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A kiizelm0ltbon egy extrovog6ns froncio s6f gosztron6mioi olkot6s6nok tetsz6 kiiviiletre bukkontunk o rom6.

niqi Bihor'hegys69ben. A lel6hely egy n6vtelen iid-viilgyi horlong nehezen megkiizelithet6, bors6k6vel rop6.

t6zott k0tio. A lelel egy pleisztoc6n kori (legfiiliebb 2,5 milli6, de legolibb l0 ezer 6ves) kecske kopony6io.

A KopoNyA - eRoflleol -, A FELtc-MEDDTG ARAGoNtrrnl eeN6Tr szEMUREGGEL

N:#i;::,"tri;,ir",::x#
ragadoz6 hajlama miatt kertilt e ti-
voli jdratba. A koponya a v6letlen
folytin elkeriilte a feltciret6st, s foko-
zatosan,,megszabadult" az elboml6
l6gy r6szekr6l. Id5kozben - fekv6s6-
nek nregfelel6en - krlmszin(i arago-
nitkristdlyok boritott6k be a honilo-
kot, az orr- 6s szenriiregeket nteg a
szarwcsapokat. A rombos rendszer-
ben kikristllyosod6 aragonit kis h6-
m6rs6kletfi oldatokb6l v6lik ki a k6-
zetek tiregeiben. Az isviny 6gas-bo-
gas viltozata a vasvirlg, a meleg for-
r6sokban pedig gombcjs formikat
alakit ki, ilyen a kopony6t is borit6
6s az iiregeit kit61t5 bors6k6.
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A JAD-V6LGY| KopoNyAR6L KESZULT

RoNTGEN FELVETELEK

szokatlanul heves 6rad6sok okozta
vizbet<ir6s kovetkezt6ben - a cra-
nium, a koponya 6j helyzetbe keriilt,
s a homloki rtszevel timaszkodott a
barlang padozatilra. Ezt k6t t6ny is
bizonyiqa: a homlok angonitmiza
ellapult, s az angonit szine is egy kis-
s6 megv6ltozott. Az rij p6zban lehe-
t6s6g nyflt arra, hogy afels6 illcsont, a
maxilla 6s a koponyaalap is aragonit-
tal telit6dj6k. V6giil l6trejott a meg-
diibbent6 Ludus Natuii, a termlszet
furcsa szesz6lye, eszt6tikai 6lm6nyt
nyfjt6 remekk6 valtoztanra az elnil6-
l6s jelk6p6t.

Lrrn<rr Tmon

Szerkeszti : GnfrsY LAszro

Bofihytny-Dob6?
A hirdet6st Ey vid6kiv6ros lak6ja ad-

A t. f6l, 6s a megye lapla kdz<ilte is:
l- I".. a Battlrydny-Dotu krt. sarkdn
72 n6gyzetm6teres lakds zonnali bekdltd-
z6ssel elad6." N6h6ny szAz m6tenel an6bb
ugyanezen v6ros nem is oly rdvid kdzterrllet-
6l B ajrey -Zsi li n xlry End rdr 6l nev efl6k el. Ez
ut6bbi (1y helyes: a kett6s - mell6rendel6ses
- csalddnevek tagjait az fjabb anyakdnyvi
jogszabdlyok Kskdtfljellel iratjdk. A j6hisze-
m0 hirdetesolvas6, aki esetleg lak6sv6telre
is elszdnja mag6t, id6zetiink n6vketl6s6ben
szint6n ilyen eljdrasra - s6t: egyeilen n6v-
ad6ra - gondolhat. Aki pedig hallott mar
a szent 6let0 orvosr6l, Batllry1ny-Stratt-
nann Ldszl66l, a,Battlrydny-Dobo" n6vben
ugyancsak valamelyik nemesi 6gazat jeldl6-
s6t sejti. Nos, ilyen nevfi 6ga nincs, sosem
voh az 6si Batthy6ny famili6nak!

Mi h6t a baj? Mondjuk ki el6re: itt nem lc;s-
kdt6jel, hanem nagykdt6jel frand6! Ezen
ir6sje[jnk a kicsinek legal6bb k6tszerese, ha
nem h6romszorosa kell hogy legyen,6s 6pp
a funkci6 ktilr5nbs6g6nek 6z6keltet6se v6-
gett! Vid6ki v6rosunkban a Baftlrydny ulca
"beletorkolliK a Dobo lstvdn kor0ha. Kdl
kdzterrilet k6t llel6r5l, k6t t6rt6nelmi alakr6l
elnevezve! Tehdt helyesen igy kellene hir-
detni azt a bizonyos hinat: ,,... a Batthyd-
ny4ob6krl. sarkAn." Lezser, egyszerfisltett
forma ez, 6s 6pp az els6 terriletn6v pntos-
siigdn esik csorba: az ugyanis nem kOr-
rit, hanem utca. Jobb h6t mindenre kiter-
jed6 figyelemmel (gy megjelolni a helyet:
,,... a Bathyany utca ds a Dob6 lstvan kdrtt
sarkdnltaldlkozdsdndl ..."
Term6szetesen: ha azonos kdzterrilet ta-

lalkozik - utca utcdval, kdr0t kdrilttal, 0t uttal
sh. -, akkor val6ban 6lhettlnk kdt6jellel: a
R6koczi-ltussuth utca taldlkozfodndl, a J6-
zsef-Ferenc kdr0t t6j6kdn stb. Most m6r a
mdsik veglett6l 6vakodlunk: se lev6lfoliraton,
se a cimfest6k gyakorlataban ne forduljon
el6 a,,Bajcsy-Zsilinszky', a,,Szinyei- Merse"
minlal De meg a ,,Batthy6ny-Strattmann"
ir6smod sel Ha viszontkell: a Bafihydny4o-
M, 6t Batthydny-'&irki' mindenk6pp! [gy.
Nagyk0t6jellel.
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