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SZEGHALMI ÖRS

Egyedi antropológiai leletet is
megtekintettünk néhány nap-
pal ezelôtt a dél-tiroli Bozenben,
ahol a MIDAS szervezet meg-
hívására hivatalos látogatáson
voltunk. E városka 1994-tôl mû-
ködô múzeumában látható u-
gyanis a híres Ötzi, az ôsember.
A tökéletes épségben fennma-
radt, jégbe fagyott ôsi holttestet
a 67 éves Helmut Simon hegy-
mászó találta meg az Alpok-
ban, Ötz völgyéhez közel, 1991-
ben. (A sors iróniája, hogy a
felfedezô szintén az Alpokban
lelte halálát két évvel ezután,
s megfagyott holttestét csak
késôbb találták meg.)

Ôsrégi gyilkosság
Ötzire évente 300.000 látoga-

tó kíváncsi a világ minden tá-
járól, még a dalai láma is látta
már. A lelet azért is szenzációs
volt, mert a jégembernél bronz-
tárgyakat is találtak, ami bizo-
nyította, hogy a bronzkor ha-
marabb kezdôdött, mint addig
vélték. Az 5300 éves férfi csak
159 cm magas és 40 kg súlyú. Vél-
hetôen vadász volt, akit riváli-
sa támadott és gyilkolt meg, há-

tulról leszúrva. Kiderült, hogy
kb. 40 éves lehetett (ami akko-
riban idôsnek számított), s e-
gész életét a környék 60 kilomé-
teres körzetében élte le. Teljes
ruházatát, a nála talált szerszá-
mokat, sôt, még belei tartalmát
is átvizsgálták, s érdekességek-
re derült fény: szarvashúst e-
vett utoljára, búzaföldeken járt,
mielôtt felment az Alpokba,
akupunktúrával gyógyították
valamely betegségét.

Bár 15 év telt el megtalálása
óta, a hûtôkamrában megtekint-
hetô történelem elôtti embert
még mindig folyamatosan vizs-

gálják a tudósok. Ugyanakkor
figyelmük pár napja már más-
felé is terelôdik.

Ötzi sztár marad
Bozeni látogatásunkkor u-

gyanis épp a kis lapnak számí-
tó ottani Tageszeitung vezetôi-
vel egyeztettünk, amikor exk-
luzívként hozzájuk futott be
elôször az azóta világot bejárt
információ: a szenzáció „le van
körözve”, ugyanis 7300 éves nôi
holttestet találtak nem messze
a városkától! Az azóta eltelt tíz
napban a világ számos országá-
nak tudósait hívták a régióba,

s megkezdôdött „az üknagyma-
ma vallatása”, a még évekig el-
tartó elemzés. Sokan most ar-
ra számítanak, hogy e még e-
gyedibb lelet vonzhatja majd a
turistákat Bozenbe. A két jég-
embert összehasonlítva azon-
ban ez nem valószínû: Ötzi u-
gyanis egész emberként vészel-
te át az évezredeket (még a ná-
la talált két gabonaszem is lát-
ható), a hölgy azonban inkább
csak a tudósoknak érdekes, u-
gyanis egy ideje igen szétszórt:
egyelôre csak a medencecsont-
ját és néhány bordáját találták
meg…

Néhány darab „üknagymama”
Ötzi, a világhírû, 5300 éves „jégember” egy hete már nem is épp akkora csoda. Megtalálták
ugyanis az „üknagymamáját”. Igaz, az idôs hölgy nem fest valami jól, igen szétszórt.

Ötzi maga (balra) és rekonstruált változata a miatta létrehozott bozeni múzeumban

2006. március 28. ,  kedd

RÖVIDENRÖVIDEN

Jó lenne megtudni, hogy honnan ér-
kezik a sült galamb!

❏ Vallomás. Andrea Bo-
celli világhírû olasz tenoristát –
saját szavai szerint – „megfer-
tôzte a pénzéhség”. A 47 éves,
vak énekes az El País címû spa-
nyol lapban közölt nyilatkozatá-

ban elmondta: „Több pénzem van, mint a-
mennyi kell. A legnagyobb problémám, hogy
ennek ellenére még többet akarok, pedig a
végén mit sem használ.” Bocelli lemezeibôl
milliókat adnak el világszerte, most jelent
meg Amor címû, bolerót és latin ritmust meg-
szólaltató új albuma. „Ha van az embernek
egy könyve, egy zongorája és egy barátja,
akit meghívhat vacsorára, akkor tulajdonkép-
pen nincs is másra szüksége” – mutatott rá.

❏ Bunker 5001. A „Honecker-bun-
ker”, amelyet annak idején háború esetére
építettek, s az NDK elsô számú vezetôjének
parancsnoki harcálláspontja lett volna, ha-
marosan megnyílik a turisták elôtt. A léte-
sítmény Berlintôl északra, Wandlitz települé-
sen van, ahol az egykori Német Demokrati-
kus Köztársaság idején sok magas rangú po-
litikai vezetô lakott. A Bunker 5001
fedônevû óvóhely-komplexumot úgy tervez-
ték és építették, hogy nukleáris háború ese-
tén Honecker és az általa vezetett nemzet-
védelmi tanács és a személyzet negyven na-
pig élhetett és intézkedhetett volna ott.

Ioana a
Mûvészeti Lí-
ceum diákja,
nagyon szeret
táncolni.

Fotó: Cristian Boro§

A tudós vállalkozó nevét az is-
mert nyomelemkészítmény mel-
lett a Béres csepp forgalmazá-
sa révén nagyra nôtt Béres Rt.
és a fôként a betegségmegelô-
zésben, illetve a daganatos be-
tegek megsegítésében aktív Bé-
res Alapítvány viseli.

Tudományos karrier
Béres József tudományos kar-

rierje az Állami Mezôgazdasági
Gépállomás kisvárdai labora-
tóriumában indult 1954-ben. Az
eleinte az agrárkutatások iránt
érdeklôdô szakember a gödöl-
lôi agráregyetemen szerzett dip-
lomát, ugyanakkor az agrobio-
kémia mellett általános élettan-
ból is doktorált, és a humán gyó-
gyászatban (a kisvárdai kórház
laboratóriumában) is dolgozott.
Nagy találmánya, az életfontos
nyomelemeket könnyen felszí-
vódó formában tartalmazó Bé-
res csepp karrierje nehezen in-
dult: az 1972-ben megalkotott

készítmény miatt három évvel
késôbb kuruzslás vádjával ha-
tósági eljárás indult ellene, 1976-
ban azonban a szer szabadalmat
kapott, és 1978-ban kereskedel-
mi forgalomba került. Onnan-
tól többé-kevésbé töretlen Bé-
res József és a vállalat karrier-
je. A kutató az utóbbi években
a részvénytársaságnál és az a-
lapítványnál is visszahúzódott
a tényleges vezetôi teendôktôl,
visszavonultan élt Kisvárdán.

Ezúttal azt tárta fel, hogy a né-
metek a legintelligensebbek Eu-
rópában. Az Ulster egyetemén
tanító Richard Lynn felmérése
szerint a németek  intelligencia-
hányadosa átlag 107, s ezzel egy
hajszállal megelôzik a hollan-
dokat (107) és a lengyeleket (106)
– közölte tegnap a The Times
címû brit lap. 

Az éghajlat miatt?
Az elsô három után sorrend-

ben következnek a svédek (104)
és az olaszok (102). 

Ami az angolokat illeti, ôk a
százas IQ-val elmaradnak u-
gyan az élcsoport mögött, de
még mindig okosabbak a fran-
ciáknál (94). Végül sorrendben
az utolsók a románok, a törö-
kök és a szerbek. 

A tanulmány készítôje sze-
rint Észak- és Közép-Európa
éghajlatának köszönhetô a sor-
rend, ugyanis – véli – a hûvö-
sebb klíma hatására nagyobb-
ra nô az ott élôk agyveleje.
Richard Lynn szerint ez a fel-
tevés magyarázza azt is, hogy

a britek a történelemben sor-
ra legyôzték a franciákat, tör-
vényszerû ugyanis, hogy a ka-
tonai gyôzelem a nagyobb IQ-
val bíró táboré. Kivéve, ha –
mint a második világháború-
ban a németek esetében – az
illetô nép hadserege jelentôs
számbeli kisebbségben van,
tette hozzá Lynn. A professzor
tavaly a lapok címoldalára ke-
rült azzal a tanulmányával,
amely szerint a férfiak IQ-ja át-
lagosan öt ponttal magasabb a
nôkénél.

Elhunyt Béres József
Rövid betegség után, 86 éves korában vasárnap
elhunyt Béres József Széchenyi-díjas kutató.

Az európai népek intelligenciájáról
Újra hallatott magáról Richard Lynn, aki tavaly azzal vonta magára a
figyelmet, hogy állította: a férfiak intelligensebbek a nôknél.

Béres József 80. születésnapján

Adaptáció. Hongkongi adaptáció készül a nagy sikerû
szinglifilmbôl, amely meghozta Renée Zellweger (képünkön) sikerét.
A hollywoodi filmbôl egy hongkongi tévécsatorna saját tévémûsort
készít. A fôszerepet egy ismert tévésztár, Woo Han-Yi alakítja, míg
Hung Grant karakterében Alex Fong tûnik majd fel. Renée
Zellwegerhez hasonlóan Woo-nak is híznia kell a szerepe kedvéért,
ám neki mindössze kilenc kiló pluszt kell felszednie.

Divat. Fatima Lopes por-
tugál divattervezô 2006-os
ôszi-téli kollekcióját mutat-
ták be Portóban az elmúlt
hétvégén.


