látványos to-
vábbépítése leginkább a reprezentáci-
ót szolgálta, lévén anyja fő lakóhelye 
az óbudai királynéi vár volt.

Az ország legnagyobb 
magánbirtokosa

Alapjaiban változott meg a helyzet, 
amikor bizonyossá vált, hogy a király-
nak az 1476-ban feleségül vett 
Beatrixtól nem lesz törvényes utóda. 
Ez a tény 1479/1480 tájára vált világos-
sá az udvarban, ezután döntött úgy 
Mátyás, hogy törvénytelen fiát, Cor-
vin Jánost (1473–1504) teszi meg örö-
kösévé. Létrehozott személyére sza-
bottan egy hercegséget (Liptó) és egy 
grófságot (Hunyad), hogy a királyság 
régi és legmagasabb rangú családjaival 
egyenrangúvá tegye, de ez még kevés 
volt. Habár a címek és rangok a kö-
zépkorban szerfelett fontosak voltak, 
ám a befolyást és a hatalmat mégiscsak 
a birtokok és a várak jelentették.

Ezért 1482 elejétől arra törekedett, 
hogy minden olyan jelentősebb vár-
uradalmat, amelyik hűtlenség avagy a 
birtokos család fiági mag szakadása 
esetén gazdátlanná vált, ha csak lehet-
séges, Corvinnak juttassa. A sorban az 
első „nagy falat” 1482 áprilisában a ke-
véssel korábban kihalt Garaiak siklósi 
vára és uradalma volt, ez lett Corvin 
első igazi várbirtoka. Az ekkor meg-
kezdett adományozási sorozatot ki-
használva Mátyás a családi birtoko-
kat is fiának kezébe adta, amiről a 
szerencsés véletlenek és kalandok 
után többé-kevésbé máig épen maradt 

miatt néhány nappal bővíthető, ér-
demben az arányok akkor sem változ-
nak: Hunyad kevésbé rezidenciális, vi-
szont annál inkább reprezentációs cé-
lokat szolgált, tükrözte ura hatalmát és 
gazdagságát. Az igazi Hunyadi „köz-
pont” ekkortájt Temesvár volt.

Szintén ritkán járt Hunyad falai 
közt a kormányzó kisebbik fia, Ma-
gyarország 1458–1490 közti uralko-
dója. Apjával ellentétben Mátyás teljes 
uralkodása idejéből rendelkezésünkre 
áll itineráriuma. Nos, ennek ismere-
tében egészen megdöbbentő ered-
ményre juthatunk: ennek tanúsága 
szerint Mátyás király 1458. évi trónra 
kerültét követően soha sem látogatta 
meg gyermekkora helyszínét. A hely-
zet persze ennél kissé bonyolultabb. 
Tény, hogy a királytól nem ismerünk 
egyetlen Hunyadról keltezett okleve-
let sem. Az sem vitatott kérdés, hogy 
Mátyás uralkodása alatt meglepően 
ritkán, mindössze két alkalommal lá-
togatta meg Erdély területét. Először 
1462-ben, amikor a renitens Havasal-
földet kívánta megregulázni, s ekkor 
ejtette fogságba Vlad Țepeș havasal-
földi vajdát, akit az utókor Drakula 
néven ismer. Másodszorra 1467 őszé-
től 1468 elejéig tartózkodott a tarto-
mányban, az úgynevezett erdélyi lá-
zadás leverése miatt. Természetesen – 
minthogy az itineráriumok nem tud-
nak „elszámolni” a király minden 

Hunyadi-levéltár oklevelei tanúskod-
nak. Ezek szerint a siklósi adománnyal 
egy időben, 1482 tavaszán kapta meg 
Corvin a hunyadi uradalmat, amit a 
többi családi kézben lévő elfekvőség 
átvétele követett. Így lett Hunyadvár 
ura még Mátyás életében Corvin Já-
nos, s így lett 1490-re az ország legna-
gyobb magánbirtokosa is egyben.

Apjához hasonlóan Corvin János 
sem töltött sok időt Hunyad falai 
közt. Habár életére vonatkozó itine-
rá rium mal még nem rendelkezünk, 
ám amennyit ismerünk, abból a fen-
tiek következnek. 1489–1496 közötti 
utazásai jól dokumentáltak, s ez alap-
ján csupán egyetlen alkalommal, 
1494 szeptemberében pihent néhány 
napot a vár falai közt, ám ez az időszak 
különleges volt a királyság és Corvin 
életében egyaránt. Ekkor készült 
ugyanis II. Ulászló király (1490–1516) az 
Újlaki Lőrinc herceg elleni hadjáratra, 
melyben Corvin is részt vett.

Ezután, igaz rövid időre, végre való-
di rezidencia szerepet kapott a vár. 
1496-ban Corvin János feleségül vette 
Frangepán Beatrixot, s a házaspár, 
majd a sorban születő gyermekek (Er-
zsébet, Kristóf és Mátyás) lakóhelye 
Hunyad lett. Rövid időről azért be-
szélhetünk, mert Corvin 1504 őszén 
bekövetkezett halála után gyermekei 
is gyors egymásutánban követték aty-
jukat a sírba. Mátyás (aki feltehetően 
apja halála után születhetett) csak pár 
hónapot élt, s kevéssel utána meghalt 
Kristóf is. Az utolsó Hunyadi, Erzsé-
bet 1508-ban halt meg, s így a roppant 
vagyont, benne a hunyadi uradalmat 
Corvin özvegyének kezével II. Ulász-
ló király unokaöccse, Brandenburgi 
György szerezte meg. 1509. évi eskü-
vőjüket követően egy másik megszer-
zett Corvin-vár, Gyula lett új reziden-
ciájuk (Corvin Erzsébetet és 1510-ben 
magát Frangepán Beatrixot is már az 
itteni ferences templomban temették 
el). Ezzel a házassággal és reziden-
cia-áthelyezéssel Hunyad elveszítette 
korábbi szerepét, ráadásul Erzsébet ha-
lálával megszűnt évszázados Hunyadi 
birtoklása is. Azonban Hunyad vára 
legfontosabb szerepét – elvégre egy 
reprezentatív épületnek mégiscsak 
olyannak kellett lenni, hogy urai 
gazdagságáról és ízléséről tanúskod-
jék – a mai napig betölti, s ez páratlan 
egy sok évszázados épület esetében.

HorvátH ricHárd
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A SensorHUB koncepció és ke-
retrendszer fejlesztése a Buda-
pesti Műszaki és Gazdaságtu-

dományi Egyetem Automatizálási és 
Alkalmazott Informatikai Tanszékén 
kezdődött meg 2013-ban. Először tan-
széki projektnek indult, aztán az elmúlt 
évek során egyre több hallgató, dokto-
randusz és oktató kapcsolódott be a fej-
lesztésébe, és kutatási-ipari keretrend-
szerré nőtte ki magát. 

A koncepció előnye, hogy a gyakran 
előforduló, adatokkal kapcsolatos mű-
veleteket csak egyszer kell implemen-
tálni és ezek után megfelelő  támoga-
tással bárki tud olyan alkalmazást ké-
szíteni, ami felhasználva a keretrend-
szert képes lesz adatai megjelenítésére, 
feltöltésére, elemzésére. Az ötlet létjo-
gosultságát mutatja, hogy számos nagy 
cég és szolgáltató szervezet készített 
hasonló Platform as a Service (plat-
form mint szolgáltatás) jellegű koncep-
ciókat, keretrendszereket (ilyen például 
az Amazonnál az AWS IoT, az SAP-
nál a HANA).

Keretrendszerünk képességeinek szá-
mos alkalmazása lehet, például az 
egészségügy, az okosvárosok, a jármű-
ipar, a gyártósorok területein stb. Ezek 
tipikusan olyan területek, ahol nagy 
mennyiségű (szenzor)adat feldolgozá-
sa, tárolása, elemzése és felhasználása a 
feladat, vagyis tudjuk, hogy mi törté-
nik, és eszerint be is tudunk avatkozni. 

A koncepció a következő elemek-
ből áll:

– Szenzorok, adatok gyűjtése, helyi 
szolgáltatások, megjelenítés és adat-
átvitel.

– Felhőalapú háttérrendszer, Big 
Data menedzsment funkciókkal.

– Szakterületspecifikus szoftver-
komponensek.

– Alkalmazások, szolgáltatások, üzle-
tiintelligencia-jelentések és elemzések.

A keretrendszer alapja a nagy meny-
nyiségű adat kezelésére képes Big Da-
ta elosztott fájlrendszer. Ebbe kell 
tudni betölteni és ebből kell tudni ki-
olvasni az adatokat, minél több hoz-
záférési interfészt támogatva. Napja-
inkra egyre több, egyre összetettebb 
Big Data alapú disztribúciók és ki-
egészítések léteznek vagy vannak fej-
lesztés alatt, mi a Cloudera Hadoop 
rendszert választottuk.

Az autó mint szenzorhalmaz
Egy rendkívül dinamikusan fejlődő 
szakterület a járműipar és az informa-
tika integrációja, amelynek részeként 

az úgynevezett okosautó-alapú megol-
dások egy különösen aktív kutatási té-
makört jelentenek. Ha kicsit absztrak-
tabban gondolunk egy autóra (vagy 
bármilyen járműre), akkor könnyen 
beláthatjuk, hogy az is egy szenzorhal-
maz. Annyiban tér el egy okos-
telefontól, hogy az adatai nem töltőd-
nek fel az internetre, de ugyanúgy 
minden olvasható a műszerfalon, a ki-
jelzőkön, mérhető az egyes rendszerek 
feszültsége, árama, teljesítménye stb.

A SensorHUB keretrendszer része-
ként készült VehicleICT-rendszer 
ezt a kapcsolatot teremti meg, 
vagyis az autónk mostantól 
okosautó lesz (még néhány további 
eszköz segítségével), és így az abból 
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AZ ADATHEGYEN TÚL
Ma már szinte minden használati tárgyunk „okos”. Tele vannak érzékelővel és elektronikával az ott-
honaink, a közlekedési eszközeink, na és persze a mindig nálunk 
lévő telefonunk. Ezek minden pillanatban rengeteg adatot „termel-
nek” – de ezek továbbítása, kinyerése, felhasználása még nem telje-
sen kiforrott. Cikkünk egy, erre a területre kidolgozott koncepciót és 
keretrendszert mutat be, amely 2015-ben elnyerte a Pro Progressio Alapítvány Innovációs Díját.

A SensorHUB-koncepció
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mennyit fogyaszt, vagy milyen me-
nettulajdonságokkal rendelkezik. A 
hibakódok kiolvasásával és valós idejű 
értesítéssel a szervizhálózatok reme-
kül használhatnák ezeket az informá-
ciókat. Jelentős hiba esetén azonnal 
értesíteni lehet majd az autó vezető-
jét, sőt akár online motordiagnoszti-
kát is elvégezhetnek, hiszen rendel-
keznek a szükséges adatokkal, így 
már felkészülten fogadhatnák az au-
tóst a szervizben, és akár személyre 

szabott ajánlattal is megkereshetik a 
tulajdonosokat.

Az ObdCanCompare okos te le fo nos 
alkalmazás abból a célból készült, hogy 
láthatóvá váljon, hogy a Social Driving 
alkalmazás számára a számottevő pa-
raméterek esetén elegendő az OBD-II 
interfész használata, nem tud annyival 
többet a CAN-bus, hogy érdemes len-
ne komolyabban foglalkozni az átállás-
sal. Eddig három mobiltelefonra volt 
szükség akkor, ha mind az OBD-II, 
mind a CAN-bus mérésből származó 

nyert adatok összemérhetők lesznek 
és bekerülnek a többi okoseszköz által 
gyűjtött adathalmaz mellé. A rend-
szer foglalkozik a járművekben lévő 
adatok kinyerésével, származtatott 
értékek számításával, kliensoldali 
megjelenítéssel, szerveroldali feltöl-
téssel, valamint ezen adatok elemzé-
sével és további felhasználásával. 

A jármű adatfolyamához kapcsolódá-
si lehetőségek például az OBD-II (On-
board Diagnostics II) és a CAN-bus 

(Controller Area Network bus) inter-
fészek, amelyek segítéségével kinyer-
hetőek különféle információk, pl. se-
besség, fordulatszám, valamint külön-
böző hőmérséklet és nyomásértékek is. 
Ezeket felhasználva pedig elfogadha-
tóan közelíthető számos hasznos infor-
máció, például a jármű aktuális fo-
gyasztása, illetve CO2-kibocsájtása. 

A BME AUT tanszéken fejlesztett 
Social Driving okostelefonos alkalma-
zással a járműből kinyert adatok segít-
ségével össze lehet kapcsolni a rendszer 
felhasználóit, így összehasonlítható lesz 
vezetési stílusuk, és ha ugyanolyan au-
tót vezetnek, akkor akár azt is meg le-
het nézni, milyen eltérések mutatkoz-
nak a fogyasztásban a különböző veze-
tési stílusok eredményeként. 

Az adatok felhasználása számos üz-
leti lehetőséget is rejt. Például jutal-
mazni lehet azokat, akiknek autója 
adott idő alatt a legkevesebb káros 
anyagot bocsájtja ki; ők a töltőállo-
másokon akár kedvezményt is kap-
hatnának tankoláskor. Még arra is 
lesz lehetőségük, hogy utánanézze-
nek, az övékkel megegyező autó 

adatot szerettük volna feltölteni az 
adatbázisba. Az egyik fogadta az 
OBD-II Bluetooth-os adatfolyamát, a 
másik a CAN-bus Bluetooth-os adat-
folyamát és ez a két készülék Wi-Fi-n 
küldte át az adatokat egy harmadik 
készüléknek. A harmadik mobiltele-
fon pedig az így aggregált adatokat 
akár Wi-Fi-n, akár mobilinternet se-
gítségével tudta továbbítani a szerver-
oldalra. Az ObdCanCompare ezt a 
munkafolyamatot nagyban leegysze-
rűsíti, mert csupán egyetlen mobilké-
szülékre van szükség a kétféle adatfo-
lyam fogadásához és továbbításához.

Az elkészült riportok és diagramok 
alapján látható, hogy az OBD-II-
mérés és a CAN-bus-mérés eredmé-
nyei számos jellemzőben szinte meg-
egyeznek egymással. Ilyen például a 
fordulatszám és a sebesség értéke. Itt 
csak egy apró késleltetés látható az 
OBD-s adatokban a CAN-bus ada-
taihoz képest, amit könnyen lehet 
korrigálni. Ugyanakkor más értékek 
már nagyobb eltéréseket mutattak, 
főleg a származtatott paraméterek. 
Itt az eltérés oka, hogy különböző 
összetett formulák léteznek például a 
fogyasztás vagy a CO2-kibocsájtás 
meghatározására, amikből eltérő ered-
mények születhetnek az OBD-s és 
CAN-busos mérések összehasonlítá-
sában. Az is eltérést jelenthet, hogy 
bár egyes paraméterek ugyanarra az 
adatra vonatkoznak, a mért értékek 
azonban mást jelentenek a két inter-
fész esetén. 

Ezek alapján elmondható, hogy az 
alapvető okosautó-alapú megoldások-
hoz elegendő az OBD-II port haszná-
lata, például a Social Driving alkalma-
zás esetében, de fontos, hogy a szár-
maztatott értékek formulái mindenütt 
egységesen kerüljenek felhasználásra. 

ObdCanCompare képernyőképek

CV4SensorHUB kliens  
és a SensorHUB 

mikroszolgáltatás  
kapcsolata
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Amennyiben pedig professzionális 
megoldásra van szükségünk, például 
flottakövetésre, és további összetettebb 
adatok kinyerésére, akkor a CAN-
bus-alapú megoldás a jó választás.

A jövőben az ObdCanCompare al-
kalmazás és a hozzátartozó riportok 
pedig tovább bővíthetőek, amennyi-
ben új paraméterek kijelzésére és össze-
hasonlítására lesz szükség. Csak előtte 
persze az új adatok beolvasásának logi-
káját implementálni kell a SensorHUB 
keretrendszerben is. 

Képfeldolgozás
A CV4SensorHUB rendszer fejleszté-
se eredetileg egy teljesen különálló 
képfeldolgozási keretrendszerként és 
környezetként indult el és később kap-
csolódott össze a SensorHUB keret-
rendszerrel. A rendszer alapja egy kö-
zös, rugalmas adatmodell, ami támo-
gatja a különböző, akár interdiszcipli-
náris képfeldolgozási szakterületekről 
származó adatok tárolását poligonok, 
raszteres képek, valamint az őket jel-
lemző tulajdonságok segítségével. Er-
re az adatmodellre épülnek a felhasz-
nálói felülettel és megjelenítéssel kap-
csolatos funkciók, a származtatott 
adatok, az adatfeldolgozást végző mű-
veletek, valamint a belső, illetve kli-
ens-szerver kommunikációval és a tá-
rolással kapcsolatos metódusok.

A rendszer koncepciója, hogy kép-
feldolgozási algoritmusok egy rasz-
teres képen és címkézett poligono-
kon alapuló adatreprezentációval 
szerver- és kliensoldalon is futtatha-
tók legyenek. Amennyiben például a 
szerveroldali tömeges feldolgozás-
ban van egy lépés, amiben felhasz-
nálói segítséget (vagy csak ellenőrzést 

és jóváhagyást) kell kérni, a kérést át-
küldve kliensoldalra a felhasználó 
megnézheti az eredményeket, esetleg 
belemódosíthat, további segítséget 
adhat a félautomata módszereknek, 
majd visszaküldheti az adatmodellt a 
szerveroldalra a további feldolgozás-
hoz. Így nem csak teljesen automata 
megoldásokat lehet futtatni, hanem 
olyanokat is, ahol a felhasználótól is 
szükség van segítségre. Ez azért fon-
tos, mert sok alkalmazás vagy na-
gyon bonyolult és így a teljesen auto-
matikus feldolgozás túl sokat hibá-
zik, vagy nem engedhetők meg a hi-
bák, így a végső szó mindig a 
felhasználóé, viszont a rendszer min-
dent megtesz azért, hogy a felhaszná-
lónak minél kevesebb munkája le-
gyen. 

Márványcsiszolatok, 
fehérvértestek

A témakörben jelenleg számos alkal-
mazási irány fejlesztése indult el, me-
lyek közösen használják majd a közös 
keretrendszer egyre bővülő szolgálta-
tásait. A GrainAutLine egy korábban 
függetlenül futó, márvány-vékony-
csiszolatok elemzését szolgáló rend-
szer új generációja. A ChemoTracker 
fehérvértestek mozgását követő al-
kalmazás immunológiai kutatások 
támogatására. Fejlesztés alatt van az 
építkezésekhez szükséges speciális 
építési anyagok vizsgálatának, be-
toncsiszolatok elemzésének szoftve-
res támogatása, valamint különböző 
térinfomatikai adatok feldolgozása 
és útkereső algoritmusok futtatási 
környezetének megvalósítása.

A szerveroldali műveletek megvaló-
sítására készült el a keretrendszerünk-
be illeszkedő rendszerkiszolgáló 
mikro szolgáltatás, melyben további 

Él e t É s  tu d o m á n y   2018/7   203

adatfeldolgozással kapcsolatos algo-
ritmusokat implementáltunk, me-
lyek kiszervezésével csökkentettük a 
kliensprogram terhelését. A mik ro-
szol gáltatás – összekapcsolódva a 
SensorHUB Big Data elosztott fájl-
rendszerével – lehetőséget biztosít 
nagy memóriakapacitással járó mű-
veletek futtatására.

A koncepciót megvalósítva a szer-
veroldalon definiált műveletek sor-
rendjének meghatározásával transzfor-
mációláncok készíthetőek, melyek az 
adott adathalmazon automatikusan 
futtathatóak. Az auto   ma tizálás 
azonban felülbírálható, a transz for-
má ció láncba integrált, a kliensoldali 
alkalmazással kapcsolatot felvevő 
művelet beillesztésével. Ekkor a mű-
veletsorozat végrehajtása szünetelő 
állapotba kerül, kliens oldalon lekér-
hetjük az adathalmazt, ellenőrizhető 
az addig futott műveletek eredmé-
nye, ami szükség szerint módosítha-
tó, majd ennek befejezése után az 
adathalmaz visszatölthető a szerverre 
és folytatódhat a hátralévő további 
műveletek futtatása.

A térinformatika egy olyan terület, 
ahol bőven van adat, ráadásul ez na-
gyon sokszor poligonok vagy ké-
pek formájában áll rendelkezésre. 
Jelenleg dolgozunk egyrészt a 
VehicleICT rendszer adatainak im-
portálásán, valamint számos továb-
bi rendelkezésre álló adatbázis be-
töltésén és feldolgozásán, melyek 
segítségével különböző algoritmu-
sok valósíthatóak meg. Ilyen adat-
bázisok például az OpenStreetMaps 
térkép adatbázisa, a Citybikes közössé-
gi kerékpáros adatbázisa, valamint a 
BKK Futár valósidejű tömegközleke-
dési adatbázisa.

Sik DáviD

Térinformatikai alkalmazások
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dolgoztam tovább. Tehát még el sem 
kezdtem, amikor már el is hagytam 
az asztrofizikusi pályát. 
–Az ott tanultakat fel tudta használ-
ni a légkör és az óceán vizsgálatánál?
– Természetesen igen. Középiskolás 
koromban a Magyar Asztronautikai 
Társaság űrtáborozójaként nagyon 
érdekes előadásokat hallottam Illés 
Erzsébettől a bolygólégkörökről, 
aminek a kutatásával most is foglal-
kozunk. Olyan struktúrákról van 
szó, mint a Jupiter Nagy Vörös Folt-
ja. Hasznosak a tanult módszerek is. 
Amikor hőmérsékleti adatsort nye-
rünk ki egy kísérletből és elemez-
zük, hogy milyen periodikus vagy 
éppen kaotikus jelenségeket lehet 
belőlük kimutatni, akkor ezek sok 
esetben tökéletesen hasonlók ahhoz, 
mint ami egy változócsillag fény-
görbéjének vizsgálatához kell. 
– Milyen konkrét kutatásokat végez 
a Kármán Laborban? 
– A Kármán Labor Budapest 1000 
kilométeres körzetében az egyetlen, 
ami azért jött létre, hogy légköri 
ciklonokat, anticiklonokat, tornádó-
kat, hideg és meleg frontokat, sőt akár 
sarki fény alakzatokat vizsgáljon. 

A világon is csak 5-6 olyan hely van, 
ahol ilyesmiket csinálnak.  Kísérleti 
projektekkel foglalkozom. Az egyik 
nagy témában azt modellezzük, ho-
gyan hat a klímaváltozás a mérsékelt 
égövi időjárásra. Egy nagyon le-
egyszerűsített forgatott légköri 
klímamodellt használunk, ami fi-
zikailag egy 40 cm átmérőjű forgó 
henger a laborban. 

A beeső napsugárzás különbsége 
miatt a sarkok és az egyenlítő kö-
zött hőmérsékletkülönbség van. Ez 
a hőmérsékletkülönbség elindítana 
egy észak-déli vagy déli-északi 
irányú áramlási rendszert a lég-
körben, de a Föld forog, ezért a 
Coriolis-erő „betekeri” az áram-
lásokat és létrejönnek a ciklonok 
és anticiklonok. Ezt egy nagyon 
egyszerű kísérleti elrendezésben 
tudjuk modellezni. A már emlí-
tett henger egyik oldalát hűtjük, a 
másikat fűtjük. Benne víz van, és 
ha bekapcsoljuk a forgatást, bein-
dul egy köráramlás, melynek révén 
néhány centiméteres ciklonok és 
anticiklonok jönnek létre, amelyek 
az igazi légkörben 1000 km átmé-
rőjűek. Szenzorokkal tudjuk mérni a 

– Asztrofizikát végzett, ehhez ké-
pest oceanográfiával és légkörkuta-
tással foglalkozik. 
– Az ELTE-n végeztem asztrofizi-
ka szakirányon, ami természetes 
folyománya volt annak, hogy 
mindig nagyon érdekelt a csillagá-
szat és az űrkutatás. De az egyete-
men harmadéves koromban elkez-
dett vonzani a környezeti áramlás-
tan, mert azt mutatta számomra, 
hogy az olyan, rendkívül bonyolult-
nak tűnő dolgokat, mint a légköri 
és óceáni nagy léptékű áramlás-
rendszerek, relatíve egyszerű fizi-
kai alapjelenségekkel is jól le lehet 
írni. Különösen az a látogatás ha-
gyott mély nyomot bennem, ami 
abba a laborba vezetett, ahol 
most is dolgozom. Ez az ELTE 
Kármán Környezeti Áramlások 
Laboratórium, melyet későbbi 
mentoraim, Tél Tamás és Jánosi 
Imre vezettek. Az ál lamvizsgán 
még asztrofizikai tételekről 
kellett beszélnem, de tíz perccel 
később, a szakdolgozatom bemu-
tatásánál már a tólengésekről be-
széltem és a doktori iskolában is a 
környezeti áramlástan területén 
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A világon elsőként vizsgálták laborban a klímaváltozást az 
ELTE Kármán Környezeti Áramlások Laboratóriumában, ahol 
egy 40 cm átmérőjű forgó hengerben több más oceanográfiai 
és légköri jelenséget is tudnak modellezni. Vincze Miklós fizi-
kus, az MTA-ELTE Elméleti Fizikai Kutatócsoport tagjaként 
vesz részt ezekben a kísérletekben. Kutatásai fontosságát 
jelzi, hogy nemrég Junior Prima díjat kapott eddigi munkáiért. 
Beszélgetésünkből kiderül, hogyan és milyen eredményeket 
lehet elérni nagyon bonyolultnak tűnő jelenségek vizsgálatá-

ban viszonylag egyszerű eszközökkel.
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tartályban a hőmérsékletet és a kapott 
adatsor megfeleltethető egy tényle-
ges meteorológiai állomás adat-
sorának. Ez nem csak kvalitatív, 
hanem kvantitatív hasonlóság is, 
mert a hidrodinamikai hasonlóság 
elvét alkalmazzuk. Ez az elv teszi 
lehetővé, hogy szélcsatornákban 
autómodellekkel vizsgálják az au-
tók körüli légáramlást. Ott nem az 
számít, hogy mekkora az autó és 
milyen gyorsan fúj a szél, vagy, 
hogy miből van az áramló közeg, 
hanem ezek mértékegység nélküli 
aránya határozza meg az áramlás 
jellegét. Ha jól állítjuk be ezeket az 
arányokat, lehet kisebb az autó, 
csak a sebességnek meg a közeg 
anyagának kell másnak lenni. Ha-
sonlóan lehet egy kis tartályból idő-
járási adatsorokat kinyerni, s mivel 
az 3 másodperc alatt fordul meg, te-
hát 3 másodpercig tart egy nap, 
ezért megvárható idő alatt többszáz 
éves folyamatot lehet vizsgálni. 
– Hogyan lesz ebből klímaváltozás?
– Jogos kérdés. Úgy, hogy az 
egyenlítő és a sarkvidék között 
változtatjuk a hőmérsékletet, ahogy 
ez a valóságban is történik. Talán 
kevésbé ismert, hogy a globális fel-
melegedés legjelentősebb hatása az, 
hogy csökkenti a hőmérsékletkü-
lönbséget az egyenlítő és a pólus kö-
zött. Mi a kísérletben a sarkvidék 
hőmérsékletét emeljük, és nézzük, 
hogyan változik a modell-időjárás. 
Csak egy Földünk van, de a labor-
ban meg lehet csinálni ugyanazt a 
klímaváltozást százszor. Ebből pedig 
meg lehet tudni, mik azok a jelensé-
gek, amelyek mindig ugyanúgy zaj-
lanak, és biztonsággal jósolhatók, és 

mik azok, amelyek nem. E kísérlet 
mellett születtek olyan kutatások, 
amelyek ugyanezeket számítógépes 
klímamodellekben vizsgálták. Na-
gyon jól látszott, hogy milyen jól ki-
egészíti egymást a megfigyeléseken 
alapuló klímakutatás, a numerikus 
modellezés és a laborkísérletek. 

Ennek a projektnek az alváltozatá-
ban az ELTE Földtani Tanszék veze-
tőjével, Pálfy Józseffel és csapatával 
dolgozunk együtt. Az oligocén-eo-
cén határán a Drake-átjáró be volt 
zárva, vagyis az Antarktisz és Dél-
Amerika csücske között volt egy 
földhíd, emiatt az Antarktiszt nem 
tudta úgy körbeáramlani a cirkum-
poláris áramlás, mind napjainkban. 
Ennek klímamódosító hatásáról 
vannak földtani adatok paleoklíma 
fúrásokból. Mi ezt úgy vizsgáljuk, 
hogy az emlegetett vizes vödörben 
egy tartományt lezárunk, így blok-
kolva a köráramlást, és megnézzük, 
hogy amiket tapasztalunk, az meny-
nyire hasonlít arra, ami 40-50 millió 
évvel ezelőtt történt.

Egy izraeli oceanográfussal, Yosef 
Ashkenazyval egy évvel ezelőtt 
Grenoble-ban, a 13 méter átmérőjű 
forgó Coriolis platformon mérhet-
tünk. Azt vizsgáltuk, hogy a 
periodikusan irányt váltó szél ho-
gyan keveri át az óceánt. Ashkenazy 
szerint elképzelhető, hogy az irány-
váltásnak van olyan időskálája, 
amely lehetővé teszi, hogy a szél ne 
csak a víz felső 20 méterét keverje 
át, mint általában szokta, hanem 
több kilométeres mélységig lehatol-
jon. Ez azért rettentően fontos, 
mert az óceáni vízkörzés megérté-
séhez hiányzik az energiamérlegből 

egy-két olyan tag, ami megmagya-
rázná, hogy mi biztosítja a vízkeve-
rést a mélyóceán és a felszíni réteg 
között. 
– Milyen tervei vannak? 
– Egy pályázatnak köszönhetően a 
következő három évben több témát 
is kutathatunk, illetve folytathatjuk 
a korábban kezdett munkát. Ilyen a 
Drake-átjáró kérdése is. A klíma-
modellünkkel keressünk olyan álla-
potjelzőket, mérőszámokat, amikre 
támaszkodva nagy biztonsággal le-
het jóslatokat tenni arról, hogy tény-
leg megnő-e az extrém időjárási 
helyzetek gyakorisága. A tornádók 
mozgásával is foglalkozunk, vala-
mint azon zavarbaejtő tulajdonsá-
gukkal, hogy megtartják az anyagot, 
amit magukba szívnak, beleértve a 
port, ami kirajzolja magát a tölcsért. 
– Sokan elemezték már a művészet 
és a tudomány egymásra hatását. Ön 
zenél és fest is. Ezeknek van szerepe 
abban, amit tudományos kutatóként 
csinál?
– Nálam inkább fordítva van. Elő-
fordult, hogy amikor festettem, 
olyan dolgok inspiráltak, amik a ku-
tatások során merültek fel. Például 
örvények, áramlási jelenségek kerül-
tek elő, amikor megfestettem a 
Nagy Vörös Foltot. Van egy zene-
karunk, amit Somogyi Péter volt fi-
zikus évfolyamtársammal csiná-
lunk, ennek ellenére fizikai témákat 
nem dolgoztunk fel. Szerintem vi-
szont nagyon jót tesz az ember-
nek, hogy különböző, egymástól 
szinte teljesen független világokra is 
rálát, mert az nem várt inspirációk-
hoz vezethet.

Trupka ZolTán

A Golf-áramlás az észak-amerikai part közelében műholdas 
hőtérképen (a) (FORRÁS: NASA), valamint annak laboratóriumi 

megfelelője egy infravörös kamera képén (b) (FORRÁS: KÁRMÁN 

LABOR). A magas hőmérsékletű áramlásról leváló ciklonális 
örvényeket mindkét felvételen kerettel jelöltük.

A Grenoble-i Coriolis-platform, Európa legnagyobb forgó áramlástani 
mérőkomplexuma alulnézetből (FENYVESI NÓRA FELVÉTELE)
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hitelkártyát igényel szolgáltatójától, előzetesen nem árt a na-
vigátor tanácsait, javaslatait átbogarászni és a leírt kockáza-
tokra is figyelni. Különösen hasznos e rovat figyelmezteté-
sek fülecskéje, mert gyakorta hallunk olyan pénzügyi híre-
ket, botrányokat, amelyek borsot törnek azok orra alá, akik 
egy-egy szolgáltató vagy annak terméke, befektetése hátte-
rében lappangó kockázatokra nem figyeltek fel időben. 

Aki még jobban el akar mélyülni a pénzügyi ismeretek-
ben, szintén az internet kínálta számtalan újság ad igen szé-
les kapaszkodót számára. Kifejezetten jók a szakosodott 
elektronikus újságok, amelyek nemcsak a gazdaság, a pénz-
ügyek, az államháztartás, az árfolyamok vagy a tőzsde friss 
híreiről adnak számot, hanem szinte azonnal kitérnek a jog-
szabályváltozásokra, de azokra az ajánlásokra, szakértői 

vagy műhelymunkákra is, amelyek 
előbb-utóbb előírásokban, szabá-
lyokban öltenek majd testet. Ám 
nemcsak olvasással lehet a pénz-
ügyekkel kapcsolatos ismereteket 
megszerezni, hanem rádióhallgatás-
sal is. A szerkesztőségek szakértők, 
gyakorlott pénzügyesek bevonásával 
igyekeznek hírmagyarázatokkal, 
mögöttes információkkal, és eseten-
ként ajánlásokkal, a kockázatok fel-
vázolásával is segíteni a hallgató jár-
tasságát, hogy a leghatékonyabb 
pénzügyi döntést hozza meg. 

Tekintve, hogy a fiatalok a jövő zá-
logát képviselik, számukra különö-
sen fontos, hogy biztos lábon álljanak 
a pénzügyekben is. Az egyik hazai 
nagybank alapítványa éppen a fiatal 

generációt segíti. Megalakulásuk óta ezernél is több középis-
kolával tartják a kapcsolatot, hogy a fiataloknak életviteli, 
gazdálkodási ismereteteket, gyakorlatot nyújtsanak. Egy 
másik alapítvány pedig a pénzügyi ismeretek, a pénzügyi tu-
datosság szélesítését tűzte ki zászlajára, hogy az egyének és a 
családok, háztartások biztosabban kezeljék ezeket a hétköz-
napokban. És ha nem állunk hadilábon a nyelvtudással, ak-
kor a világhálón egy sor, elsősorban angol nyelvű ingyenes 
pénzügyeket oktató kurzust kutathatunk fel és sajátítha-
tunk el. Az ilyen előadások végignézése arra is jó, hogy 
összképet kapjunk arról, hogyan is állunk a pénzügyi isme-
retekkel, hol vannak gyengéink, minek kellene alaposab-
ban utána járnunk vagy éppen változtatnunk, hogy alkal-
mazott szokásaink, gyakorlatunk még körültekintőbb és 
hatékonyabb legyen.   

Palla Gábor

ÉLETHOSSZIG TARTÓ 
ISMERETSZERZÉS

A zt tanácsolják az életmódkutatók, hogy az a leg-
jobb, ha egész életünkben tanulunk. Sokan komo-
lyan veszik ezt és akár 76 évesen is diplomát képe-

sek szerezni, tudtam meg a minap a Debreceni Egyetem hí-
rei között kutakodva. Életünk tele van változásokkal, hírek-
kel, újdonságokkal és ezek száma egyre gyarapodik, sőt 
gyorsul. És ezekkel lépést kell tartanunk, hogy talpon ma-
radjunk, különösen igaz ez a pénzügyek területére, ahol 
nemcsak az ismereteket, az új dolgokat, hanem a leselkedő 
kockázatokat is értenünk kell.           

Kétségkívül nem könnyű eligazodni még az olyan, első-
re nagyon is egyszerűnek tűnő szolgáltatásban sem, 
mint a bankválasztás vagy a megfelelő bankszámla-
csomag feltételeinek megértése. A feladathoz nagyon is jó 
eszköz az internet, hiszen bármelyik 
szolgáltatót nézzük is ki magunknak, 
a honlapjaikon elérhető tájékoztatók 
átbogarászása során igen sok ismere-
tet szerezhetünk. Persze időt kell 
szánni erre – olykor nem is keveset -, 
mert a tájékoztatók mögött törvé-
nyek, jogszabályok bújnak meg és a 
miérteket is értenünk kell. És ha több 
honlapot tekintünk át, akkor a kínált 
szolgáltatások feltételeinek összeha-
sonlítása alapján kis szorgalommal az 
előnyökre és a hátrányokra is felfi-
gyelhetünk még mielőtt a döntést 
meghoznánk. Egyik-másik szolgál-
tató szinte tudja is, hogy ha elakad-
nánk, akkor az előzetesen kért ada-
tok (bevételeink összege, gyakorisá-
ga, költési, készpénzfelvételi szoká-
saink, gyakorlatunk stb.) alapján hogyan tud segíteni 
például a megfelelő számlacsomag kiválasztásában. Ma 
még bátran fordulhatunk bankfióki ügyfeleshez is, ha va-
lamit nem tudnánk, ám lassan le kell erről szoknunk, mert 
a bankvilág afelé halad, hogy szinte minden pénzügyi kér-
dést otthonról a számítógép mellől vagy az okostelefonnal 
oldjunk meg. Otthon pedig nem mindig van segítség, te-
hát fel kell nőni a feladathoz!       

Érdemes egy kicsit keresgélni az internet kínálta lehetősé-
gek között, ugyanis a hálón jó pár igen ügyesen szerkesztett 
és szinte kötelezően „szájbarágós” ismeretet tudunk megsze-
rezni. Ezek egyike a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fo-
gyasztóvédelmi Központjának tudástára. A pénzügyi navi-
gátor elektronikus füzetei a pénzügyek szinte minden terü-
letét felölelik, a harmincnál is több témakör a mindenna-
pok gyakorlatára épül. Ha valaki például betétkártyát vagy 

A VILÁG PÉNZÉRMÉI

Perui sol

PÉNZÜGYEINK
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A térképet Böckh János, miniszteri 
osztálytanácsos, a Magyar Királyi 
Földtani Intézet igazgatója, vala

mint Gesell Sándor, magyar királyi 
főbányatanácsos és bányafőgeológus állítot
ta össze, szerkesztette. Böckh, aki az intézet 
1869-es alapításától kezdve annak munka
társai közé tartozott, a térkép kiadásakor már 
16 éve igazgató volt. Gesell 1883-ban került 
az intézetbe, előtte a bányászélet minden 
lépcsőfokát megjárta: 1862-ben bányászgya
kornokként kezdett Kolozsvárott, majd újabb 
geológiai és bányászati tanulmányok elvég
zése után a govasdiai vasgyárhoz került mint 
bányatiszt-jelölt és ezzel egy időben a gyalári 
vasbányákat és a zsilvölgyi kőszénkutatáso
kat is vezette. 1868-ban ő dolgozta ki a Vaj
dahunyadon építendő vasgyár tervét. 1871-
ben bányageológussá nevezték ki a márama
rosi és nagybányai bányaigazgatóságok ke
rületébe. 1879-ben bányatanácsosi címet 
nyert, 1880-tól a selmeci bányakerület bá
nyageológusa volt, ahonnan a Földtani Inté
zetbe került.

A térkép elkészítéséhez szükséges adatok 
nagy részét a magyar királyi bányakapitánysá
goktól kapta az intézet. Mivel a megküldött 
anyag jóval bőségesebb volt annál, amit e tér
képen ábrázolni lehetett, Böckh és Gesell ösz
szeállított egy térképmagyarázót, amelyben 
nyersanyagok szerint – az aranytól a 
vaslápsóig (vitriolos lápföldig) –, azon belül bá
nyakapitánysági kerületekre osztva sorolták 
fel a bányákat, a belőlük kitermelt nyersanya
gok mennyiségével együtt. 

A kötet végén a Magyar Királyi Statisztikai 
Hivatal évkönyvei alapján készült táblázatok
ban összesítették a kincstári és magántulaj
donú bányatelkek nagyságát, illetve a főbb 
nyersanyagoknak a kincstári, valamint a ma
gánbányászat során kitermelt mennyiségét 
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Magyarország hasznosítható ásványi nyersanyagokban való gazdagsága évszázadok óta, Európa-szerte ismert 
volt, ám még az 1800-as évek végén sem született olyan térkép, amely e nyersanyagok lelőhelyeit egyben 
mutatta volna be. Vagy csak egyes országrészekről, vagy csak egyes nyersanyagok elterjedéséről készül-
tek térképek. Ezt pótolta a Magyar Királyi Földtani Intézet által 1898-ban kiadott A magyar korona országai 
területén mivelésben és feltárófélben levő nemesfém, ércz, vaskő, ásványszén, kősó és egyéb értékesíthető 

ásványok előfordulási helyei című, 1:900 000-es méretarányú munka. 

az 1885. és az 1894. évben, amelyből az or
szág bányászatában bekövetkező változások 
iránya és nagysága is kiolvasható.

A magyar–német kétnyelvű térkép alapját az 
egykori Földművelésügyi Minisztérium Vízrajzi 
Osztálya által kiadott, 1:900 000-es méretará
nyú topográfiai térkép szolgáltatta. 26 nyers
anyag lelőhelyeit jelölték rajta különböző szí
nekkel – az aranytól a nemesopálon, a vas ko
van don (piriten) és a timsón át a lignitig –, elkü
lönítve a „rendes mivelésben” és a „feltáró 
félben” lévő bányákat. A hét bányakapitánysá
gi kerületet, melyeket székhelyeik alapján ne
veztek el (Beszterczebánya, Budapest, Nagy
bánya, Oravicza, Szepes–Igló, Zalatna, Zág
ráb), színezéssel határolták el egymástól és 
felsorolták ezek hatásköreit. 

A térkép elkészültéről és további sorsáról 
Böckh így ír a térképmagyarázó bevezetésé
ben: „…az eredményt az 1896 évi ezredéves 
országos kiállításon már bemutathattuk. 

AZ ARANYTÓL 
A VASLÁPSÓIG

T É R K É P E K  A  M Ú LT B Ó L

Minthogy azonban azóta ennek megszerez-
hetése úgy szakkörök, mint mások részéről is 
óhajtatott, dr. Darányi Ignácz földmivelésügyi 
m. k. miniszter úr Ő Nagyméltósága a fent 
mondott térképnek kinyomatás útján való 
sokszorosítását megengedni kegyeskedett.” 
Azt nem tudjuk, hogy pontosan hány darab 
készülhetett a sokszorosítás során, és hogy 
ezek közül vajon még hány darab lelhető fel. 
A Földtani Intézet jogutódjánál, a Magyar Bá
nyászati és Földtani Szolgálatnál már csupán 
az itt bemutatott egyetlen, eléggé sérült pél
dány található.

BaBinszki Edit

Böckh János és Gesell Sándor térképe,  
a sorozat előző részeiben megjelentekkel 
együtt nagy felbontásban megtalálható  
a  www.mfgi.hu/hu/terkepek    a multbol  
címen.

Böckh János Gesell Sándor
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– Honnan ered az érdeklődése a csilla-
gászat iránt?
– Messziről kell kezdenem, térben és 
időben egyaránt. Tíz éves lehettem, 
amikor a nagy meleg miatt a háztetőn 
aludtam. Nagyon szépen ragyogtak fe-
lettünk a csillagok és felkeltették a kí-
váncsiságomat. Argentínában laktunk, 
amihez tudni kell, hogy 1945-ben, 
másfél éves koromban kerültem el Ma-
gyarországról. Budapesten éltük át az 
ostromot, aztán jöttek az oroszok, és a 
hosszú távú kilátásaink igen bizonyta-
lannak tűntek. Szüleim a háború alatt 
belga menekült hadifoglyokkal barát-
koztak, ők adtak nekünk papírokat, 
amikkel aztán Belgiumban tudtunk 
letelepedni. Öt éves korom után men-
tünk ki Argentínába. Szóval a csilla-

 B E S Z É L G E T É S  M É S Z Á R O S  P É T E R R E L

A NAGYENERGIÁJÚ 
ASZTROFIZIKA NAGY KÉRDÉSEI

gos ég nagy hatással volt rám, édes-
anyámtól kaptam is egy csillagászati 
könyvet ajándékba. Később jöttem rá, 
hogy ha meg akarom érteni, hogyan 
működnek a csillagok, akkor fizikával 
kell foglalkoznom. A fizikát még Ar-
gentínában, az asztrofizikát már az 
USA-ban, a Kaliforniai Berkeley 
Egyetemen tanultam.

Éppen abban az időben kerültem 
Amerikába, amikor a pulzárokat felfe-
dezték. Emiatt engem is nagyon érde-
keltek a neutroncsillagok. Aztán jött a 
gammakitörések (GRB) felfedezése. 
Ezekkel foglalkoztam pályám nagy 
részében, sőt foglalkozom velük ma is. 
A Swift nevű gammakitörés-figyelő 
műholdnak – amely 2004-es indítása 
óta még mindig működik – voltam tíz 

évig az elméleti felelőse. Ez azt jelentet-
te, hogy a mérési adatok elméleti értel-
mezését adtam meg. Neutrínókkal is 
foglalkozom, ami ebből a szempontból 
azért érdekes, mert az egyik érv a 
nagyenergiás neutrínó de tek to rok fi-
nanszírozására éppen az volt, hogy a 
gammakitörések valószínűleg magas 
energiájú neutrínókat fognak kibocsá-
tani. Elméleti munkát, számításokat 
végeztem, része voltam az IceCube 
konzorciumnak és más konzorciu-
moknak is. Régebben kozmológiával 
is foglalkoztam, egyik eredményem 
volt az úgynevezett Mészáros-effektus 
felfedezése. Ennek lényege, hogy a vi-
lágegyetem korai, még a sugárzás-
dominált korszakában a hideg sötét 
anyag már meghatározó szerepet ját-
szott a galaxisképződés folyamatában. 
Foglalkoztam a gravitációs hullámok-
kal is, de már csak periférikusan. Min-
dig azt keresem ugyanis, hogy van-e 
valami új, amivel lehet foglalkozni, 
mert egy idő után megunom a dolgokat. 
– Annak idején mit gondoltak az első 
pulzárokról, mit lehet belőlük megtudni?
– A pulzárok csillagászati szempontból 
azért voltak érdekesek, mert úgy gon-
dolták, hogy általuk lehet értelmezni a 
csillagfejlődés egyik végkimenetelét. A 
fizikusoknak pedig azért volt érdekes, 
mert vizsgálni tudták, milyen egy ne-
utroncsillag belseje, milyen érdekes 
magfolyamatok zajlanak benne. Példá-
ul amikor neutronizálódik az anyaga, 

A tavalyi év talán legizgalmasabb tudományos felfedezése két 
neutroncsillag ütközése, pontosabban az általuk keltett gravi-
tációs hullám észlelése volt. Érdekes történelmi egybeesés, 
hogy éppen 50 évvel korábban fedezték fel az első pulzárt.  
Az évforduló alkalmából konferenciát rendeztek az MTA 
Székházában, melyen részt vett és előadást tartott Mészáros 
Péter asztrofizikus, a Pennsylvania Állami Egyetemről, aki a 
nagyenergiájú asztrofizika ismert szaktekintélye. Vele beszél-

gettünk pályájáról, kutatásairól.
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jelzi, 1+z a megfigyelt és a kibocsátott 
hullámhosszak hányada. A legtávolab-
bi megfigyelt galaxisok és GRB-k z-je 
10 körül van. Csak 2–3 ilyen GRB-t 
ismerünk, de ha lenne, mondjuk 1000, 
akkor nagyon jól ki lehetne mutatni, 
hogy mikor kezdődött az univerzum-
ban az anizotrópiák kifejlődése, és az 
első csillagok és galaxisok keletkezése. 

A másik probléma, hogy nem értjük 
eléggé a korai világegyetem kémiai 
összetételét. Az univerzum kürülbelül 
z = 1000-ig (az ősrobbanás után 380 000 
év) semleges forró plazma volt, csillagok 
meg galaxisok sem léteztek még. Sok 
millió évvel később jelentek csak meg az 
első csillagok. A z = 6 vörös eltolódású 
csillagok színképeinek vizsgálatából ki-
mutatható, hogy abban az időszakban a 
csillagok sok vasat, szenet és nitrogént 
tartalmaztak, ami nehezen értelmezhe-
tő.  Ugyanis az akkori csillagoknak nem 
lehetett elég idejük arra, hogy ezeket le-
gyártsák. Ha az univerzum korai, nagy 
vöröseltolódású időszakaiban meg tud-
nánk állapítani a kémiai összetételt és 
annak a vöröseltolódás függését, az na-
gyon hasznos volna. A gammakitörések 
spektruma nagyon jó eszközt adna erre. 
– Foglalkozott neutrínókkal is…
– Igen, ez a legizgalmasabb témák 
egyike. Ott vannak a legnagyobb 
energiájú, 1020 eV-os kozmikus suga-
rak. Bennük egy proton annyi energiát 
hordoz, mint egy gyors teniszlabda 
szervája. Hogy a kozmikus sugarak 
honnan erednek, azt nem lehet tudni, 
mert elhajlanak az intergalaktikus és a 
galaktikus mágneses térben az erővo-
nalak mentén és nem lehet rámutatni, 
hogy ebből vagy abból a galaxisból jön-
nek. Viszont a kozmikus sugarak óha-

tatlanul összeütköznek protonokkal 
vagy fotonokkal és ezekből jönnek a 
nagyenergiájú neutrínók. Ezek viszont 
egyenesen jönnek, s ebből már követ-
keztetni lehetne, hogy a nagyenergiájú 
kozmikus sugarak honnan származ-
nak. Jobban meg lehetne érteni azt is, 
hogy az egész gyorsítási folyamat hol és 
hogyan történt, mert a neutrínó spekt-
rumának formája függ attól, milyenek 
voltak ott a körülmények, ahol kelet-
keztek. A másik dolog, hogy vannak 
neutrínó-oszcillációk, vagyis az egyik 
típusú neutrínó átalakulhat másik tí-
pusúvá. Ez egyrészt függ a távolságtól, 
másrészt az energiától, és attól, hogy 
milyen sajátos körülmények között 
születtek a neutrínók. Ha ezeket sike-
rül megállapítani, akkor a neutrínók 
tömegét is meg lehetne mérni vagy 
legalábbis korlátokat lehetne adni a há-
romfajta neutrínó tömegére. Vannak 
laboratóriumi neutrínó-oszcilláció kí-
sérletek is, ahol gyorsítókban ütközte-
tik őket és több száz kilométerrel mesz-
szebb végeznek méréseket. Itt persze 
csak az ilyen rövid úton létrejött oszcil-
lációkat lehet kimutatni, az univer-
zumban viszont hatalmas távolságok-
ban lehet oszcillációkat mérni. Ez az 
egyik csábító indíték, hogy ilyen méré-
seket csináljon az ember. 

Van még egy érdekes fizikai paramé-
ter, ami szintén mérhető ilyen kísérle-
tekkel. Ez azzal a kérdéskörrel kapcso-
latos, hogy az univerzumban miért fő-
leg anyag van és nem antianyag. Ez az 
úgynevezett CP-sértő fázis (ami azt je-
lenti, hogy elektromos töltés- és pari-
tássértő fázis). Ez a fázismérés egy má-
sik fontos indítéka az ilyen asztrofizi-
kai kutatásoknak. 

szuperfolyadék, szupravezető régió, és 
más érdekes kvantumfolyamatok jön-
nek létre benne. Én annak idején a na-
gyon erős mágneses terekben zajló su-
gárzási folyamatokat tanulmányoztam. 
A sugárzásáttételt akartam modellezni, 
hogyan lehet velük jobban értelmezni a 
mágneses neutroncsillagok megfigyelt 
röntgenspektrumát, meg azt, hogy 
mekkora a neutroncsillag sugara. Ha az 
ember ismeri a tömeget (M), meg a su-
garat (R), abból valami komolyat lehet 
mondani az állapotegyenletről. 

A sugárzás kifutási iránya, attól füg-
gően, hogy mekkora a csillag M/R 
hányada, jobban vagy kevésbé gör-
bül, és akkor a pulzusok nem egészen 
csúcsosak, hanem jobban vagy kevés-
bé ellapulnak. Ezeknek a pulzusala-
koknak a kiszámításával és a megfi-
gyelésekkel való összehasonlításával 
lehet megadni, hogy mekkora az 
M/R hányad, amivel a neutroncsil-
lag anyagának állapotegyenletét lehet 
pontosabban megismerni. 
– Miért volt fontos akkor és miért fon-
tos most a gammakitörések tanulmá-
nyozása? 
– A rövid gammakitörések magyaráza-
tára már korán az az elméleti modell 
mutatkozott a legésszerűbbnek, mely 
szerint neutroncsillag összeütközések-
ből származnak. Magam is dolgoztam 
ezen, számításokat végeztem azzal 
kapcsolatban, hogy e modell alapján az 
észlelt gammasugárzás mennyire ma-
gyarázható. Voltak, akik máshogy 
próbálták magyarázni a jelenséget, a 
csillagászok 90 százaléka azonban ne-
utroncsillagokhoz kötötte ezeket a ki-
töréseket. Csak a 2017. augusztusi fel-
fedezés után mondhattuk azt, hogy 
biztosan így van. 

A gammakitörésekben mindig az 
volt a megdöbbentő, hogy 10–20–30 
másodperc alatt annyi energiát ad-
nak ki, mint amennyit a Nap  
10 milliárd év alatt produkál. Ennek 
az értelmezése nagy kihívás volt 
mindig is. Asztrofizikai szempont-
ból más érdekes dolgot is lehet belőle 
tanulni. Például a legmesszebb lévő ga-
laxisok távolságából is megfigyelhető-
ek, de a gamma- és röntgenfényük 
könnyebben észlelhető, mint a galaxi-
sok fénye. Így elvben lehetne velük ta-
nulmányozni a világegyetem nagyon 
korai időszakát. A távolságot a z betű-
vel jelölt vöröseltolódással mérjük, ami 
a fény hullámhosszának a növekedését 

Fantáziakép egy gammakitörésről
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omlott csillagok, melyek magjában fe-
kete lyuk keletkezik, amibe spirális pá-
lyákon anyag zuhan be. Ennek követ-
keztében jetet vagyis relativisztikus se-
bességű csóvát lövell ki, ahonnét a 
gammakisugárzás jön, mint az úgyne-
vezett lGRB-kből, tehát hosszú GRB-
kből. Ha a jet nem tud a csillagból ki-
jönni, mert nem volt elég ereje, vagy 
mert nem tartott elég ideig a jet pum-
pálása, akkor ez még mindig tud koz-
mikus sugarakat gyorsítani és neutrí-
nókat kelteni, amelyek ki tudnak tör-
ni. De a gammafotonok már nem jut-
hatnak ki, mert azok elnyelődnek a 
csillagon belül. Ez tehát az egyik felté-
telezés, hogy ezek befulladt GRB-k, 
amik megpróbáltak elektromágneses 
GRB-k lenni, de nem sikerült nekik. 
Ezekből származhatnak esetleg a fent 
említett neutrínók. 

A rövid GRB-k, azaz sGRB-k való-
színűleg szintén tudnak neutrínókat 
produkálni, de azokat nehezebb mér-
ni, mert az sGRB-k halványabbak. A 
neutrínók intenzitása még a hosszú 
GRB-knél is alacsony, éppen csak 
hogy észlelhetjük. A rövid GRB-k ne-
utrínói pedig ehhez képest is egy vagy 
két nagyságrenddel kisebb intenzitású-
ak. Ma még nem reális neutrínókat 
mérni ezekből az sGRB-kből, így nem 
sikerülhetett a tavaly augusztusban 
észlelt GW170817 neutroncsillag pár 
GRB-jéből sem.
– Az IceCube-ban milyen kutatást 
végez?
– A kollégáim az egyetemen a műsze-
reket építették és az adatokat analizál-
ják. Én a csoportommal elméleti úton 

– Ezt vizsgálják az IceCube-bal?
– Igen. Az Antarktiszon van egy kísér-
leti állomás, amit az amerikai Nemzeti 
Tudományos Alap (National Science 
Foundation, NSF) tart fent. Meleg 
vízzel 2,5 km mély kutakat fúrtak a 
jégbe, az olajkutatásoknál is használt 
technológiával. Ezeken keresztül eresz-
tettek le kábeleket, a legalsó 1 km-en 
van 86 kábel, amikben 5160 darab 
fotoelektron-sokszorozó csövet kap-
csoltak be. Fényt tudnak mérni, ami 
úgy keletkezik, hogy a világűrből ér-
kező neutrínók kölcsönhatnak a jég-
ben a hidrogénnel vagy az oxigénnel és 
müonokat keltenek. A müon relati-
visztikus sebességgel mozog, mert a 
beérkező neutrínó is nagyenergiájú 
volt. Amikor egy müon vagy egy más-
fajta töltött részecske gyorsabban mo-
zog, mint a helyi anyagban érvényes 
fénysebesség, akkor Cserenkov-
sugárzás keletkezik. A beérkező sugár-
zás nyílásszögéből meg lehet állapítani 
a müon energiáját, ebből pedig a neut-
rínó energiáját és érkezési irányát. Az 
IceCube-ban elhelyezett műszerek mé-
rik a neutrínókat és kimutatható, hogy 
minden irányból jönnek, tehát izotróp 
a sugárzás. Másrészt, az energiák meg-
felelnek annak, amit számítottunk, te-
hát 1012–1015 eV közöttiek. Ez az érték 
hasonlít arra, amit a gammakitörések-
től vártunk, de mégsem tőlük erednek. 
Legalábbis nem azokból, amit elektro-
mágneses tartományokban is látunk 
különböző műholdakkal. Az egyik fel-
tételezésünk az, hogy a neutrínók talán 
az úgynevezett befulladt GRB-ktől 
származnak. Ezek nagytömegű össze-

végzek számításokat, például arról, 
hogy a gammakitörésekből, aktív 
galaxismagokból, szupernóvákból 
vagy neutroncsillagokból mennyi ne-
utrínót és milyen energiájú, milyen 
spektrumú neutrínókat várhatunk. 
Ezeket használtuk fel például akkor, 
amikor az NSF-nek pályázatot adtak 
be a kollégáim az IceCube építésének 
finanszírozására. Vicces dolog, hogy 
most már mérnek, és összehasonlítot-
ták az adatokat azzal, amit jósoltak az 
elméletek. A kitörésszerű és az állandó 
fényességű forrásokból beérkező neut-
rínók és fotonok is körülbelül 
egyidőben indulnak, és egyenes vonal-
ban jönnek, tehát tudjuk az irányt és az 
időpontot. De az észlelt neutrínók nem 
a tradicionális gammakitörésekből, és 
nem aktív galaxismagokból vagy más 
ismert forrásokból látszanak jönni. 
Megkapták a pénzt a műszer megépí-
téséhez, ami nagyon jó, de a jelenség 
magyarázata érdekében most már más 
megoldás után kell néznünk. 
– Milyen kapcsolata van a magyar 
szakemberekkel? 
– Tartottam kurzusokat az ELTE-n 
korábban, ahol Patkós Andrással, Frei 
Zsolttal és Kocsis Bencével, Bagoly 
Zsolttal és Werner Norberttel vannak 
munkakapcsolataim. Az MTA Kon-
koly Csillagászati Intézetben kapcsola-
tom van Kiss Lászlóval és dolgoztam 
Balázs Lajossal és kollégáival, a Nemze-
ti Közszolgálati Egyetemen pedig Hor-
váth Istvánnal, és Prágában Mészáros 
Attilával. Velük több cikket írtunk 
GRB-kről. Volt két magyar diákom is. 
Bagoly Zsolt a doktori munkáját, Hor-
váth István pedig a posztdoktoriját vé-
gezte nálam. De voltak más poszt   - 
doktori ösztöndíjasaim is, például Veres 
Péter, aki az ELTE-n doktorált.

Nagy örömmel látom, hogy mennyi-
re megerősödött az asztrofizikai kuta-
tás Magyarországon. Persze mindig 
volt, de sokáig kissé elszigeteltnek lehe-
tett nevezni, mert túl sok kapcsolat 
nem volt külföldi kutatókkal, még a 
rendszerváltás után sem egy ideig. Pe-
dig nagyon hasznos, ha a fiatal újonnan 
végzett kutatók kimennek pár évre 
külföldre, kapcsolatokat építenek, lát-
ják, máshol hogyan csinálják. Szerin-
tem nagyon egészséges fejlődés van 
már most, és egyre jobb visszhangot 
keltenek a nagy külföldi tudományos 
lapokban a Magyarországról érkező 
cikkek. Trupka ZolTán

Az IceCube Neutrínó Obszervatórium épülete az Antarktiszon



Él e t É s  tu d o m á n y   2018/7   213

Mulatságok Táborába. Nagyon jól 
éreztem magam legutóbb is. Hogy a 
Kalmáron ismét első legyek, az na-
gyon remek lenne, de tudom, hogy 
sokan dolgoznak azon, hogy idén ők 
érjék el azt, ami az előző évben ne-
kem sikerült.
– A matek nem tartozik a legnép-
szerűbb tárgyak közé, neked viszont 
nagyon jól megy. Ezen a területen 
képzeled a jövődet? 

– Sokan valószínűleg nem értik az 
összefüggéseket, de lehet, hogy nem 
tanulják meg az alapokat és a szabá-
lyokat, és így nem tudják alkalmazni. 
Még nincsenek kialakult terveim. Já-
rok zeneiskolába és sportolok. Nagyon 
szeretek olvasni, kirándulni, túrázni, 
úgyhogy sok minden érdekel. 

Édesanyja, Somlóiné Nagy Éva így 
mesélt Sámuelről: 
– Samu három gyermekünk közül a 
középső. Nagyon nyitott, érdeklődő, 
fogékony emberke volt már ovis korá-

K A L M Á R  L Á S Z L Ó  M AT E M AT I K AV E R S E N Y  2 0 1 7 

BESZÉLGETÉSEK A MATEKRÓL 
SOMLÓI SÁMUELLEL ÉS SZÜLEIVEL

Sámuel először a matematikával és a 
versennyel való kapcsolatáról beszélt:
– Nagyon hamar megszerettem a ma-
tematikát, talán azért, mert érthetően 
és jól tanították. 

Tavaly indultam először a Kalmár 
László Matematikaversenyen, de voltam 
már más megmérettetésen is. A Mozai-
kon elsős koromban kilencedik lettem az 
országos döntőben, lehet, hogy ez hozta 
meg a kedvemet. A Zrínyi Ilona Ma-
tematikaversenyen másodikos ko-
rom óta veszek részt. Az első két év-
ben megyei harmadik lettem, az 
utóbbi két évben bejutottam az or-
szágos döntőbe. Tavaly ott tizedik 
lettem.  Idén indultunk a Bolyai 
Matematika Csapatversenyen is há-
rom osztálytársammal, sajnos ott 
csak másodikok lettünk a megyei 
döntőn. A Bendegúz Tudásbajnok-
ságon anyanyelvből veszek részt, és 
természetismeretből is indultam 
már versenyeken.
– Akkor bőven van versenytapasz-
talatod.  Milyen céllal és hogyan 
készültél a Kalmárra?

Szerettem volna a döntőbe ke-
rülni. Nehezek voltak a feladatok, 
mégiscsak egy komoly verseny, de szá-
mítottam rá. Szeretem a geometriát és 
a számtant is, így nem volt nehéz rá-
venni magam a felkészülésre. Aki ed-
dig eljut, valószínűleg sokat készült, és 
szeretne jó eredményt elérni. Most ne-
kem sikerült a legjobban. 
– Részt veszel rajta a jövőben is?
– Igen, szeretnék indulni a versenyen. 
Remélem, hogy a döntőbe jutás is si-
kerülni fog. Jó lenne újra eljutni a 
MaMuT-ba vagyis a Matematikai 

Sorozatunk eddigi részeiben a TIT Kalmár László Matematikaverseny 2017-es évfolyamgyőzteseit és 
felkészítőiket mutattuk be. Ezúttal Somlói Sámuel, a balassagyarmati Kiss Árpád Általános Iskola 
tanulója a vendégünk, aki az ötödikesek között lett első. Felkészítő tanára Koi Julianna volt, aki 
nagyon büszke tanítványára, de inkább a háttérben szeret maradni. Így most rendhagyó módon, de 
nem kevésbé érdekes szemszögből, a szülők véleményét ismerhetjük meg a matekról, a versenyről 

és gyermekük ilyen irányú érdeklődéséről. 

ban is és már úgy került első osztályba, 
hogy tudott olvasni. Nem tanítottuk, 
egyszerűen elleste a bátyjától. A tanító 
nénik vetették fel az első szülői érte-
kezleten, hogy esetleg a hozzá hasonló 
gyerekek megpróbálkozhatnak a leve-
lezős versenyekkel.

Édesapja, Somlói Csaba a következő-
ket tette hozzá: 

– Örömmel fogadtuk az érdeklődé-
sét. Szívesen segítettünk neki. Ez persze 

soha nem azt jelentette, hogy megol-
dottuk helyette a feladatokat, hanem 
ha kellett, együtt gondolkodtunk ve-
le, és segítettük a megoldás meneté-
ben. Szerencsés alkat, mert szereti a 
kihívásokat, a versenyhelyzetet pozi-
tív stresszként éli meg. A tanítói és ta-
nárai mindig segítették, támogatták, 
de persze a normál általános iskolá-
ban szűkös az idő a tehetséggondo-
zásra. Így itthon is elővettük a régebbi 
Kalmár versenyek feladatsorait. 
Őszintén szólva, engem is felvilla-
nyoztak a feladatok, nem esett nehe-
zemre mellé ülni, ha kellett.

Arra a kérdésre, hogy hogyan látják 
Sámuel jövőjét, az édesanya válaszolt: 

– Még neki magának sincsenek kiala-
kult tervei, és természetesen nekünk 
sincsenek terveink vele. Egyelőre min-
dent szívesen tanul, és az iskolán kívül 
is sok minden érdekli. Azt hiszem, az a 
lényeg, hogy ezt az érdeklődést, kíván-
csiságot kiszolgáljuk és fenntartsuk, és 
minél több lehetőséget mutassunk fel 
neki. Abból, hogy szereti és érti a mate-
matikát, csak előnye származhat, mint 
ahogy abból is, hogy megméretteti ma-
gát versenyhelyzetekben.

T. Z.



214   Él e t É s  tu d o m á n y   2018/7

TÁRGYAK – TÖRTÉNETTEL KÖNYVSAROK

A XIX. századtól hazánkban is elterjedt, összecsukható, 
rugós szerkezetű, zsebbe való kések egyik legendás da-
rabjával gyarapodott a Néprajzi Múzeum mesterséggyűj-

teménye. A szegedi halas bicska, más néven pontybicska, 
tiszabicska a nyél enyhén görbülő, halat formázó alakja után kapta a 
nevét. A különleges darab az 1800-as évek utolsó harmadában vált 
a dél-alföldi férfinép célszerű kelléktárának presztízsdarabjává.

A bicska a készítőjének is tekintélyt szerzett. Az Ezredéves Kiál-
lításon (1896) a fémművesség jeles ágazatainál, a késes és kard-
műves mesterek munkái között figyelt fel erre az egyedi termékre 
a közönség. A tárlat idejére már tucatnyi alföldi mester termékpa-
lettáján szerepelt a halas bicska, eredetijét azonban egyetlen 
mester, Sziráky József (1829–1899) neve fémjelezte. Termékeiért, kü-
lönösen a halas bicskára való hivatkozással, ezüstérmet kapott. Az 
apja (Sziráki Mátyás, 1835-ben az első szegedi késes céh alapí-
tóinak egyike) nyomdokain járó késes mester 1854-ben, Szege-
den alapította saját cégét. Vándorlegényként bejárta Ausztriát, 
Olaszországot, Svájcot. Hazatérve mint orvosi szerszámok mestere 
folytatta a munkát, de idővel csak késgyártással foglalkozott. Minő-
ségi termékeivel több hazai termékmustrán feltűnt (Szeged, 1876; 
Szabadka, 1879; Budapesti Országos Általános Kiállítás, 1885), ran-
gos elismeréseket szerezve. Munkáját fia, János is folytatta.

Saját tervezésű, egyedi küllemű, gyöngyház nyelű, kitűnő minőségű ha-
las bicskáira a párizsi, bécsi, brüsszeli világméretű szemlék férfilátogatói 
is hamar felfigyeltek. A halas bicska a vízen járók világában ugyancsak pá-
ratlanul népszerű volt, Bitó János szegedi halászmesterét is Sziráky készí-
tette. Az egyik oldalára rá volt vésve Nepomuki Szent János, a vizek védő-
szentje, a másik oldalon egy ponty és a tulajdonos nevének kezdőbetűi.

A különleges portékára a néhány évig Szegeden új ság íróskodó Mik-
száth Kálmán is felfigyelt. Milyen a magyar iparos? című elbeszélése 
(1882) szerint egy angliai cég részéről tömeggyártás igényű megren-
delés érkezett. Azaz csak érkezett volna a mikszáthi anekdota szerint, 
ha Sziráky mester világszemlélete, még inkább kapacitása ezt lehető-
vé teszi. A kérés a következő szavakkal nyert elutasítást: „egy-két bicskát 
a maga kedvéért szívesen csinálok az angliusnak prezentbe... Azt megte-
szem, hanem annyi töméntelent...”. Mikszáth karcolatában a precízen 
dolgozó, tisztességes, szerény feltételek közt és még szűkösebb üzleti 
pers pek tí vá ban működni képes vidéki iparos karakterét kívánta modell-
értékűvé emelni a mester alakjával. A halas bicska, Sziráky műhelye 
és az oda betérő, kifogástalan zsebkésre áhítozó parasztember alak-
ja feltűnik a népies novellairodalom ismert szerzője, Tömörkény Ist-
ván Bicskavásárlás című (1887-es) írásában is. A remekbe szabott 
bicska nimbuszát a novella is sejteti, hiszen a rugó és a penge 
akkurátus gyakorlati próbáit kiálló, értékes darab végül nem 
kerülhetett a kuncsaft eszköztárába. 

A XIX. század végétől a szegedi szirákibicska, a halas bicska 
kétségkívül fogalom lett. Mint láthattuk, a termékhez fűződő le-
gendák sora számos, kultuszát a szegedi késes mesterek aj-
kán őrzött anekdoták gyarapítják. A história szerint a halbicska 
alakjának megformálásában a szegedi nagyárvíz (1879) utáni 
újjáépítés kulcsembere, Tisza Lajos egyik látogatása játszik 
közre. A szemlét követően talán a miniszteri biztos sugalla-
tára, a Tisza folyót, a vízben úszó, vízből kiugró halat, vég-

ső soron a megújuló várost szimbolizáló, remek bicska-
forma született, melyet Tisza Lajos ajándékba kapott 

mesterünktől, hálaképp. És minthogy a halas 
bicska kifejezetten szegedi – a XX. század elejétől 
se terjed készítése a város nagyobb körzetén túl –, 
talán túlzás nélkül mondható, hogy az adott korban 
a városimázs egyik meghatározó tárgyává vált. 
A Néprajzi Múzeum új szerzeménye eredeti: a 

pengéjébe ütött mesterjegy szerint ezt a darabot 
szűkebb pátriájában, de a hazai és világkiállításokon 
is elismert késes, Sziráky József készítette. A XX. 
század első feléig a környéken minden magára vala-
mit adó késesmester megalkotta a halas bicska 
Szirákyéval egyező vagy egyszerűbb, változatos kivi-
telű és méretű darabjait. A két háború között a 

tiszabicska utánzatok készítése fokozatosan megszűnt, 
s újabb formai követések csak olyan mesterek kezéből 
kerülnek ki, akik felmenői a Szirákyak nyomdokain ta-
nulták ki a szakma finomabb fogásait (Szegeden, 
Csongrádon).

A rugós szerkezettel biztonságossá tett zsebkések 
nyele rendszerint fából, csontból, szaruból készül. A 
késes szakterminus tucatnyi bicskafajtát jelöl, ezek kö-
zött külön típust képvisel a halas bicska. A görbe, 
gyöngyházas markolatú változat ma már igen ritka. 

A bicska pengéje acélból van, rajta a ’Sziráki J” pe-
csét látható beütve, a  pengehát (fok) középen kiszé-
lesedik. A kétfelé osztott nyél belső fémlemezeire 
(platina) mindkét oldalon kívülről erősítik a markolat 
anyagát, belső oldalaira kerül a rugó, melyet ez a két 
alaplemez fog közre. A pengét a nyélhez szegecselt 
pecsétvas és az ezt borító sárgaréz pakni (bakni) 
szorítja. A halas bicska fejpaknija a hal fejét ábrázol-
ja, a farokpakni a hal farkát, egy-egy szegeccsel 
erősítve. Középütt bevágásokkal díszített, a nyél al-
só és felső ívéből egyaránt kissé hegyesen kiemel-
kedő, úgyszintén sárgaréz pakni látható, amely pedig 

a hal uszonyait idézi. Markolata gyöngyházból való, ezt 
szintén szegecsek erősítik a platinához. A tengeri kagylók 

héjából készült anyagot a régi mesterek Bécsből, Hamburg-
ból szerezték be. A gyöngyház nyél ma már ritka, esetleg 

múlt századi kézművesek hagyatékában lelhető föl.
A késes mesterség egyik legnagyobb tradíciójú terméke, az itt 

bemutatott Sziráky-féle páratlan halbicska, melynek alakja az 
úszó halat utánozza, gyöngyház nyele a halpikkelyhez hasonlóan 
csillámlik, már alig lelhető fel hazai közgyűjteményben. A Néprajzi 
Múzeum árverés útján, 2017-ben jutott a most bemutatott darabhoz.

Szabó Magdolna
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EDUVITAL–ÉT
SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

Egy indiai család sajátos szenvedéstörténete

Ha egy örökletes betegség valamelyik családban „meg-
testesül”, a családtagok, de a rokonok is öntudatlanul el-
kezdik bújni az orvosi könyveket, megpróbálják megér-
teni a genetika szövevényes, ám egyre több részletét fel-
fedő tudományát. Az indiai származású sejtbiológus, 
rákkutató Siddhartha Mukherjee sem tett másként, a kö-
zeli oldalági rokonságban, illetve a felmenői között 
halmozottan előforduló súlyos betegségek szinte 
ösztönözték arra, hogy kinyomozza, mi rejlik a 
háttérben. Bár rákkutató (első, magyarul megjelent 
könyve, a Betegségek betegsége – Mindent a 
rákról), óhatatlanul átrágta magát a sereg-
nyi öröklődő betegség irodalmán s magán 
az örökléstan kezdeti és legújabb fejezete-
in. S ha már ennyi mindennek – kutatói 
alapossággal – utánanézett, a rokonságát 
sújtó példákból kiindulva írt egy újabb is-
meretterjesztő könyvet, melynek ezúttal a 
rákos sejt helyett a gén a főszereplője sok-
sok beteg szereplővel, ezek esetleírásával, 
melyek közé folyamatosan csempészi be a 
genetika tudományának csíráit, kibonta-
kozását s napjainkra szerteágazó résztu-
dományait, azok eredményeit.

Hogy teljes legyen a kép, visszamegy 
egészen az ókorba: szemléletesen fejti ki, 
amint Arisztotelész ízekre szedi Püthago-
rasz e téren vallott okfejtéseit (tulajdon-
képpen mindkét nagy tudósnak a mate-
matika mellett tett „kirándulásába” pil-
lanthatunk be a szerző jóvoltából). S 
minthogy Mukherjee könyve legalább 
annyira tudománytörténeti munka, mint 
szakmailag hiteles genetikakönyv, krono-
logikusan beavat az örökléstan nagy stáci-
óiba (Mendel és társai), ahol Wattson, 
Crick és Morgan személye is már história. 
Nem hallgatja el a genetika torzszülött árnyoldalát, a 
nácizmus hirdette eugenetikát sem. Egyébként 
Mukherjee a New York-i Columbia Egyetem professzo-
ra, annak az egyetemnek a tanára, melynek kutatója volt 
Hermann Muller, aki az akkori kísérleti alanyok alapján 
csak „légyszobának” nevezett laboratóriumát otthagyva 
1933-ban Európába költözött, hogy a Vilmos Császár In-
tézetben kibontakoztassa Hitler „humángenetikusával”, 
Joseph Mendelével az eugenetikát. Persze, Liszenko és ál-
tudománya sem maradhatott ki a vaskos kötetből. 

A könyv nagy része azonban a modern genetikával és 
annak legújabb, naprakész eredményeivel, valamint az 
„alkalmazott tudományával” – vagy inkább „módszeré-
vel”? –, a géntechnológiával foglalkozik, ezek újabb és 
újabb állomásait is bemutatva. A sok morális vitát kiváltó 
témában Mukherjee nem foglal állást, igyekszik minél so-
koldalúbban bemutatni a ma már rutin eljárásokká vált, 
felfedezésükkor szenzációnak számító eredményeket, 
mint például a Nobel-díjjal is jutalmazott DNS-hasítást. 

Mindenesetre érdemes elgondolkodni az Erwin 
Chargaff biokémikus tollába adott sorokon: „Az atom-
mag hasításának véget lehet vetni, a holdutazásokat le lehet 
állítani, az aeroszolok használatát abba lehet hagyni…, ám új 
életformát nem szabad létrehozni… [Az új genetikus hibri-
dek] túlélnek bennünket, a gyermekeinket és gyermekeink 
gyermekeit…”

S ezek már a rákkutatóként az őssejtekkel is behatóan 
foglalkozó Mukherjee szavai: „Az embrionális őssejtek 
igazi ereje az átmenetben rej-
lik. Létük DNS-hez, gének-
hez és vírusokhoz hasonló ha-

misítatlan kettőssége hi
he tet le nül hatékony bi-
ológiai eszközzé teszi 
őket. Laboratóriumi kö
rül mé nyek között kivé-
telesen engedelmes szö-
vet kul tú ra ként viselked-
nek. Nagyszerűen te-
nyészthetők, le lehet 
fagyasztani, majd felol-
vasztással ismét életre 

lehet kelteni őket. Számtaln generáción át szaporíthatók, vi-
szonylag egyszerűen lehet géneket ültetni a genomjukba vagy 
fordítva: kimetszeni a genomjukból. Megfelelő környezetben, 
megfelelő körülmények között ezek a sejtek szó szerint élettel 
teli virágzásnak indulnak...”   

A néhol szakmaibb részeket terjedelmes (70 oldalas) 
jegyzet segít megérteni a laikus olvasó számára. A könyv-
ben szereplő sok száz kutató kapcsán megemlített szemé-
lyes történeteik is oldani próbálják ezt a mindenféle érte-
lemben súlyos olvasmányt, akárcsak a „beteg sztorik”, 
melyekből szinte minden oldalra jut, ám ezek is csak kö-
zelebb hozzák Mukherjee sorait az olvasóhoz – legyen az 
orvos, biológus vagy egy nem szakmabéli földi halandó. 
A titok: apránként kell olvasni, ne tévesszen meg senkit a 
számtalan személyes történet és Mukherjee zseniális is-
meretterjesztő stílusa – a sok befogadott tudománynak 
közben ülepednie kell! (A gén – Személyes történet; Park 
Könyvkiadó, 2017, Budapest, 640 oldal, 5652 forint)

Michele Albert 

É l e t É s  tu d o m á n y   2018/ 7   215

KÖNYVSAROK
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3. fejtörő – Benked Anett feladványa

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 
alkalmas. Jó töprengést, briliáns ötleteket, ered-

ményes gondolkodást kívánunk!

2. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Melyik szám illik a kérdőjel helyére?

1. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

Helyezze a kérdőjelek helyére sorrendben  
a megadott településneveket! Az egyiket segítségül beírtuk.

Mindegyik anagramma egy magyar író vagy költő 
nevét takarja. 

 A betűket helyes sorrendbe téve, majd  
a vezetéknevek első betűit összeolvasva egy műcímet kapunk, 

amelynek szerzője a feladvány megoldása. 
Ki ő?

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: KORNÉL

(A középső betűk összeolvasásából.)

2. fejtörő – Szimeonov Todor feladványa

Megoldás: 

Csúcs
csábít

kalandra.
Megfogadom:
meghódítalak!

3. fejtörő – Fodor Ágnes feladványa 

Megoldás: D

(Akár függőlegesen, akár vízszintesen nézzük:  
A harmadik elem mindig az első két pöttyszám összege úgy,  

hogy a zöld pöttyök számát negatív előjellel vesszük.  
A keresett ábránál: 10-2=8, 3+5=8.)
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Előfizetési ár 2018-ban belföldre: 1/4 évre 4320 Ft, 1/2 évre 8460 Ft, 1 évre 16 200 Ft

Képkockák a dél-koreai gazdaság  
elmúlt hetven évéből

A II. világháborút követően a korábban egységes Korea te-
rületét északon a szovjetek, délen az amerikaiak vezette 
haderő vonta ellenőrzése alá. 1948-ban előbb az északi te-
rületen a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (Észak-
Korea), majd 1948. augusztus 15-én a déli részen a Koreai 
Köztársaság (Dél-Korea) kiáltotta ki a függetlenségét. 

Dél-Korea dinamikus fejlődése csak az 1950-es évek köze-
pén, az 1950-1953 közötti koreai háború befejezte után in-
dult meg. Az OECD adatai szerint 1954 óta mindössze két 
évben fordult elő, hogy az ázsiai ország gazdasági teljesítmé-
nye csökkent. 1980-ban az olajválság miatt 1,7%-kal mér-
séklődött a GDP volumene, 1998-ban pedig a 1997-es dél-
kelet-ázsiai pénzügyi válság hatásaként 5,5%-kal esett vissza 
a gazdasági teljesítmény. A 2008–2009. évi gazdasági-pénz-
ügyi globális válság viszont kevésbé érintette Dél-Koreát, a 
csökkenő globális teljesítmény mellett GDP-je 0,7%-kal 
nőtt. 1953 és 2016 között évente átlagosan 7,2%-kal bővült 
a gazdasági teljesítmény. E dinamikus bővülés miatt Dél-
Koreát az 1960-as évektől a „kistigrisek” közé sorolták, 
ahová még Szingapúr, Hongkong és Tajvan tartozott. A 
2011 és 2016 közötti éves növekedési ütem 2,3 és 3,7% között 
mozgott, ami végig meghaladja a fejlett országokat tömörí-
tő OECD átlagát.

A Nemzetközi Valutaalap számításai alapján a dinamikus 
növekedés következtében a dél-koreai gazdaság globális sú-
lya emelkedett: vásárlóerő-paritáson számolva a globális 
gazdaság teljesítményéből 1980-ban 0,6, 2016-ban pedig 
1,6%-kal részesedett. Ezzel 2016-ban a 14. legnagyobb nem-
zetgazdaságnak számított Dél-Korea, az ázsiai országok 

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. 

közül pedig – Kínát, Indiát, Japánt és Indonéziát követő-
en – az 5. legjelentősebb. Számos dél-koreai vállalkozás 
a világ legnagyobb multinacionális vállalatai közé nőtte 
ki magát. Közülük például a gumiabroncsgyártó 
Hankook és az elektronikai ipari Samsung hazánkban is 
rendelkezik termelőüzemmel.

A nemzetgazdaság szerkezete is erőteljesen átalakult a fej-
lődéssel párhuzamosan. 1953-ban az agrárium a gazdaság 
közel felét adta, az ipar pedig fejletlen volt és 9%-kal része-
sedett a bruttó hozzáadott értékből. Napjainkra Dél-Korea 
elvesztette agrárjellegét, a legerősebb ipari országok közé ke-
rült: 2016-ban a mezőgazdaság aránya mindössze 2,2, az 
ipari területek aránya pedig 33% volt a gazdasági teljesítmé-
nyen belül. A szolgáltató szektor is erősödött, az 1953. évi 
40%-os részesedése 2016-ra 59%-ra emelkedett.

A gazdaság fejlődéséhez nagymértékben hozzájárul a dél-
koreai gazdasági szereplők magas beruházási hajlandósága. 
A bruttó állóeszköz-felhalmozás aránya a GDP-n belül 
1953-ban 7,3% volt, ez 1978-ra elérte a 34%-ot. Azóta a dél-
koreaiak a gazdasági teljesítmény 29-39%-át folyamatosan 
visszaforgatják fejlesztések formájában a nemzetgazdaságba. 
Ez rendkívül magas aránynak számít a fejlett országok eseté-
ben, az OECD-tagországok között Dél-Korea 2015-ben és 
2016-ban is a második volt ebből a szempontból.

A nemzetgazdaság fejlettségéhez mérten az állami elvoná-
sok aránya alacsony, az államháztartási bevételek az elmúlt 
években 22% körül mozogtak a GDP-hez viszonyítva. Eb-
ben szerepet játszik, hogy Dél-Koreában a szociális ellátó-
rendszer nincs úgy kiépülve, mint a fejlett európai országok-
ban. Az államháztartás stabilnak tekinthető, a költségvetés 
egyenlege az elmúlt közel 25 évben végig többlettel zárta az 
évet, a bevételek még a 2008–2009-es világgazdasági válság 

idején is minimálisan meghaladták a ki-
adásokat. Az állam ennek ellenére hitel-
felvételekhez folyamodik, ezáltal az ál-
lamháztartás eladósodottsága emelkedő 
tendenciát mutat: a bruttó államadósság 
1990-ben a GDP 13,4, 2017-ben pedig 
már a 38 %-át tette ki. Dél-Korea világ-
viszonylatban még így is az alacsony 
adósságrátájú országok közé tartozik.

Dél-Korea, hogy kifejezze gazdasági 
erejét és fejlettségét, az 1988-as nyári 
olimpiai játékok után megrendezi a 
2018-as téli olimpiai játékokat is. A hi-
vatalosan február 9-én rajtolt ötkarikás 
játékok házigazdája az ország északke-
leti részén található Phjongcshang.

Kovács Krisztián

A GDP volumenváltozása Dél-Koreában és az OECD-tagállamok körében
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Az energiaitalok 
egészségromboló hatása

SZinte könnyű drogként terjed a 
fiatalok körében az energiaita-

lok használata, pedig sokat hallani 
egészségre gyakorolt kedvezőtlen ha-
tásukról. Vajon valóban károsabbak az 
energiaitalok, mint az évszázadok óta 
naponta fogyasztott élénkítőszerek, a 
tea és a kávé?

Kanadai kutatók átfogó felmérést 
végeztek, hogy tisztán lássanak a 
kérdésben. Eredményük szerint azon 
kanadai fiatalok és fiatal felnőttek 
közül, akik fogyasztottak energia-
italt, több, mint a fele tapasztalt en-
nek következtében negatív hatást az 
egészségére nézve.

A Waterloo-i Egyetem (Kanada) or-
szágos felmérése szerint az energiaitalt 
fogyasztók több, mint fele leggyak-
rabban a következő tüneteket tapasz-
talta: szapora szívverés, hányinger, 
ritkábban görcsrohamok.

A kutatás kapcsán 2055, 12 és 24 
év közötti kanadai fiatal vett részt a 
felmérésben. Azok közül, akik arról 
számoltak be, hogy életükben bár-
mikor is fogyasztottak energiaita-
lokat, 55,4 %-uk jelezte, hogy káros 
mellékhatást tapasztalt.

Űrutazó apróságok

K ét űrből érkezett furcsa szikla, ame-
lyek évmilliókat utazva a Nap-

rendszer aszteroidaövében végül 1998-
ban becsapódtak a Földbe, szokatlan 
potyautasokat hoztak magukkal: az 
élet alkotóelemeit. Egy friss tanulmány 
szerint ezek az első olyan vizsgált me-
teoritok, amelyek egyszerre tartalmaz-
tak folyékony vizet és összetett szerves 
vegyületeket: szénhidrogéneket és 
aminosavakat.

A meteoritokban lévő parányi kék és 
bíbor színű sókristályok kémiai össze-

beleragadó rovarokat” – mondta David 
Kilcoyne, a Berkley Laboratórium ult-
raibolya- és röntgensugárzást előállí-
tó létesítményének kutatója. Utóbbi 
sugarakat a minták szerves kémiai 
összetevőinek (szén, oxigén, nitrogén 
stb.) meghatározására használták fel.

„Ez valóban az első alkalom, hogy fo-
lyékony vízhez kapcsolódó gazdag szer-
ves anyagot találunk, amely az élet és a 
világűrben lévő összetett szerves vegyüle-
tek eredete szempontjából nagyon fontos” 
– mondta Queenie Chan bolygókuta-
tó, a tanulmány első számú szerzője.

A tanulmány rámutat, hogy ha 
a Naprendszer kialakulásának ko-
rai szakaszában létezett valamilyen 
formában élet, akkor nagy az esély 
arra, hogy más meteoroidok sókris-

Jelenleg a kanadai törvényhozásban 
elindult a törekvés arra, hogy megtilt-
sák, hogy az energiaitalokat gyerekek-
nek forgalmazzák. Felhívják a figyel-
met arra is, hogy sportolóknak nem 
ajánlott az energiaitalok fogyasztása.

„Mostanáig a legtöbb olyan kutatás, mely 
a kockázatokat mérte fel, a kávét használ-
ta referenciaként ahhoz, hogy megbecsülje, 
az egészségre milyen hatással vannak az 
energiaitalok, mindazonáltal egyértelmű, 
hogy ezek a termékek nagyobb egészség-
ügyi kockázatot rejtenek magukban. Az 
energiaitalok egészségre gyakorolt káros 
hatása azon összetevők következménye, 
melyek a kávéban nem találhatók meg, és 
annak a módnak, ahogyan általában fo-
gyasztják, például alkohollal együtt vagy fi-
zikai tevékenység közben. Mindenesetre az 
eredmények azt sugallják, szükséges vol-
na, hogy éberen figyeljük ezen termékek 
egészségre gyakorolt hatását” – mondta 
David Hammond, a Waterloo-i Egye-
tem keretében működő School of 
Public Health professzora.

tételét részletesen vizsgáló tanulmány 
magában foglalja a kaliforniai Berke-
ley Laboratóriumban röntgensugarak-
kal végzett vizsgálatok eredményeit 
is. A mérések során olyan nyomokat 
találtak, melyek a két meteor anyagá-
nak múltbéli keveredésére és lehetséges 
származási helyükre utalnak. Az egyik 
jelölt a Mars és a Jupiter pályája között 
elhelyezkedő kisbolygóöv legnagyobb 
égiteste, a Ceres törpebolygó, amely a 
csillagászok feltételezése szerint folyé-
kony vízréteget tartalmaz. A másik a 
szintén ebben az övben keringő Hebe 
aszteroida, amely a Földre érkező me-
teoritok egyik legfőbb forrása.

A Science Advances című folyóiratban 
megjelent tanulmány az első olyan 
átfogó kémiai kutatás eredménye-
it foglalja magában, amely a Földbe 
csapódó meteoritokban lévő sókristá-
lyok folyékony víz- és szervesanyag-
tartalmát vizsgálja. A munka új táv-
latokat nyit a korai Naprendszer és az 
aszteroidák geológiájának tanulmá-
nyozásában, emellett izgalmas kér-
déseket vet fel az élet kialakulásával 
kapcsolatban.

„Ez egy repülő borostyán, amely úgy 
zárja magába a kémiai összetevőket, 
akárcsak a majdan megkövülő fagyanta a 

Csak mikroszkópon át látható az apró kék 
utazó (FORRÁS: PHYS.ORG)

Az aszteroidák „földje” művészi szemmel 
(FORRÁS: NASA/JPL-CALTECH)
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Azoknak, akik káros mellékha-
tásról számoltak be, 24,7 % szapora 
szívverést, 24,1 %-uk alvási problé-
mát, 18,3 %-uk pedig fejfájást ta-
pasztalt. A mellékhatásoktól szen-
vedők 5,1 %-a szenvedett hányin-
gertől, hányástól vagy hasmenés-
től, 5 %-uk kért orvosi segítséget, 
3,6 %-uk mellkasi fájdalmakról, és 
0,2 %-uk görcsrohamról számolt 
be a kutatóknak.

„A kutatásunk által feltárt egészségre 
gyakorolt negatív hatások azt sugall-
ják, hogy többet kellene tennünk an-
nak érdekében, hogy korlátozzuk az 
energiaitalok fogyasztását a gyerekek 
és fiatalok körében. Egyelőre semmi-
lyen korlátozás nincs, amely megaka-
dályozná, hogy gyerekek energiaitalo-
kat vásároljanak. Az energiaitalokat 
könnyen elérhető helyeken forgalmaz-
zák, és gyerekeknek szóló hirdetésekben 
reklámozzák őket” – mondta Ham-
mond.

(University of Waterloo)

Ott az elnyelődik, majd a szövetek 
kibocsájtják mint kék fluoreszcens 
sugárzást. 

„Egy ideje már tudjuk, hogy a csontok 
UV-fényben világítanak, azt azonban 
ez idáig nem tudtuk, hogy egyes állatok 
esetleg arra használhatják ezt a jelenséget, 
hogy segítségével saját magukat »világítsák 
ki«, kommunikáció céljából” – tette hoz-
zá Frank Glaw, a Bajor Állami Zoo-
lógiai Kutatóintézet Herpetológiai 
Gyűjteményének kurátora.

Az UV-fényben kirajzolódó min-
tázatok különböző fajokat – egyes 
esetekben fajcsoportokat – repre-
zentálnak. Ugyancsak különleges, 
hogy a Calumma génusz esetében 
a hímek sokkal több fluoreszcens 
tuberkulummal rendelkeznek, mint 
a nőstény egyedek. Emiatt a biológu-
sok úgy gondolják, hogy ez a jelenség 
több mint merő véletlen. Az UV-
fényt aktívan visszaverni képes cson-
tos dudorok által az egy fajba tartozó 
nőstény és hím egyedek, avagy az 
egymás számára versenytársat jelentő 
példányok képesek egymás felisme-
résére, adott esetben akár megkü-
lönböztetésére. A kék szín egyébként 
igen ritka a dús vegetációjú, erdős 
élőhelyeken, ahol ezek az állatok 
főleg élnek, éppen ezért feltűnő az 
egyes egyedek számára.

Szabó Márton

tályaiban is csapdába estek bizonyos 
biomolekulák. A kristályok emellett 
mikroszkopikus mennyiségű vizet is 
tartalmazhatnak, amelyek kora akár 
a 4,5 milliárd évet is elérheti.

A kutató szerint a meteoritokban 
talált kristályok hasonlósága pedig 
arra enged következtetni, hogy az 
égitestek, amelyekből érkeztek, kü-
lönböző kevert anyagú területeken 
(például aszteroidamezőn) haladtak 
át. Ez számtalan lehetőséget kínál, 
hogy a szerves anyag egy-egy ütkö-
zés során egyik hordozóról a másikra 
kerüljön, így a kutatóknak újra kell 
gondolniuk azokat a folyamatokat, 
amelyek a szerves anyagot tartalmazó 
meteoritok kialakulásához vezettek.

A két meteorit – melyek közül az 
egyik Texasban, 1998 márciusában, 
a másik Marokkóban, 1998 augusz-
tusában csapódott be – körülbelül 
2 milliméteres sókristályait hét lakat 
alatt őrzik a NASA texasi Johnson 
Űrközpontjában. Az apró kristályok-
ban lévő víz és szerves anyag körül-
belül egy emberi hajszál vastagságával 
megegyező repedésben található.

A bolygókutató megjegyezte, hogy 
további jól megőrződött kristályok is 
előfordulnak a meteoritokban, ame-
lyeket egyelőre még nem vizsgáltak. A 
tervek szerint azonban ezek is hamaro-
san górcső alá kerülnek.
(Lawrence Berkeley National Laboratory)

A kaméleonok valódi színei

R égóta ismert tény, hogy a kamé-
leonok bőrük színezetének vál-

toztatásával képesek egyfajta kom-
munikációra. A különböző kaméle-
onfajok színezete eltérő mértékben 
módosul, igen jó példa erre a „köpö-
nyegét” nagyon látványosan változ-
tatni képes, hobbiállatként kereske-
delmi forgalomban is igen gyakran 
kapható párduckaméleon (Furcifer 
pardalis). Most kutatók egy csapata a 
kaméleonok színezetének egy eddig 
ismeretlen szintjét fedezte fel: a ka-
méleonok fején található csontos, 
pikkelyszerű dudorokon ugyanis 
UV-fényben csodálatos mintázatok 
rajzolódnak ki.

A biogén fluoreszcencia leginkább 
tengeri organizmusok kapcsán is-
mert fogalom, igen gyakori például 
a mélyebb tengeri élőhelyek csaláno-
zóinak köreiben. Ez a jelenség annál 
ritkább viszont a szárazföldi állatok 
esetében, kiváltképp, ha gerinces 
állatokról van szó. „Épp ezért szinte 
alig hittünk a szemünknek, amikor 
különböző kaméleonfajok egyedeinek 
fejét UV-lámpával megvilágítottuk, és 
elképesztően összetett, különleges ké-
kes mintázat tárult elénk, mely addig 
a szem számára láthatatlan maradt. 
Egyes fajok egyedeinek esetében ez a 
jelenség kiterjed csaknem a teljes test-
felületre” – mondta David Prötzel, a 
projekt vezető kutatója, a Bajor Ál-
lami Zoológiai Kutatóintézet PhD-
hallgatója. 

Ahhoz, hogy megértsék a jelenség 
pontos természetét, a kutatók egy 
sor modern módszerhez folyamod-
tak. Mikro CT-s vizsgálatokkal, azaz 
mikroszkopikus szeletekként átvilá-
gítva tanulmányozták a kaméleonok 
koponyáját és megállapították, hogy 
a különleges mintázat eloszlása jól 
korrelál a koponyán található csontos 
kinövések, más szóval tuberkulumok 
elhelyezkedésével. 

A szövettani vizsgálatok egy má-
sik meglepetéssel szolgáltak. „A há-
romdimenziós szövettani vizsgálataink 
azt mutatták, hogy ezeket a csontos 
dudorokat mindössze egyetlen, áttetsző 
epidermiszréteg borítja” – magyaráz-
ta Martin Heß, a müncheni Ludwig 
Maximilian Egyetem (LMU) mun-
katársa. Ezek a felületek gyakorlati-
lag egyfajta ablakokként működnek, 
és mintegy „beengedik” a fényt 
magukhoz a csontos szövetekhez. 

UV-fényben világító fejű párduckaméleon

Egyes kaméleonfajoknak  
nem csak a feje világít UV-fényben

(DAVID PRÖTZEL FELVÉTELEI) 
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Porviharokkal szökik  
a Marsról a víz

A kisebb, de rendszeres marsi porvi-
harok néhány évenként az egész 

bolygót érintő hatalmas, globális viha-
rokká fejlődnek, a legutóbbi ilyen alka-
lom 2007-ben volt. Ekkor készült mé-
rések újraelemzésével és újabb adatok 
vizsgálatával egy amerikai kutatócso-
port arra a következtetésre jutott, hogy 
a porviharok közvetlenül serkentik a 
vízből eredő marsi hidrogén szökését. 

Az eddigi elképzelések alap-
ján az elszökő hidrogén 
mennyisége állandó és csak a 
naptevékenység okoz benne 
fluktuációkat a sugárzás víz-
bontó hatása révén, azonban 
most az derült ki, hogy a 
marsi évszakok és a porviha-
rok hatása sokkal jelentősebb.

A kis porviharokban  
40–50 km magasságig mu-
tatható ki a víz jelenléte a marsi lég-
körben, a globális viharokban azonban 

50–80 km magasba jut, s a 
mennyisége százszorosára nő. 
A porviharok idején kialakuló 
konvektív áramlatok segítik 
a víz magasabbra jutását. A 
konvekcióra a Marson jó példa 
is akad: az Arsia Mons vulkáni 
kúpja körül a marsi ősz végén 
kialakul egy spirális formájú 
felhő. A vulkán lejtőit ekkor 
megfelelő szögben érő nap-
sugárzás melegítő hatására a 
porszemcsék felemelkednek 
a talajról, s a vulkán kráte-
re körül forgásba kezde-
nek, s körülbelül 50 km-ig 

emelkednek. Az így kialakuló áramlat 
képes a víz mennyiségét mérhető mér-
tékben, de csupán lokálisan megnövelni. 
Ebből a hatásból arra következtetnek a 
kutatók, hogy a globális porviharok ide-
jén a konvektív áramlatok miatt az egész 
bolygó területén hasonlóan megugrik 
a légkörbe feljutó víz mennyisége. A 
NASA MAVEN nevű, a marsi légkört 
vizsgáló szondája alkalmas műszerekkel 
rendelkezik e jelenség pontosabb meg-
ismeréséhez, azonban a szonda 2014-es 
érkezése óta nem volt globális porvihar, 
ám az idei marsi nyárra várják a követ-
kező kialakulását. Ha az előrejelzőknek 
igazuk lesz, akkor a szonda friss adatok-
kal járul majd hozzá az elmélethez.

(Nature Astronomy)

Mongúzok száműzetésben

SZámos állatfaj él jól szervezett 
csapatokban, ahol többnyire 

rangsor szabja meg az erőforrások el-
osztását és azt is, mely egyedek fognak 
nagy valószínűséggel szaporodni. A 
csoportos élet sokfajta előnnyel járhat, 
de hátrányai is vannak a nagyobb csa-
patoknak – így például a szűkös forrá-
sokért való erősebb vetélkedés, a domi-
náns egyedek elnyomó magatartása és 
a mindezekből adódó agresszió.

A csoporton belüli feszültség elhá-
rításának többféle módja van, a leg-
általánosabb maga a rangsor, ami a 
kezdeti csatározások után csökkenti az 
egyedek közötti küzdelem gyakorisá-
gát és hevességét. Azonban ahogy a 
létszám emelkedik, ez magával hozza 
a másik jellemző „nyomáskiegyenlítő” 
mechanizmust: a csoport elhagyását. 
Ez történhet békésebb, szinte önkéntes 
alapon, de sokszor fokozódó agresszió 
előzi meg, és ilyenkor a csoport maradó 
egyedei elűzik addigi társaik egyikét-

másikát. Az Afrikában gyakorinak 
mondható mongúzféle, a zebramun-
gók esetében ez a folyamat különösen 
viharos kereteket ölthet, melynek vég-
eredménye egy úgynevezett csoportos 
száműzetés. A zebramungók fejlett 
társas életmódot folytató szociális ra-
gadozók. A csoportban 4-5 kifejlett 
nőstény szaporodik, melyekkel csak a 
domináns hímek párosodhatnak. Az 
utódokat, melyek egyszerre születnek 
a csoporton belül, hímek és nőstények 
közösen gondozzák. Amikor a csoport 
mérete felduzzad, fokozódnak a belső 
csatározások, és előbb-utóbb száműzik 
a fiatal nőstények és hímek nagy részét. 
A száműzetés az esetek felében örökre 
szól, viszont ha egy mongúz megéri az 
egyéves kort a saját csapatán belül, ak-
kor már nagy eséllyel nem kell a szám-
űzetéstől tartania. Nemrégiben brit ku-
tatók azt vizsgálták Ugandában, hogy 
a csapatos száműzetés milyen hatással 
van a megmaradó csoportra, illetve a 
kiutasított egyedekre. Több évig tartó 
terepmunkájuk során mintegy tíz ko-
lónia állományát figyelték, ahol a mon-
gúzokat egyedileg felismerhető módon 
jelölték, és néhány naponta ellenőrizték 
a csoportok állomány változását, vala-
mint az egyedek sorsát.

ÉT-ETOLÓGIA

Az eredmények szerint a nagyará-
nyú száműzés kifejezetten előnyös a 
csoportban maradók számára. Ennek 
legmarkánsabb jele a kolóniában szüle-
tő utódok mennyiségének emelkedése.

További eredményként azt is meg-
figyelték a tanulmány szerzői, hogy 
a száműzést követő időszakban meg-
nőtt a csoportok közötti agresszió, 
ami leginkább annak volt köszönhe-
tő, hogy a száműzöttek igyekeztek 
saját területhez jutni, így összecsaptak 
a már meglevő csapatokkal. A zebra-
mungók példája tehát arra utal, hogy 
ennél az igen sikeres fajnál a fejlett 
szociális struktúra egyfelől záloga 
a fennmaradásnak, másfelől időről-
időre drasztikus újrarendezésre van 
szükség a csoport hatékonyságának 
megőrzésére.

Pongrácz Péter

A globális porvihar elrejti a felszínt a szemünk elől 
(A HUBBLE ŰRTÁVCSŐ FELVÉTELEI)

Felhőképződés egy kráter fölött 
(A MARS RECONNAISSANCE ORBITER FELVÉTELE)
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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:
 

2018. április 14.

Jelentkezési határidő: 2018. március 12.

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

megyeszékhely. 7. A másik oldalra. 8. ... plus ultra; valaminek a 
netovábbja. 9. Hegycsúcs. 10. Kettéreped. 13. A neves felvidéki 
zoológus. 15. Kábít, mámorít. 18. Zsoké. 20. ... a pályán; Keleti 
Márton rendezte film. 23. Vonal, vonalzó, régiesen. 26. Ingadozó 
tempó a zenében. 28. Nem hibádzik az összeg, népiesen. 30. 
Málika. 34. Menyasszony. 36. Női szoknya. 39. Középen sima! 41. 
Fél láda!

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: Fenichel Sámuel, Bethlen Kollé-
gium, Bíró Lajos.

Kedves Olvasóink!

A 2007 és 2016 között  
megjelent lapszámaink  

kedvezményesen, 
200 forintos áron 
vásárolhatók meg 

a szerkesztőségben.

Jó szórakozást kívánunk 
lapunk  olvasásához!

E heti játékunk természettudósa (vízszintes 1.) igazi XIX. szá-
zadi polihisztor volt.  Pályája első állomásán házitanító volt, a 
geszti Tisza-családnál, Arany Jánoshoz fűződő szoros barát-
sága innen eredeztethető. Már ekkor megkezdte a környék és 
tágabb környezetének geológiai, botanikai és zoológia feltérké-
pezését. Neki köszönhetjük Bihar vármegye kőszéntelepeinek 
leírását, akárcsak a Bihari-hegység barlangjaiban meglelt fajok 
(köztük fosszilis maradványok) meghatározását, utóbbit korának 
neves felvidéki zoológusával (függőleges 13.) közösen folytatta. 
Egyszersmind a Nílus völgyének első magyar természettudós 
kutatóját tisztelhetjük személyében, itteni gyűjtését a Nemzeti 
Múzeumnak adományozta.   

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négy-
zetet. Az 1-es számunkban elkezdődő 11 hetes rejtvénycik-
lusunk végére a négyzetek betűi – helyes sorrendbe rakva 
− egy 200 éve született vegyész nevét adják ki. A név meg-
fejtői között az Élet és Tudomány negyedéves előfizetését 
sorsoljuk ki. 

VÍZSZINTES: 1. A polihisztor neve. 11. Délceg ifjú. 12. 
Alaktalan. 13. Pécsi Atlétikai Club (régi egyesület), röv. 14. Albánia 
NOB-jele. 16. A vízözön bárkása! 17. Itt, népiesen. 19. Csomó-
pont. 21. A végén leteremt! 22. Részekre oszlik. 24. Lap is, készlet 
is van ilyen! 25. Átvevést igazoló irat. 26. Helyrag, a -re párja. 
27. Megszállott. 29. Fél yard! 31. Angol nemesi cím. 32. Gágogó 
szárnyas. 33. Templomi fohász. 35. ... Szofia; isztambuli mecset. 
37. Féktelen. 38. Sacika. 40. A szarvasmarha is ez.

FÜGGŐLEGES: 2. Határozottan érvényesíti befolyását. 3. Dide-
reg. 4. Hamis, nem valódi. 5. Becézett Emerencia. 6. A nógrádi 
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25 éves a Bihari Népművé-
szeti Egyesület, ebből az al-
kalomból Szülőföldünk 
Bihar ország címmel ki-
állítás nyílt a Magyar Népi 

Ipar művészeti Múzeumban.
A Bihari Népművészeti Egyesület 1993 őszén alakult a 

bihari térségben élő népművészek, a népi kézművesség 
iránt érdeklődő alkotók kezdeményezésére, így 2018-ban 
ünnepli fennállásának 25. évfordulóját. Tagjaik tizen-
nyolc féle mesterséget művelnek. Vannak többek között 
csuhé-, gyékény-, szalma-, kosárfonók, fafaragók, gyöngy-
fűzők, nemezelők, gyerekjáték-készítők, fazekasok, bőrö-
sök, hímzők, szövők, viselet- és szűrrátét-készítők, vala-
mint mézeskalácsosok, ötvösök, citerakészítők és hagyo-
mányőrző íjászok is. Céljuk a bihari térség népi kultúrájá-
nak, kézműves hagyományainak, szellemi és tárgyi 
emlékeinek felelevenítése, megőrzése, továbbéltetése. Fel-
adatuknak tartják élesztgetni, fenntartani a még meglévő 
hagyományt és felkutatni a már feledésbe merülteket. 
Ezenfelül lehetőséget kívánnak biztosítani a mestereknek 
a bemutatkozásra, kiállításokon, bemutatókon Berettyó-
újfaluban, Biharban és szerte az országban. A jubileumi 
kiállítás március 17-ig látogatható.

Farkas Dénes Látható sö-
tétség című egyéni kiállí-
tása arra keres választ, 
hogy a jövő és jelen tényle-
ges és lehetséges formái 

hogyan határozhatók meg az adaptáció, a dokumentáció 
és az archiválás gyakorlatán keresztül. A fotókból és szö-
vegekből álló kiállítás két fő inspirációs forrással rendel-
kezik. A vizuális anyagot a világ négy különböző pont-
ján megtalálható magbankban készítette a művész: a 
spitzbergáki Global Seed Bankban, a Szentpéterváron ta-
lálható N. I. Vavilov Research Institute of Plant 
Industryban, a terboli International Center for Agricultural 
Research in the Dry Areasban és az American University 
of Beirut magbankjában. Ezek az intézmények azzal a cél-
lal jöttek létre, hogy a világon megtalálható növényekből 
és azok magjaiból egy archívumot hozzanak létre, és 
esetleges világkatasztrófa esetén felhasználják őket. A 
kiállítás szöveges részét kitevő idézeteket a libanoni-
amerikai író, Rabih Alameddine An Unnecessary Woman 
című könyve adja. A regény egy idősödő nő belső mono-
lógja, aki nyugati irodalom arabra fordításának szenteli 
minden idejét.

Az adaptáció kettőssége, az arra irányuló vágyakozás 
és abszurditás, mélyen gyökerezik Farkas Dénes fotó- és 
szövegpárosításaiban. A magbankok, melyek célja a ter-
mészet és ezzel együtt az emberiség túlélésének szolgá-
lata, izolált építmények, ahol mesterséges körülménye-
ket előállítva tartják életben a növényeket. Ennek analó-

ÉT-IRÁNYTŰ ÉT-IRÁNYTŰ	 Bánsághy Nóra rovata

giájaként értelmezhetők a könyvben szereplő írónő for-
dításai is – csak önmaga számára maradnak meg, egy 
„dobozt” alkotva, az ezen kívül eső világban már nem 
értelmezhető a tevékenysége.

A budapesti Molnár Ani Galériában március 3-ig lát-
ható a kiállítás.

Azoknak, akik eddig még 
nem látták volna a Kiscelli 
Múzeum Lámpa! kiállítá-
sát, a záródátum kitolásá-
nak köszönhetően van még 

lehetőségük pótolni a lemaradást. A tárlat középpontjában 
egy különleges lámpa, Wilhelm Wagenfeld korai fő műve áll, 
amit a mester 1924-ben tervezett Weimarban, a Bauhaus 
fémműhelyében.

A kiállítás szokatlan fényben, mégpedig neves kortárs mű-
vészek átértelmezésében mutatja be a designtörténeti mér-
földkőnek számító lámpát: a műtárgy kortárs reflexióiként 
mintegy ötven olyan asztali és mennyezeti lámpáról készült 
skicc, falikar- és csillárterv látható, amik eddig még soha, 
sehol nem voltak kiállítva. A szabad művészi asszociációk 
között olyan jelentős alkotók parafrázisaival találkozhatunk, 
mint Richard Hamilton, a pop kollázs angol nagymestere, 
Dieter Roth, a vad és energikus műveiről ismert 
fluxusművész, a legendás csapdafestményeiről nevezetes 
Daniel Spoerri vagy az ironikus mítoszromboló Aldo 
Mondino. A válogatásban természetesen hazai munkákat is 
találunk, Batisz Miklós, Farkas Anna, Forgács Péter, Lakos Dá-
niel és Szabó Eszter erre az alkalomra készített lámpaátiratait. 
A tárlat meghosszabbítva február 25-ig tekinthető meg.

„Az élet, amíg csak tart, csupa kez-
det” – Devecseri Gábor soraival 
hívja Békés Itala a Ha még 
egyszer 80 éves lehetnék cí-
mű kiállítására a látogatókat.

A színésznő pályafutását bemutató tárlatot a Madách 
Színház munkatársa, Papp Mária állította össze. A fény-
képek és dokumentumok hosszú és tartalmas életútról 
számolnak be.

A magyar művelődéstörténetben aligha találunk olyan 
alkotót, aki Békés Italához hasonló bátorsággal vágott 
volna bele újabb és újabb művészi kalandokba. Színészi 
karrierjét örökre meghatározta, hogy évekig kisfiúsze-
repeket kapott az Úttörő Színházban, s évtizedeket kel-
lett várnia, míg elismerték jellemábrázoló tehetségét, s 
meglepő humorát. Sohasem esett kétségbe: mindig kita-
lált valami újat, meglepőt, szokatlant – Italásat. És ki-
lencvenévesen sem pihen. Ezért ez a kiállítás sem összeg-
zés és lezárás. A sokoldalú Békés Itala néhány újdonság-
gal bizonyára meglep még bennünket...

A Bajor Gizi Színészmúzeumban látható kiállítás 
március 25-ig várja az érdeklődőket.

Bihari népművészek

Fotó – szöveg

A folyton megújuló

Egy témára
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY

Az Élet és Tudomány a Magyar Művészeti Akadémia, a Nemzeti Kulturális Alap, a Nemzeti Tehetség Program  
és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala támogatásával jelenik meg.

Egy	fiatal	gabonanövény
Az egészségtudatos táplálkozás tér-
nyerésének köszönhetően a közked-
velt gabonafélék – a búza, kukorica, 
rizs és árpa – mellett egyre nagyobb 
szerep jut az olyan, kevésbé elterjedt 
növényeknek is, mint amilyen a bú-
za és a rozs keresztezése révén szüle-
tett tritikálé. Kevesebb vegyszer ki-
szórásával magas terméshozamot ad 
gyengébb talajon, szélsőségesebb 
időjárási körülmények között is.

Elektroszmog	és	tudomány
Az „elektroszmog” – amely kifeje-
zés tulajdonképpen a komplex nem-
ionizáló elektromágneses környeze-
tünket takarja – korunk egyik leg-
jelentősebb környezeti problémája. A 
tömeges használat miatt ez a téma a 
WHO kutatási prioritásai között 
szerepel, és az eddigi vizsgálatok 
alapján besorolták lehetséges emberi 
rákkeltő kategóriába.

Mit	üzennek	a	nagy	tömegű	
csillagok?
Egy csillagászokból álló nemzetközi 
kutatócsoport megdöbbentő számú 
nagy tömegű csillagra figyelt fel a 
Nagy Magellán-felhő egyik csillag-
képződési régiójában. A felfedezés se-
gítségével talán megismerhetjük, ho-
gyan alakították át a csillagok az ősi 
Univerzumot a ma ismert formájába.

A hátlapon
A balin

Az év hala közönségszavazásán – 
a Magyar Haltani Társaság hon-
lapján – a versenyt a balin nyerte, 
második helyre utasítva a domoly-
kót, harmadik pedig a védett 
kövicsík lett.

A győztes balin (Leuciscus aspius) 
a pontyfélék családjának egyetlen 
kimondottan ragadozó életmódot 
folytató képviselője Európában. 
Teste áramvonalas, oldalról eny-
hén lapított. Erős, kampós alsó 
állkapcsa kissé túlér a felsőn, nagy 
szájának szeglete beér a szeme alá. 
Zsákmányát magával az erős áll-
kapcsaival tudja megragadni, mi-
vel azon nincsenek fogak. Köze-
pesen nagy szemével meglehető-
sen jól lát. Pikkelyei viszonylag 
kicsik. Uszonyai kihegyesednek, 
hát- és farokalatti úszójának a 
szegélye homorú, a farokúszója 
mélyen bemetszett. Hasúszói és 
anális úszója között jellegzetes, 
pikkelyekkel borított él húzódik. 
Farka erős, ezért igen gyors úszó, 
amire szüksége is van a vadászatai 
során. Színe a háton zöldesfekete, 
oldala a felső részen ólomszürke, 
lej jebb ezüstös, a hasa fehér. Hát- 
és farokúszója szürke, páros úszói 
és anális úszója vörhenyes. 

Elsősorban nagyobb folyóinkat 
lakja, de a tisztább állóvizekben is 
megél, nemritkán a kisebb mel-
lékfolyókba is felhatol. A víz tisz-
taságára érzékeny, a rendszeresen 
szennyezett vizekből eltűnik. 
Testhossza a 80 centimétert, test-
tömege a 10 kilogrammot is meg-
haladhatja. Húsa ízletes, ám szál-
kás. Kiváló sporthal, továbbá 
meglehetősen „intelligens”, ezért 
a horgászok nagyrabecsülését is 
kivívta: az idősebb példányait 
nem könnyű becsapni és horogra 
akasztani.

Kép és szöveg: 
Sallai Zoltán
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