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A három feladatból kettQ megoldása 100 feletti IQ-ra utal, ami átlag feletti teljesítménynek számít.
A feladatok megfejtését a következQ héten adjuk meg.

GONDOLKODÁST SERKENTQ IQ-TORNA

INDÍTÁS

Válasz: U
A lila mezQben a pöttyök 
fordított sorrendben vannak.

ERPSÍTÉS

Válasz: D
Kelet-Nyugat irányban a 
pöttyök száma azonos;
Északnyugat - Délkelet 
irányban a háttérszínek 
ugyanazok;
Északkelet - Délnyugat 
irányban a felületek 
elosztása (kocka pozíciója) 
egybevágó.

HAJRÁ

Válasz: 2,5

Milyen szó az, melynek anagrammája

AmyghaAmygha
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A 24. héten bemutatott 
fejtörQk megoldása:

Melyik illik az üres helyre?
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 Gyorsneutronos reaktor 
a gázturbinás blokk 
alternatívája?

Az atomenergetika oroszországi új 
útjairól beszélt Szergej Bojarkin, a 
Roszatom orosz állami atomener-
getikai konszern projektigazgatója a 
múlt hét végén Siófokon tar-
tott  előadásában a Budapesti 
Műszaki Egyetem Energeti-
kai Szakkolégium nemzetközi 
ifjúsági energetikai konfe-
renciáján. Bojarkin elmondta, 
hogy befejeződött az SZVBR-
100-as típusú, ólom-bizmut 
hűtőközegű gyorsneutronos 
reaktor kifejlesztése, amely-
nek engedélyezési eljárása vár-
hatóan az év végéig lezárul és 
az első ilyen blokkot 2017-ben 
Dimitrovgrádban üzembe he-

lyezik. A manőverező-üzemmódban 
is működtethető SZVBR-100-as 
reaktortípus szerepet kaphat a ka-
linyingrádi megyében épülő balti 
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erőműben is. A Roszatom kíná-
latában eddig nem voltak ilyen 
nagyságrendű atomerőművi blok-
kok, amelyek a gázturbinás blok-
kok alternatívái lehetnek. 

A korábban már atomtengera-
lattjárókon bizonyított SZVBR-
10-es típushoz hasonlóan ez az 
ólom-bizmutos hűtőközegű reaktor 
atmoszférikus nyomáson működik, 
ami miatt meghibásodás esetén 
sem juthat hasadóanyag a környe-
zetbe. A blokk modulrendszerű 
lesz, a berendezések és részegy-
ségek gyári körülmények között 
készülnek.Így például 2011-ben 

két hónappal a határidő 
előtt adták át a Kali-
nyini Atomerőmű 4-es 
blokkját, ami 6 százalé-
kos költségmegtakarí-
tást tett lehetővé a jóvá-
hagyott tervhez képest. 
A Roszatom által fejle-
sztett 3+ generációs ny-
omottvizes erőműtípus 
a ma létező legtöbb biz-
tonsági megoldást kínál-
ja. Olyan négycsatornás, 
komplex aktív és passzív 
biztonsági rendszerekkel 
van felszerelve, amely 
az elektromos áram kie-
sése esetén is biztosítja a 
blokk biztonságos leállí-
tását és a hő elvezetését. 
A duplafalú betonkon-
ténment ellenáll egy 
utasszállító repülőgép 
becsapódásának, egy 
9-es erejű földrengés-
nek, egy áradásnak vagy 

éppen egy cunaminak is.
Bojarkin, aki projektigazgatóként 

irányította a reaktortípus 2006-
ban indult fejlesztését, elmondta, 

hogy a fejlesztéskor már eleve fi-
gyelembe vették azokat a biztonsági 
tervezési szempontokat, amelyekre 
utóbb a fukusimai baleset irányí-
totta rá a figyelmet. Csernobil után 
Oroszországban ugyanis nagyon 
alaposan újra kellett gondolni az ato-
merőművi biztonságot, „amelyből 
sohasem lehet elég“. Így az orosz re-
aktorok egyaránt rendelkeznek aktív 
és passzív biztonsági rendszerekkel, 
azok egymást kiegészítve biztonsá-
got nyújtanak az atomerőműben. Az 
új típusú blokkot hidrogéneltávolító 
rendszerrel és úgynevezett zónaol-
vadék csapdával is felszerelték, ami 

megakadályozza, hogy a tervezett-
nél súlyosabb esetben, a  reaktortar-
tály átolvadása miatt a sugárzó anyag 
kikerüljön a környezetbe.  

Az atomenergia jövőjéről szólva 
Bojarkin elmondta: szerinte az al-
ternatív energiaforrások térnyerése 
nem jelenti azt, hogy az emberiség 
lemondana a többi forrásról. Har-
minc év múlva a fejlett országok 
„energiamix“-ében az alternatív 
energiaforrások mellett ugyanúgy 
ott lesz a gáz, illetve az atomenergia, 
ez utóbbi környezeti szempontból 
tiszta energia, nem jár üvegházha-
tású gázok kibocsátásával, az ára 
pedig mentes a többi energiahordo-
zó árát jellemző piaci kilengésektől. 
A fejlett országokban az atomener-
gia aránya az „energiamix“-ben az 
elkövetkező ötven évben 15-30 szá-
zalék lehet. Oroszországban ez az 
arány ma 18-19 százalék, de folya-
matosan nő. Noha egy atomerőmű a 
többihez képest nagy beruházásigé-
nyű, ám hosszú távon fajlagosan az 
atomerőművekben előállított ener-
gia a legolcsóbb, ami versenyelőnyt 
jelent azok számára, akik használják – 
állítja Szergej Bojarkin.  

Szergej Bojarkin

SZUBR100-as reaktor
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 Hat tudományág 
„Lendületes” programja

Kedden a Magyar Tudományos 
Akadémián kihirdették az idei Len-
dület program nyerteseinek nevét. A 
14, kiemelkedő teljesítményt felmu-
tató kutató idén összesen 619,3 mil-
lió forintos támogatással 
alakíthat önálló kutató-
csoportot akadémiai ku-
tatóközpontokban, kuta-
tóintézetekben és hazai 
egyetemeken. A Lendü-
let program olyan egye-
dülálló pályázati modell, 
amely a legkiválóbb ma-
gyar kutatók hazahívása 
és itthon tartása mellett 
a hazai tudomány in-
tézményi kultúrájának 
megújítását is szolgálja.

Öt orvostudománnyal 
kapcsolatos projekt el in-
dítására nyertek le he tő-
séget fiatal orvosok (Mócsai 
Attila, Katona István, Berényi Antal, 
Maurovich-Horvát Pál, Patócs Attila 
Balázs). A programok között szerepel 
egy, a gyulladásos betegségek ki-
alakulásának mechanizmusát, és 
új gyógyszerfejlesztési célpontok 
azonosítását célul kitűzött pályázat. Az 
agykutatás területén új mikroszkópos 
rendszert honosítanak meg, amely-
nek segítségével áthidalhatók az 
idegrendszer bonyolultságából fa-
kadó vizsgálati nehézségek. Berényi 
Antal, a Szegedi Tudományegyetem 
fiatal tanársegéde a világon először 
fogja az idegaktivitást regisztráló 
legmodernebb eljárásokat az epi lep-
sziás rohamok evolúciójának vizsgá-evolúciójának vizsgá-
latában alkalmazni. A szívinfarktus 
korai megelőzését kutató csoport célja 
biomarkerek és különféle képalkotó 
módszerek együttes alkalmazásával 
olyan összefüggések feltárása, ame-
lyek hozzásegítenek újabb orvoslási 
módszerek kidolgozásához. A hor-
monrendszert és az endokrin mirigye-
ket vizsgáló csoport célja az örökletes 
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A daganatos megbetegedésekről ren-

delkezésre álló, hatalmas adathalmaz 
feldolgozása, ami pontosabb diagnózis 
és prognózis felállítását teszi lehetővé.

A matematika területén dolgozó 
kutató csoport Szegedy Balázs ve-
zetésével az emberi agyhoz, az in-
ternethez, a szociális hálózatokhoz 
hasonló, nagyon nagy struktúrák 
statisztikai elemzéséhez szükséges 
matematikai eszközök kidolgozását 
tűzte ki célul.

A kémiatudományokban három 
kutatói projekthez nyert támogatást 
Kállay Mihály, Gyurcsányi E. Róbert 
és Kele Péter. Az egyik kutatás célja 
a jelenleginél kisebb számításigényű 
modellek kifejlesztése. 

Egy másik kutatócsoport célja 
olyan új kémiai nanoszenzorok fej-
lesztése, amelyek vírusok, fehérjék, 
nukleinsavak és ionok rendkívül 
érzékeny és költséghatékony diag-
nosztikai célú meghatározását teszik 
lehetővé.

A harmadik megalakítandó kémiai 
biológiai kutatócsoport olyan olcsó, 
hatékony és könnyen hozzáférhető 
fluoreszcens jelzővegyületek kifej-
lesztését tervezi, amelyek a jövőben 
széles körben alkalmazhatók lesznek 
a képalkotó eljárásokban, a biológiai 
tesztekben, a biokémiai folyamatok 
követésében vagy akár a korai rák-
diagnosztikában.

A gazdaság- és jogtudományok 
két kutatása közül az egyik a válla-
lati stratégiákat és versenyképességet 
vizsgálja Muraközy Balázs vezeté-
sével. Részletesen elemzik majd az 
egy-egy iparágon belül tapasztalha-
tó vállalati sokféleség természetét és 
okait, továbbá összefüggését a ver-
senyképességgel.

A másik, Varju Márton vezette 
kutatási program – amely Magyar-
ország közpolitikai lehetőségeit az 
Európa Unió jogrendszerének keretei 
között vizsgálja – a kutatás, a kor-
mányzat és más politikai szereplők 
által közvetlenül hasznosítható, stra-
tégiai jelentőségű döntések előkészí-
tésére alkalmas eredményeket ígér.

A fizika területén szintén két prog-
ramot díjaztak. 

Vankó György csoportja ultragyors 
lézer- és röntgen-spektroszkópiával, 
illetve elméleti modellezéssel igyek-
szik molekuláris rendszerekben az 
elektronszerkezet és a működés 
kapcsolatára fényt deríteni. Míg a 
másik, Varga Dezső vezette csoport 

új típusú, gáztöltésű ré-
szecskedetektorok ki-
fejlesztését tervezi, ame-
lyek mindenféle ionizá-
ló sugárzás útjáról vagy 
irányáról precíz képet 
adnak. Ezek nagyobb 
tárgyak vagy a talajszer-
kezet háromdimenziós 
struktúrájának feltérké-
pezését teszik lehetővé.

A biológus kutatócso-
port Reményi Attila ve-
zetésével háromdimen-
ziós molekuláris felvé-
teleket tervez készíteni 
a központi szabályozó 
fehérjékről, és vizsgálja 

a környezetből érkező ingerek és a 
rájuk adott sejtválasz társítását lehe-
tővé tévő, fehérjékből felépülő jel-
átviteli pályákat. A program célja a 
rákos és gyulladásos folyamatok ki-
alakulásában fontos szerepet játszó, 
úgynevezett molekuláris kötőfelszí-
nek feltárása.

Az új nyertesekkel 79-re bővül az 
ígéretes kutatási programokat meg-
valósító Lendület-kutatócsoportok 
köre. Valamennyien tudomány-
területük rangos külföldi és hazai 
szellemi műhelyeiben gyarapították 
tudásukat: ketten most térnek haza 
Kanadából, illetve Nagy-Britanni-
ából. A Lendület keretében nyolcan 
az MTA valamely kutatóközpontjá-
ban vagy kutatóintézetében, hatan 
pedig hazai egyetemen folytathatják 
kutatásaikat. A nyertes kutatók a 
csoportjukkal elért eredményeikről, 
kutatásaik hasznosulásáról a Lendü-
let program éves beszámolóján tájé-
koztatják a nyilvánosságot.
Forrás: MTA

A nyertes kutatók Pálinkás Józseffel (középen), az MTA elnökével
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A Nemzeti Múzeumban lát-
ható kiállítás igazi érdekes-
sége abban rejlik, hogy a 

szokásostól eltérően ezúttal kizá-
rólag magángyűjtők tulajdonából 
válogatott festményeket látha-
tunk, ezért a hagyományos művé-
szettörténeti kánonhoz képest 
máshová helyeződik a hangsúly. 
Hiányoznak a jól ismert, nagymé-
retű, mitologizáló és vallási témájú 
darabok, hiszen ezek nem gyakran 
kerültek magánkézbe, találkozha-
tunk viszont olyan képekkel, ame-
lyeket eddig csak kevéssé, vagy 
egyáltalán nem ismerhetett a pub-
likum. Hasonlóan nagyszabású, 
magángyűjteményekből összeállí-

tott kollekciót utoljára több mint 
harminc éve, 1981-ben láthatott a 
közönség Budapesten.

A mostani anyagot a Kogart munka-
társai válogatták ki és gyűjtötték össze, 
a Nemzeti Múzeum pedig a lebonyolí-
tást vállalta magára. Az összeállításban 
65 alkotó 122 képe látható közel 50 
műgyűjtőtől. Kétszáz év harcai, vá-
gyai, ismert és ismeretlen alakjai eleve-
nednek meg a képeken.

A nemzet csinosodása
A kiállítás a XVIII. századdal kez-
dődik, hiszen ekkorra tehetjük 
nagyjából a magyar festészet meg-
születését is. A század elején még 
aligha voltak meg a színvonalas mű-

vészeti életnek a feltételei. Nem volt 
műkereskedelem, se műkritika, és 
hiányzott a műértő közönség is. A 
gazdagabb nemesek és az egyházi 
vezetők külföldről hívott festőknek 
és szobrászoknak adtak megbízáso-
kat, csak a kisebb pénzű nemesség 
dolgoztatott az iskolázatlanabb, ke-
vésbé nívós hazai művészekkel. Mű-
vésznevelés sem volt, a fiatalok csak 
a kézműves jellegű műhelyekben ta-
nulhattak, ott is inkább csak díszítő-
festést és –szobrászatot. Számukra a 
komoly és elismert művésszé válás 
egyetlen lehetősége az országon kí-
vüli – bécsi, velencei, római – aka-
démiákra való kijutás volt, ha pedig 
már eljutottak külföldre, akkor ta-

VONZÁSOK
ÉS VÁLTOZÁSOK

Kétszáz év nagy idW, és a festészetben sok minden történt ennyi idW alatt. Ennek megfelelWen egy 
rendkívül sokszíne, témában és stílusban is változatos kiállítást láthatunk a XVIII. és XIX. század fes-
tészetérWl a Magyar Nemzeti Múzeum és a Kovács Gábor Mevészeti Alapítvány közös szervezésében.

A Z U DVA R I  R E PR E Z E NTÁCIÓ TÓ L  A  PO LG Á R I  Ö N K I FE J E Z É S IG

Bogdány Jakab: Csendélet madarakkal és gyümölcsökkel, 1700-as évek eleje 
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nulmányaik elvégzése után jellemzően 
ott is maradtak, mivel itthon nem lát-
ták biztosítottnak a megélhetésüket.

A kiállítás első termében szereplő mű-
vészekre (Mányoki Ádám, Bogdány Ja-
kab, Brocky Károly) többnyire ez a jel-
lemző, azonban voltak kivételek is, mint 
például Barabás Miklós, akinek elsőként 
járt ki a „magyar nemzet festője” cím. 

Barabás külföldi tanulmányai után haza-
tért és itthon alkotta meg jelentős élet-
művét. A korabeli magyar festészet má-
sik meghatározó csoportját azok a kül-
földről származó festők alkotják, akik 
hosszabb ideig dolgoztak hazánkban, 
némelyikük le is telepedett, mint például 
az osztrák Dorffmeister István, a Kop-
penhágában született Stunder János Ja-
kab, vagy a német származású Donát Já-
nos. A magyar születésű festők mellett az 
ő képeiket is láthatjuk az első teremben. 
Ezek jellemzően portrék, ami érthető, 
hiszen ebben a korban a képek szinte ki-
vétel nélkül mind gazdag nemesek 
megrendelésére készültek.

Virágzóbb jövendW kezdete
A reformkorban aztán megnőtt az ér-
deklődés a művészetek iránt, megje-
lent a nemzeti kultúra és művészet 
iránti igény. A XIX. század második 
tizedétől kezdve több rajztanoda is 
működött az országban, és a vagyono-
sabb családoknál a gyerekneveléshez  
már hozzátartozott az akvarell festés 
is. Így szépen-lassan teljesült az a há-
rom alapfeltétel, ami egy nemzet mű-
vészeti életének felvirágoztatásához 
szükséges.

Ezek közül az első – a kortárs művek 
rendszeres kiállítása – teljesült, amikor 
1839-ben megalakult a Pesti Műegylet, 
amely azért szervezte kiállításait, hogy 
„a képzőművészetek művelésére s 
nemzetünk szellemi kifejlődésére jóté-
kony befolyással lehessen”. A második 
feltétel a Nemzeti Múzeum Régi 
Képtárának létrehozásával valósult 
meg. Érdekes egybeesés, hogy a kép-

zőművészeti múzeum megnyitásáig a 
jelen kiállítás termeiben volt kiállítva a 
Régi Képtár gyűjteménye. 1846-ban, 
amikor a belvárosi Nagy-híd utcában 
az Első Magyar Festészeti Akadémia a 
velencei születésű Giacomo Antonio 
Marastoni (magyarosan Marastoni Ja-
kab) vezetésével megnyitotta kapuit a 
festészetet tanulni vágyó ifjúság előtt, 
a harmadik, az utolsó feltétel (az aka-
démiai képzés) is teljesült. Ezt a fejlődő 
korszakot olyan festők fémjelzik, mint 
Borsos József, Kovács Mihály, Molnár 
József és a kor legismertebb magyar 
festője, id. Markó Károly, aki a legfel-
készültebb versenytársak között is ne-

Munkácsy Mihály: Apa születésnapja, 1882

Rippl-Rónai József: A nagymama 

köszöntése, 1890

Vastagh György: Fiatal lány szegf_vel, 
1880-as évek második fele 
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vet szerzett Itáliában. Gyermekei kö-
zül három is festő lett (az ő képeik is 
láthatók a kiállításon), de sajnos egyi-
kük sem tudta megközelíteni édesap-
juk színvonalát.

Historizmus, romantika, 
realizmus…

A XIX. század második felében már 
meglehetősen színes volt a művészeti 
élet Magyarországon is. 1869-ben 
Munkácsy megfesti a Siralomház cí-
mű képét, amellyel elnyeri a Párizsi 

Szalon aranyérmét. 1873-ban Szinyei 
Merse Pál megfesti a Majálist, illetve 
még él és alkot Barabás Miklós is, 
akinek hosszú pályafutása alatt szin-
te alig változott idealizáló, dekoratív 
stílusa és festői felfogása.  Ez a né-
hány kiragadott példa is jól mutatja, 
hogy a biedermeiertől egészen az 
impresszionizmusig milyen sokféle 
stílus élt egymás mellett ebben az 
időszakban. A kiállítás anyagából 
ugyan hiányoznak a historizáló ké-
pek, amelyek annyira meghatározók 

voltak az 1850-es évektől kezdve 
egészen a millenniumig, de ez ért-
hető, mivel ezek a művek jellemző-
en nagyméretű, sokalakos festmé-
nyek: műgyűjtők nemigen vásárol-
ták őket. A kiállítás második felében 
nagyon szép válogatás található a 
korszak legnagyobb magyar festői-
től (Munkácsy Mihály, Paál László, 
Benczúr Gyula, Szinyei Merse Pál, 
Mészöly Géza, Mednyánszky László, 
Rippl-Rónai József) ugyancsak a 
ritkábban látható képekből. A tárlat 
vége felé közeledve tűnik csak fel 
néhány csodálatos Ferenczy-kép, 
amelyeket eddig szintén nemigen 
láthattunk. 

Összességében a kiállítás – a gyen-
gébb, kevésbé jól sikerült darabokkal 
szükségszerűen együtt – kiválóan 
bemutatja a magyar festészet kezde-
teinek a történetét az inasévektől az 
akadémiai elismertségig. Azok szá-
mára, akiket a korszak részleteseb-
ben érdekel (vagy csak szeretnék a 
tárlat ritka képeit máskor is meg-
csodálni), a szervezők megjelentet-
tek – szintén Vonzások és változások 
címmel – egy albumot, amelyben 
négy ismert művészettörténész mu-
tatja be a korszakot a kiállítás képei-
nek színes reprodukcióival.

A tárlat 2013. július 21-éig tekint-
hető meg a Nemzeti Múzeum épü-
letében.

NÉMETH JÁNOS

Csontváry Kosztka Tivadar: Traui tájkép naplemente idején, 1899. 

Paál László: Békák mocsara, 1875 körül
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esküdtszék intézményének zászlóvi-
vőjévé, amely meghatározta későbbi 
miniszteri tevékenységét is.

Angliából hazaérkezvén a politikai 
életben is aktív szerepet vállalt: 1871-
től harminc éven át, haláláig volt az 
országgyűlés tagja kezdetben Gyu-
lafehérvár, azután Budapest, végül 
Pozsony egyik képviselőjeként. Kö-
vetkezetes politikai hitvallására jel-

lemző, hogy először a kiegyezést tá-
mogató Deák-párt, 1875-től pedig a 
frissen megalakult Szabadelvű Párt 
tagjaként vett részt a közéletben, 
azonban nem késlekedett abból ki-

lépni, ha a saját meggyőző-
désével ellentétes álláspon-
tot tett a párt többsége ma-
gáévá. Így 1878-tól 1886-ig 
a részben általa alapított 
Egyesült Ellenzék (a későb-
bi Mérsékelt Ellenzék) 
egyik vezéralakjaként – 
mint a Tisza Kálmán mi-
niszterelnökkel szembeni 
konstruktív oppozíció szó-
noka – mondta el ország-
gyűlési felszólalásait például 
a közös (osztrák-magyar) 
külpolitikával, Bosznia ok-
kupációjával, a közigazga-
tási reformokkal és a véd-
erővitával összefüggésben. 
1889-ben, igazságügyi mi-
niszterré történő kinevezé-
sekor ismét a szabadelvűek-
hez csatlakozott, ami lehe-
tővé tette számára, hogy 
mind a kormányoldal, 
mind az ellenzék jelentős 
részének bizalmát bírja. 

S Z I L Á G Y I  D E Z S V  I G A Z S Á G Ü G Y- M I N I S Z T E R  E M L É K É R E

NEVEZHETETLEN 
AMBÍCIÓK FESZÍTIK
A XIX. század második felének kelet-közép-európai politikusai, 
gondolkodói és jogtudósai közül egyaránt kiemelkedW személyiség 
volt Szilágyi DezsW, aki országgyelési képviselWként, egyetemi 
tanárként, igazságügy-miniszterként és a Magyar Országgyelés 
KépviselWháza elnökeként járult hozzá a szabadelve, liberális esz-
mék, s az ezeknek megfelelW társadalmi intézmények rendszeré-
nek kialakításához, benne a jogi kultúra és a polgári össztársadal-

mi értékrend kifejlesztéséhez.

SZilágyi Dezső 1840. április 
1-jén született Nagyvára-

don református értelmiségi család-
ban. A jogtudomány iránti elkötele-
zettségét apjától örökölte, aki maga 
is tekintélyes ügyvéd volt.

Angliai minta
Szilágyi tanulmányait Pest-Budán és 
Bécsben végezte, ezt követően rövid 
ideig ügyvédi praxist 
folytatott, majd 1867-
ben a Horvát Boldizsár 
vezette Magyar Igazság-
ügyi Minisztériumba ke-
rült, ahol előbb elnökségi 
titkárként, majd 1868-tól 
miniszteri osztálytaná-
csosként vett részt a dua-
lizmuskori magyar állam 
közjogi intézményeinek 
megalapozásában. 1870-
ben a minisztérium meg-
bízásából Angliába uta-
zott, ahol az igazságszol-
gáltatási szervezetet és az 
angolszász perjog sajá-
tosságait tanulmányozta. 
Hazatérve tapasztalatait 
az olvasóközönséggel is 
megosztotta, a Themis 
című jogtudományi fo-
lyóirat hasábjain több 
részben számolt be uta-
zásának szakmai tanul-
ságairól. Ekkor vált az 

Szilágyi DezsQ szobra

Szilágyi DezsQ
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(politikatant), valamint büntetőjo-
got adott elő 15 éven keresztül. Az 
1879–1880. akadémiai évben a jogi 
kar dékáni tisztségét is betöltötte. 
Tárgyi tudása messze kortársai fölé 

1898-ban – noha akkor már a képvi-
selőház elnöke volt – eszméi és meg-
győződése mellett kitartva átmene-
tileg ismét az ellenzékhez csatlako-
zott, mivel alkotmánysértőnek tar-
totta a költségvetés körül kialakult 
ex lex joghelyzetet, amely nem sok-
kal később Bánffy Dezső miniszter-
elnök távozásához vezetett. Ezt kö-
vetően ismét visszatért a liberális 
párthoz.

A jogtudós
Szilágyi Dezső azonban nem csupán 
politikus (1871–1901) és igazságügy-
miniszter (1889–1895), képviselőházi 
elnök (1895–1898), hanem – és talán 
elsődlegesen – jogtudós is volt. Fiata-
lon, 1874-ben nevezte ki az uralkodó 
a budapesti egyetem jog- és államtu-
dományi karán nyilvános, rendes 
egyetemi tanárrá, ahol közjogot 

emelte: a korabeli magyar és nyugat-
európai jogrendszerek mélyreható, 
tételes és dogmatikai ismeretében 
mondhatni, egyedülálló volt, lé-
nyeglátását, elméleti és gyakorlati 
felkészültségét, összehasonlító jogi 
műveltségét hívei és politikai ellene-
sei egyaránt elismerték. Például a 
minisztersége idején vívott retorikai 
párviadalainak gyakori szereplője és 
Szilágyi „kérlelhetetlen” ellenfele, 
Polónyi Géza függetlenségi és 48-as 
párti politikus is meghajolt nagysága 
előtt, midőn ekként nyilatkozott a 
Bűnvádi perrendtartás képviselőházi 
vitájában 1896-ban: „annak, hogy 
Magyarország esküdtszéki intéz-
ménnyel lesz megáldva, előzményei 
vannak, és hogy idáig jutottunk, e 
végre szüksége volt az országnak 
olyan lángelmére és hatalmas szívre, 
amely e ház mostani tisztelt elnökét 
[Szilágyi Dezsőt] díszíti”.

Gazdag miniszteri tevékenységé-
ből kiemelendő az ítélőtáblák de-
centralizációja, a bírói szolgálati jog-
viszony reformja, az osztrák-magyar 
konzuli bíráskodás átalakítása, a 
polgári sommás eljárás bevezetése, a 
házassági jog és az anyakönyvezés 
intézményeinek átalakítása, vala-
mint a vallásügyi reformok elfogad-
tatása. Az 1896. évi Bűnvádi per-
rendtartás, a közigazgatási bíróság 
megszervezéséről szóló 1896. évi 
XXVI. törvénycikk, továbbá az es-
küdtszéki szervezeti törvény, majd a 
választási bíráskodás modifikációját 
tartalmazó jogszabály előkészítése is 
az ő miniszteri megbízatásának ide-
jén zajlott. Ezek mellett jelentősen 
előmozdította a börtönügy fejlődé-
sét és a polgári eljárásjog teljes körű, 

 A király elé járuló delegációt Szilágyi DezsQ vezeti (Benczúr Gyula: Millenniumi hódolat)

Szilágyi DezsQ síremléke
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végül csak 1911-ben befejeződő ko-
difikációját, valamint a telepítések-
ről alkotott 1894. évi V. tc. létrejöttét 
is, amely rendelkezései nyomán több 
községet alapítottak a Nyugat-Bács-
kában – melyek egyikét 1903-ban 
éppen róla nevezték el (Szilágyi, 
Svilojevo; Szerbia).

Összetört szónokokat
A koszorús író, Mikszáth Kálmán 
kortársairól szóló művében ekként 
fogalmazott róla 1894-ben: „titáni 
gondolatok forrnak, nagy tervek gomo-
lyognak Szilágyi koponyájában. Lelke 
áhítja a rendkívüli cselekedeteket. S a 
nevetséges kis eszközök, melyekkel ren-
delkezik, s a kicsinyes viszonyok, me-
lyekben él, úgyszólván foly-
tonos irritáczióban tartják. 
Elégedetlen. Borongós. Ho-
mályos, nevezhetetlen 
ambícziók feszítik. Néha 
vágyat érez eltaposni vala-
mit, néha az egész országot 
szeretné összeroppantani és 
egy újat csinálni helyette. 
Nagy igazságok világítanak 
szemei előtt, mint bolygó fé-
nyek az éjben”.

Szilágyi mindezeken túl 
jeles szónok és rétor volt: 
pályája során felszólalása-
iban, nagy ívű beszédei-
ben – melyeket halála 
után négy kötetbe foglal-
va gyűjtöttek egybe –, 
miként Mikszáth írta, 
„összetört szónokokat, 
torzfigurákká csavarta át 
teóriájukat, logikájukat”. 
Érvelései végtelenül kris-
tályosak, hibátlanok, szak-
mailag megkérdőjelezhe-
tetlenek voltak, több órán 
át tartó országgyűlési fel-
szólalásai a szónoklattan 
máig ható ékkövei. Né-
melyek a nagy véderővi-
tában (1889), mások a konzuli bírás-
kodás reformjakor (1891), ismét má-
sok az 1894. évi egyházpolitikai ja-
vaslat alkalmával mondott 
monumentális beszédét tekintik 
szónoki tevékenysége csúcsának. 

Elméjének alkotó géniuszát nem 
kérdőjelezte meg senki: ennek elis-
merése volt az is, hogy 1895 és 1898 
között a képviselőház elnöki tisztsé-
gét tölthette be, s 1896-ban ő vezet-

te a magyar ünnepi delegációt az 
uralkodó, Ferenc József és Erzsébet 
királyné elé a Millennium alkalmá-
ból; ezt a hódolatot Benczúr Gyula 
olajfestményen örökítette meg. Ko-
rának egyik legelismertebb szob-
rászművésze, Stróbl Alajos 1895-
ben öntötte bronzba alakját, majd a 
síremlékének robosztus oroszlánját 
is ő alkotta meg 1908-ban. Több 
neves portréfestő szintén megörö-
kítette arcmását (pl. Balló Ede, 
Goró Lajos). A Borsszem Jankó című 
igényes és ízlésesen mulattató élc-
lapban megjelent karikatúrasorozat 
pedig párducbőrmentében ábrázol-
ta, miként a honfoglaló Árpád ve-
zért volt szokás.

Szilágyi ugyanakkor nem csupán 
magyar, de európai léptékű jogtudós 
és politikus volt; aki nem csak Ma-
gyarország, hanem az egész Kárpát-
medence népeinek felemeléséért ví-
vott küzdelmet a XIX. század utolsó 
harmadában, és akinek hagyatéka 
érték mindannyiunk: szerbek, hor-
vátok, szlovákok, románok és ma-
gyarok számára egyaránt. Az euró-
paiság akkor kialakuló eszméjét 

képviselte minden nép és nemzet ja-
vára – vallási, nemzetiségi és politi-
kai elfogultság nélkül. Jogászi s em-
beri nagysága kortársai közül talán 
csak Deák Ferencéhez mérhető. 
Ugyanakkor, mint minden szellem-
óriás, ő is magányos lélek volt; életét, 
erejét és tudását a jogrendszer fej-
lesztésének adta. Szomorú, hogy a 
Steindl Imre tervezte Országház el-
készültét (1904) az 1901. július 31-én 
bekövetkező váratlan halála miatt 
már nem élhette meg.

Nyughelyénél Vavrik Béla, a Ma-
gyar Jogászegyesület elnöke e sza-
vakkal tisztelgett emléke előtt 1908-
ban: „mint e síremlék gránit orosz-
lánja, egy darabból kivésett férfiú 

volt, egy és ugyanaz az élet 
minden viszonyai közt – 
képviselve mind azt az erőt 
és félelmet nem ismerő bá-
torságot, mely törik, de 
nem hajlik abban a hosszú 
küzdelemben, melyet a jo-
gért, a haza dicsőségének és 
felvirágzásának szent 
czéljaiért folytatott, amely-
nek egész életét szentelte”.

Ars poetica
Végezetül érdemes e helyt 
Szilágyi Dezső 1889-ben, a 
választóihoz írott levelének 
egyik örökérvényű gondo-
latát idéznünk: „a jog egysé-
ge hatalmas kapocs és fenntar-
tó erő az államra nézve; de 
csak akkor, ha az állampolgári 
egyenlőség eszméjének megfe-
lel, ha nem a különbségeknek 
ad jogi szentesítést, ha nem 
tart fenn jogi válaszfalakat az 
állampolgárok közt, de a kü-
lönbségek fölé emeli és érvény-
re juttatja az állampolgári 
egyenlőség tudatát, az egybe-
forrottság érzetét, és ha ez az 
elv érvényesül a törvények vég-

rehajtásában és érvényesül az állami 
működés jótékonyságában való részelte-
tésben is”.

Életművének, szakmai örökségé-
nek és szellemi katedrálisának kuta-
tása nemes feladat az utókor számá-
ra: jelleme, küldetéstudata s tettei 
példaadók lehetnek a XXI. századi 
jogászoknak, européer politikusok-
nak, gondolkodóknak is.

ANTAL TAMÁS

Szilágyi DezsQ a Borsszem Jankó címlapján
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A z ópium többfajta gyűrűs 
szerkezetű, nitrogéntartal-
mú szerves vegyület, úgy-

nevezett alkaloidok keverékéből áll, 
legnagyobb mennyiségben jelenlevő 
hatóanyaga a morfin (másképpen 
morfium). Az álmok görög istenéről 
nevezték el, nem véletlenül: a mor-
fin, amellett hogy euforizál és oldja 
a szorongásokat, altatószer is. Ennek 
a vegyületnek különös kettősséget 
kölcsönöz, hogy lehet orvosság, de 
ugyanakkor méreg is, tulajdonságai 
egyaránt prediszponálják a gyógyá-
szati alkalmazásra, illetve a vele való 
visszaélésre. Származékaival együtt 

az egyetlen megoldás 
az olyan súlyos fájdal-
mak enyhítésére, ami-
kor már semmi más 
nem segít, és így fontos 
eszköz a mai modern 
orvoslásban. Nagy dó-
zisban ugyanakkor meg-
bénítja a légzőközpon-
tot és fulladásos halált 
okozhat, a mérgezés 
jellegzetes társtünete a 
pupillák extrém fokú 
szűkülete.

Először Sertürner állította elő tiszta 
formában, e gészségügyi felhaszná-
lását pedig az intravénás bevitel ki-
dolgozása könnyítette meg. A XIX. 
század háborúkkal sújtott időszaká-
ban fontossá vált ugyanis egy olyan 
eljárás kidolgozása, amelynek a se-
gítségével a morfium megbízhatóan 
adagolható. Ez a Pravaz-féle fecs-
kendők forgalomba hozatalával va-
lósult meg. Sajnos nemcsak a harcté-
ren és a kórházakban könnyítették 
meg a morfin adagolását, mellékha-
tásként a kábítószer-élvezet újfajta 
módja is kibontakozott. 

A morfin félszintetikus szárma-
zéka, a heroin volt az első olyan 
kísérlet, amelyben megpróbálták 
kiküszöbölni a morfium káros hatá-
sait. A korabeli reklámok kiváló fáj-
dalom- és köhögéscsillapító szerként 
hirdették, ami ráadásul megszabadít 
a morfin által előidézett függőségtől 
is. Hamarosan azonban kiderült, 

hogy elődjénél is súlyosabb hozzá-
szokást alakít ki. A heroin ugyanis 
nagyobb mennyiségben és könnyeb-
ben jut át a vér-agy gáton hidrofób 
acetilcsoportjainak köszönhetően, és 
a központi idegrendszerbe jutva 
morfinná alakul át. 

Azóta is folynak a gyógyszeripari 
kutatások, hogy minimalizálják az 
opioidok nem kívánt mellékhatásait. 
A morfin gyógyászati felhasználásá-
nak történetében mindenképp meg 
kell említenünk egy magyar kutató, 
a fiatalon elhunyt Kabay János ne-
vét. Az ő szabadalmának köszönhe-
tő a morfin ipari mennyiségű előállí-
tása: felismerte, hogy – ellentétben a 
közhiedelemmel – az aratás után 
visszamaradt mákszalma is tartal-
mazza a fő hatóanyagot, és az onnan 
olcsón és viszonylag nagy mennyi-
ségben kinyerhető. 

Felmerül a kérdés, hogy vajon mi-
ként lehetséges, és mi az értelme 
annak, hogy egy növényi ható-

A JANUS-ARCÚ MORFIN
A kerti mák (Papaver somniferum) egyike a legvitatottabb 

megítélése, legrosszabb híre kultúrnövényeinknek. 
Hazánkban élelmezési szempontok miatt terjedt el, és 
azok a változatai kerültek nemesítésre, melyek szem-
termése leginkább megfelelt erre a célra. Az ázsiai or-
szágokban azonban egészen más funkciót töltött be: itt 
a mákot elsWsorban az éretlen mákgubók bemetszésé-
vel nyert tejszere nedvért, az ópiumért termesztették.

A máknövény (Papaver somniferum)

Korabeli reklám a heroinról, ahol a 

vegyületet köhögéscsillapítóként 

népszer_sítik
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anyag ennyire erős befolyással le-
gyen az emberi viselkedésre. A ma-
gyarázat a következő: agyunkban 
olyan jelfogó struktúrák, recepto-
rok találhatóak, amelyek képesek 
megkötni a növényi komponense-
ket. Idegsejtjeinkben pedig ezek 
után események egész láncolata in-
dul be, melyek végül az említett 
élettani hatásokhoz vezetnek. Ezek 
a jelfogók azonban valójában nem 
növényi hatóanyagok érzékelésére 
hivatottak, hanem különböző, szer-
vezetünkben szintetizálódó vegyü-
letek kötőhelyei. Ezeket az anyago-
kat endogén morfinoknak, azaz 
endorfinoknak nevezték el (ma 
már ezt a kifejezést az agyi opioid-
szerű molekulák csak egy bizonyos 
csoportjára használják). Az első 
ilyen vegyületcsoportot, az en-
kefalinokat 1975-ben fedezte fel 
Hughes és Kosterlitz,  két évvel az-
után, hogy Simon munkatársai leír-
ták az opioid-receptorokat. A kö-
vetkező években folyamatosan bő-
vültek a velük kapcsolatos ismere-
tek, azonosították a receptorok 
főbb csoportjait, és az agyi opioid-
peptidek palettája is szélesedett. 

A vegyületek felszabadulása szigo-
rúan szabályozott folyamat, ebből 
következik, hogy bármilyen külső 
beavatkozás a rendszerbe súlyos kö-
vetkezményekkel járhat. A közép-
agy jutalmazó központjának stimu-
lálása nemcsak eufória, hanem ko-
moly függőség forrása is lehet. A fo-
gyasztó ellenállhatatlan késztetést 
érez a szerhasználat során tapasztal-
tak újbóli megélésére. A sóvárgáson 
kívül különböző testi tünetek is 
megjelennek nyugtalanság, verejté-
kezés, hasmenés és fájdalom formá-
jában, ezek lényegében az akut hatá-
sok ellentétei. Idővel a használat célja 
már nem is az örömérzet elérése, ha-
nem a rendkívüli szenvedést okozó 
elvonási tünetek elkerülése. Ráadá-
sul ekkorra már a kezdetben alkal-
mazott dózis nem elegendő: ugyan-
azon hatás eléréséhez emelni kell az 
adagot. Ezt az effektust nevezzük 
toleranciának, melynek molekuláris 
alapjait a receptor érzékenységének 
fokozatos csökkenése teremti meg. 
A leszokási kísérletek során a jelfo-
gók érzékenysége visszatér: az ópiát-

addikciók halálos szövődményének, 
a túladagolásnak egyik lehetséges 
oka, hogy az utoljára beadott 
ópiátmennyiség immár túl soknak 
bizonyul. 

Mérgező szennyezőanyagok is be-
juthatnak a szervezetbe az ópiát-él-
vezet során. A nyolcvanas évek ele-
jétől például többször okozott egész-
ségkárosodást a szintetikus szerek 
előállításakor keletkező mellékter-
mék, az MPTP (1-metil-4-fenil-
1,2,3,6-tetrahidropiridin). Az MPTP 
egy olyan idegméreg, ami elpusztítja 
a középagyi substantia nigra dopa-
mintermelő sejtjeit, és ennek kö-
szönhetően Parkinson-kórra jellem-
ző tünetek fejlődnek ki. További 
problémát jelentenek a közös tűhasz-
nálatból adódó fertőzések. Ezeknek 
a megelőzésére hivatott kezdemé-
nyezés az úgynevezett tűcsere-prog-
ram.

Az opioid-peptidek azonban nem-
csak a jutalmazó központra hatnak, 
hanem mind a központi, mind a pe-
rifériás idegrendszerben képesek 

befolyásolni a fájdalomküszöböt. 
Talán közismert a hosszútávfutók 
példája, akik az endorfinok felsza-
badulásának köszönhetően úrrá 
lesznek fájdalmaikon és teljesítmé-
nyük romlásán. Egy másik széles 
körben ismert jelenség, hogy hábo-
rús vagy baleseti sérülések elszenve-
dése utáni első percekben a sérült 
nem éli meg azokat az egyébként 
komoly fájdalmakat, melyek a ron-
csolódásokhoz társulnak. Opioid-
peptidjeink tehát nemcsak pszicho-
tróp hatásúak, hanem saját, belső 
fájdalomcsillapító szereink. Az opi-
oid-receptorokhoz kapcsolódó ve-
gyületek nélkül elképzelhetetlen 
lenne a mai műtéti anesztézia, akár-
csak a tumoros betegek sokszor el-
viselhetetlen kínjainak enyhítése. 
Az orvostudomány egyik legfonto-
sabb törekvése napjainkban is olyan 
gyógyszerek előállítása, melyek ha-
tásosan csökkentik a fájdalmat ko-
moly központi idegrendszeri mel-
lékhatások nélkül. 

SZLÁVICZ ESZTER

Kabay Jánost felfedezése miatt rengeteg 

támadás érte. Hiába védték meg 

és támogatták Qt a fQbb szervek, 
a korábbi évek meg nem értettsége nem 

csak lelkileg viselte meg, de egészségi 

állapota is megromlott. Fiatalon hunyt el 

sérvm_tétet követQ vérmérgezésben.

Gulácsy Lajos Az ópiumszívó álma cím_ 
festménye alighanem a legismertebb 

és legszebb képi ábrázolása az ópiátok 

által elQidézett eufóriának és álomszer_ 
látomásoknak
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kertben született az első és máso-
dik mesterséges termékenyítéssel fo-
gant orrszarvúborjú. Folytatódik-e a 
program?
– Éppen most jutottunk abba a sza-
kaszba, hogy valószínűleg folytat-
nunk kell. A második orrszarvúbor-
jú megszületése után a papát – a bel-
tenyésztés elkerülésére – meneszteni 
kellett egy másik állatkertbe, és ak-
kor hoztuk a tenyészprogram ajánlá-
sa alapján Zafrielt, az új bikát a tel-
avivi állatkertből. Persze szeretnénk, 
ha természetes úton mennének a 
dolgok, egyelőre nem zökkenőmen-
tes a két állat összeszoktatása, bár az 
elmúlt néhány hétben ebben is van 
előrelépés. De Lulu, a nőstény már 
benne van a korban és minden hó-
nappal, nappal vesztjük az időt, ami-
kor ő még szaporítható. Folyamato-
san veszünk vért tőle, nyomon kö-
vetjük a ciklusát, de télen már úgy 
tűnt, hogy nem is ivarzik. Nemrégi-
ben a – német kollégákkal közösen 
végzett – szaporodásbiológiai kivizs-
gálás során kiderült, valószínűleg 
csak a téli időszak hatott rá rosszul, 
és már volt is azóta ciklusa. Tehát 
Lulunak lehet még borja, akár mes-
terséges termékenyítéssel, amire 
meg is kaptuk az engedélyeket a 
nemzetközi tenyészprogramtól. De 

azt tudni kell, hogy a sikeres mester-
séges termékenyítések aránya elég 
alacsony, eddig összesen öt ilyen 
borjú született, noha több mint száz-
szor próbálkoztak különböző állat-
kertekben. 
– Itt szóba jöhet az a sperma is, 
amelyet egy expedíció során szerez-
tek vadon élő állatoktól? 
– Abból még egy adag van, azt na-
gyon megfontoltan kell majd fel-
használni. Zafi, a bikánk spermája 
egyébként kiváló minőségű, és a tőle 
nyert spermával lehetne termékenyí-
teni Lulut. Szintén jó hír, hogy Layla 
– a közben nagylánnyá cseperedett 
borjú – szintén elkezdett ivarzani. 
Nála nem sürget az idő, így termé-
szetes folyamatban gondolkodunk 
egy sikeres összeszoktatás után.
– Itt az állatkertben több mint 
ezer faj tízezernél is több egyede él. 
Hogyan lehet ennyiféle állat szapo-
rodásbiológiáját megtanulni? 
– Nem lehet. Legfeljebb a tenyészté-
si vagy természetvédelmi szempont-
ból legjelentősebbekét lehet vala-
mennyire nyomon követni össze-
hangolt csapatmunkával, és bizony 
némi szerencsével. Néha meglepeté-
sek is érik az embert. Például a tigri-
seknél komoly siker volt, hogy tizen-
valahány év után szaporodtak Buda-

– Dr. Sós Endrét, a Fővárosi Állat 
és Növénykert főállatorvosát arról 
kérdeztük, mi az oka annak, hogy 
idén különösen sok érdekes és ritka 
állat szaporulatával dicsekedhet az 
Állatkert.
– Ez elsősorban a gyűjteményi mun-
ka eredménye, ami hosszú folyamat. 
Több évig is eltarthat, mire megta-
láljuk a megfelelő állatokat, idehoz-
zuk, beszoktatjuk, és kitapasztaljuk, 
hogy egyáltalán hajlandók-e elfo-
gadni egymást a tervezett párok. 
Persze, vannak olyan állataink, ahol 
jelentős szerepe volt az állatorvosi se-
gítségnek. Ilyen volt a korábbi mes-
terséges szaporítási munkánk az orr-
szarvúnál vagy például most, 
Angele, az elefánt esetében, ahol ko-
rábban elindult egy tréningprogram 
az ápolók hathatós közreműködésé-
vel az állat együttműködésének ki-
alakítására. Ma már Angele nyújtja 
a fülét vérvételre, s a vemhességet is 
korán sikerült diagnosztizálnunk. 
Később, amikor az első 50 órában 
elég kritikus volt a helyzet a kis ele-
fánttal, Ashával, a mama együttmű-
ködött velünk, különben alig lett 
volna esélyünk a sikerre.
 – Térjünk még vissza az orrszar-
vúra, ami valóban állatorvosi bravúr 
volt, hiszen itt, a budapesti állat-
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A VADÁLLATOK ORVOSTUDOMÁNYA
Ha barkochbáznánk, biztosan kitalálnák, kirWl van 
szó, ha eláruljuk, hogyan alakult programja beszélge-

tésünk délelWttjén: elWször vért vett két orrszarvú-
hölgytWl, hogy ellenWrizze ivarzási ciklusukat, aztán 
megröntgenezett egy legyengült kerecsensólymot, 
majd megvizsgálta a hangyászsün bélsarát, hogy 
elmúlt-e a szalmonellózisa. Elaltatott egy „behozott”, 
gerinctörött mókust, megvizsgált egy sünt, mérge-
zett sastetemekben kereste a lövedéket és vár még 
rá egy lesántult hiéna és egy kis sárga fütyülW lúd. Gorilla vizsgálata  
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tettem: én állatkerti vadállatokkal 
szeretnék foglalkozni. Most már 
egyre népszerűbb ez a téma és a vad-
állatokkal, egzotikus állatokkal való 
foglakozás dinamikusan fejlődő ága 
az állatorvoslásnak. Vannak fakultá-
ciók, posztgraduális képzés, és sok 
lelkes fiatal. Kár, hogy az állatkerti 
állatorvosi helyek száma véges, de 
szerencsére azért ettől függetlenül is 
van lehetőség a vadállatokkal vég-
zett vagy természetvédelemi mun-
kára egyre több helyütt a világban. 

A tanítás és a kutatás egy kicsit ösz-
sze is függ, itt az állatkertben is van-

nak például szakdolgozók az egye-
temről. Bár az állatkertben elsősor-
ban az állomány gondozása, ellátása 
a feladat, azért adódik alkalom egy-
egy problémás eset részletesebb fel-
tárására is. Ilyen kutatási témává tel-
jesedett ki például, hogy néhány éve 
clostridium-fertőzésben elpusztult 
az egyik elefántunk, és most Euró-
pa-szinten vizsgáljuk, hogy miként 
hat ez a baktérium az állatkerti ele-
fántokra. 

De vizsgáljuk a teknősök bakteriá-
lis fertőzöttségének vérből való di-
agnosztizálási lehetőségeit, és van 
olyan szakdolgozónk is, aki a zsirá-
fok tréningezésével foglakozik. Na-
gyon sok további feladat, ötlet is 
van, csak több erő, idő és kapacitás 
kellene hozzájuk.

MONTSKÓ ÉVA

mennyire értelmesek. Korábban 
rendszeresen ültettünk chipet a fia-
tal mókusmajmokba, de a legutolsó 
ilyen eset körülbelül három éve volt. 
Még most is, amikor odamegyek a 
mókusmajmok közelébe, egyikük 
biztosan  riasztóhangot hallat és az 
egész csapat felszökik a ketrec tete-
jére.
– Visszatérve a szaporulatokra, a 
budapesti kert dicsekedhet néhány 
igazi kuriózummal is, mint például 
a kis vombat születésével. 
– Ebben a szerencsének is komoly 
szerepe volt, mert nálunk egy olyan 

pár él, amelyik otthon, Tasmániában 
már szaporodott. A vombatok állat-
kerti szaporítása egyébként azért ne-
héz, mert Európában nagyon kevés 
helyen tartják őket, másrészt pedig 
– és ez a komolyabb ok – ezek az ál-
latok nagyon agresszívek egymással 
és csak nagyon rövid időszakban 
ereszthetők össze. A mieink viszont 
elég jól tolerálják egymást és folya-
matosan együtt tarthatóak. Itt ez 
volt a kulcs a sikerhez, bár nyilván a 
többi tartási körülményt, helyet, ta-
karmányozást is el kell találni szá-
mukra.
– Az állatkert mellett az Állatorvosi 
Egyetemen is jelen van, tanít, kutat. 
Milyen az utánpótlás? 
– Bő évtizeddel ezelőtt még csoda-
bogárnak néztek az egyetemen, 
amikor a jövőről beszélgetve kijelen-

pesten. Ott bebizonyosodott, meny-
nyire fontos tényező, hogy a 
genetikai szempontból egyébként 
összepasszoló egyedek jól kijöjjenek 
egymással. Évek óta volt ugyanis 
egy elvileg szaporításra alkalmas szi-
bériai tigrispárunk, és nem történt 
semmi. Azt hittük, hogy biztosan a 
hímnél van gond, mert az egy ide-
ges állat, de a spermája kiváló minő-
ségűnek bizonyult. A vizsgálatok 
során viszont kiderült, hogy a nős-
ténynek folyadék halmozódott fel a 
méhében. Sikerült egy valóban bo-
nyolult kezeléssorozattal átöblíteni a 
méhét a beavatkozás során nyert, 
szeparált vérsavóval. Azt vártuk, 
hogy ha az eljárás sikeresnek bizo-
nyul, akkor elvileg alkalmas lesz 
a párosodásra és vemhesülésre. De 
csak nem történt semmi két esz-
tendeig, és már elkönyveltük, 
hogy nem volt sikeres a kezelés és 
mint terméketlen állatot a 
tenyészprogram ajánlása alapján 
elküldtük a skopjei állatkertbe. 
Jött egy másik nőstény ehhez a 
hímhez, három hónap múltán 
vemhesült is, és ebből a frigyből 
születtek a kistigrisek. Viszont a 
mi terméketlennek tartott nősté-
nyünk is vemhesült Skopjében. A 
kezelésünk tehát mégis sikeres 
volt, de ezek az állatok valami 
miatt nem jöttek ki egymással, s 
egy másik párral már működött a 
dolog.
– Az állatorvosnak van kedvenc 
állata?
– Az állatorvos nem kötődhet érzel-
mileg minden állathoz, de persze 
vannak különleges esetek, mint ná-
lunk az orrszarvúé, vagy azoké az 
állatoké, akiket tréningezünk, vagy 
sokszor kezeltünk, például a hím 
orángutánunké. 
– Valahol azt nyilatkozta, hogy az 
állatorvost minden állat utálja.
– Ez így van, legalábbis azok az álla-
tok, akik összekötik a személyemet a 
kellemetlen dolgokkal. Az állator-
vos általában valami rossz dolgot csi-
nál, injekciót ad, megvizsgálja őket 
– erre emlékeznek és megismerik az 
embert. A gorillák például odaütnek 
az üvegre, amikor elmegyek a ma-
jomházba. 

A kistestű mókusmajmokról pedig 
nem is gondolná az ember, hogy 

Inplantátum eltávolítása oroszlánból (BAGOSI ZOLTÁN FELVÉTELEI – FPVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT)
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K A R DV I R Á G O K

A kardvirágot mindenki ismeri. Színpompás, nagy virágú nemesí-

tett fajtáival kertekben, köztereken sokfelé találkozhatunk. Azt 

viszont már jóval kevesebben tudják, hogy e látványos növények 

vadon élW fajai nálunk is elWfordulnak és értékes színfoltjai hazánk 
növényvilágának. 

Jellegzetes megjelenésű, könnyen felismerhető évelő nö-
vény. Hagymagumója rostos hártyákba burkolózik. Szára 
30–90 centiméter magas. Levelei 1–2 centiméter szélesek, 
ép szélűek, jellegzetesen kard alakúak. Virágai bíborvörö-
sek, 2,5–3,5 centiméter nagyságúak, a szár csúcsán 
egyoldalra néző, úgynevezett forgóvirágzatban állnak. Szá-
muk ötnél (sokszor tíznél is) több. Június-júliusban nyílik. A 
kifejlett virág mellett álló hosszabbik buroklevél rendszerint 
rövidebb a virág felénél. Toktermései tojásdadok, hegyes 
csúcsúak, hosszuk nagyjából másfélszerese a szélességüknek. 

Rendszerint kisebb termetű és ritkább az előbbinél a mo-
csári kardvirág (Gladiolus palustris). Virágainak száma is 

kevesebb (általában 2-6) réti rokonánál, a kifejlett virág mel-
lett álló hosszabbik buroklevél pedig rendszerint hosszabb a 
virág felénél. További különbség a réti kardvirággal összevet-
ve, hogy az alsó levelek is hegyes csúcsúak, valamint a tok-
termés visszás-tojásdad alakú, mintegy kétszer hosszabb a 
szélességénél, csúcsa lekerekített, tövénél 
pedig fokozatosan keskenyedik. 

A mocsári kardvirág 
Franciaországtól Uk-
rajnáig, illetve Fehér-

A kardvirágoknak (Gladiolus) mintegy 260 faját ismer-
jük, melyek döntő többsége – mintegy 250 faj – Afri-
kában, a Szaharától délre eső területen honos. A leg-

nagyobb fajgazdagságot Dél-Afrikában találjuk, ahonnan 
mintegy 160 bennszülött kardvirágfajt ismerünk. Eurázsiában 
mindössze 10 fajuk őshonos. Többségük a mediterrán térség-
ben él, de néhány fajuk Európa más részein, így hazánkban is 
megtalálható.

A két, hazánkban őshonos faj közül a réti kardvirág (Gladiolus 
imbricatus) a gyakoribb, pontosabban a kevésbé ritka. Hegyi és 
lápréteken, szőr fűgyepekben, magassásosokban, nyílt cseres- 
és gyertyános-töl gye sek ben, ligeterdőkben él. A Vasi-domb-
vidéken, a Bakonyban, az Északi-középhegység néhány pont-
ján, a Nyírségben és a Szatmár–Beregi-síkságon találkozha-

tunk vele. A Kárpátokban gyakoribb, ezért felvi-
déki túráink során nagyobb 

eséllyel láthat-
juk. 

GLADIÁTOROKAT 
IDÉZP NÖVÉNY

A bíbor kardvirág

és élQhelye (alsó 
képünkön)
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FIÚT HOZÓ Fd
A kardvirágok tudományos nemzet-
ségnevüket – Gladiolus – a római gla-
diátorok kardjáról kapták. Magyar ne-
ve leveleinek jellegzetes alakjára utal. 
Egyéb népi nevei: dákoska, legényvi-
rág, széplegényf`, iút hozó f`, koro-
navirág. 

A népi hiedelem szerint a gumók 
sodronyingszer` burka sérthetetlen-
né teszi az embert, ezért a kardvirágot 
már a középkorban is gy`jtötték. Ez a 
hiedelem sokfelé hozzájárulhatott lo-
kális elt`néséhez. 

Az illír

A mocsári

A réti
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oroszországtól Albániáig többfelé megtalálható, de állomá-
nya mindenütt veszélyeztetett. Az utóbbi száz évben számos 
hazai lelőhelyéről eltűnt annak szárazodása, degradálódása, 
átalakulása miatt. Magyarországon ma már csak néhány le-
lőhelye ismeretes, és az itt található állományok fennmaradá-
sa is többfelé bizonytalan. Populációi viszonylag kis kiterjedé-
sűek, izoláltak, élőhelyei sérülékenyek, ezért fennmaradásuk 
biztosítása különös természetvédelmi figyelmet érdemel. 
Mivel jelenlegi ismereteink alapján a mocsári kardvirág vi-
lágállományának majdnem az egyharmada nálunk él, a faj 
fennmaradása szempontjából hazánk felelőssége nagy. 

A mocsári kardvirág a változó nedvességű, tápanyagban 
többé-kevésbé szegény, humuszos talajokat kedveli. Ned-
ves, időszakosan részben elárasztott réteken, mocsaras erdei 
tisztásokon, puszták nedves mélyedéseiben, valamint cser-
jésekben fordul elő. Megfigyelések alapján a termőhely vál-
tozó nedvessége a mocsári kardvirág előfordulásának egyik 
legfontosabb tényezője. Ha a termőhely állandóan nedves 
vagy hosszú ideig száraz, a növény eltűnik. Hazánkban ma 
már csak a Bakonyalján, a Balaton-felvidéken, a Turjánvi-
déken, valamint a Dél-Alföldön fordul elő. Ritkasága és 
veszélyeztetettsége miatt fokozottan védett. 

A kardvirágok a Me di ter rá ne um ban jóval gyakoribbak, 
mint nálunk. Itt egyrészt több fajuk él, másrészt ezek jó-

val elterjedtebbek. A különböző száraz gyepek, bokrosok szélei 
mellett akár útszéli gyepekben, mezsgyéken, utak mentén is 
előfordulnak. Az illír kardvirágot (Gladiolus illyricus) bemutató 
fotó például egy „szezon” előtti horvátországi nyaraláson ké-
szült az egyik útközbeni pihenő során. 

Bizonyos fajaik – mint például a bíbor kardvirág (Gladiolus 
atro vio la ceus) – szántóföldi gyomként is ismertek! A hazai fajok 
ritkaságának, veszélyeztetettségének és speciális élőhelyi igé-
nyeinek ismeretében igen meglepődik az utazó, amikor a bú-
zavetés sorai között először találkozik ezzel a színpompás fajjal. 

RIEZING NORBERT

A mocsári kardvirág élQhelye (A SZERZP FELVÉTELEI)

Jég alatti búvártanulás

A fókabébik feje nem azért olyan nagy, hogy elbűvölőek 
legyenek számunkra (bár azok), hanem azért, hogy jég alá 
bújhassanak a ragadozók elől. Az újszülött Weddell-fóka 
agya a kifejlett agy méretének 70%-át is eléri, ami egyér-
telműen rekord az emlősök között. Gondoljunk csak bele, 
ha az embergyerek is ilyen arányokkal születne, már rég 
kihaltunk volna a nehéz szülés miatt. Most se megy köny-
nyen, pedig újszülöttjeink agy-
mérete a felnőttének csak 25%-
a. A kutyafélék viszont ugyan-
úgy a ragadozók rendjének tag-
jai, mint a valódi fókafélék 
családja, és egy farkaskölyök 
agya körülbelül 60 naposan éri 
el azt a fejlettségi szintet, mint a fó-
káé: a kisfarkas agya születéskor 
mindössze 11%-a a felnőtt méretnek (a kisfarkas 13 grammos, 
a Weddell-fóka kölyke 390 grammos aggyal születik, 
a testsúlyuk pedig 224, illetve 28 900 g).

Különösen figyelemreméltó a nagyméretű és fejlett agy 
ahhoz képest, hogy maga a kölyökfóka ugyanakkor vi-
szonylag kicsi (anyja testtömegének 6-7%-a). E kis testnek 
egyáltalán nem könnyű táplálni a hatalmas agyat, ezért 
igen valószínű, hogy a nagy befektetés a cserébe kapott jó 
tájékozódási képességgel térül meg. A speciális agy lehető-
vé teszi, hogy a kisfóka az anyja mellett beletanuljon a jég 
alatti tájékozódás bonyolult mesterségébe.  

A különlegesen fejlett fókaagyakat a  Montana Egyetem 
kutatócsoportja gyűjtötte össze 2007. október és december 
között az Antarktiszon. 12 fókatetemet találtak, köztük tíz 
kölyköt. Négy kölyök halva született, kettőt elhagyott az 
anyja, egy pedig valamilyen balesetben vagy ütés miatt ha-
lálos sérülést szenvedett. A felnőttek közül az egyik szoptató 
anya volt, és a lenyelt halszálkák miatt pusztult el.

A Weddell-fóka élőhelye, az antarktiszi jégtakaró alá nem 
szívesen merészkedik emlősállat, mert ha nem talál időben lé-
ket, hasadékot a jégen, könnyen megfulladhat. A Weddell-
fóka viszont kiválóan megjegyzi, hol juthat levegőhöz, és így 
akár 20 km-t is megtehet a jég alatt. Kölykét is olyan helyen 
hozza világra, ahol ellenségei, a leopárdfóka és a kardszárnyú 
delfin már nem férhet hozzá. A tájékozódás itt viszont na-
gyon nehéz, mert kevés a légvételi lehetőség, és a bonyolult 
domborzati viszonyok között könnyű eltévedni. Valószínűleg 
ez az oka annak, hogy a ragadozók közül a vízben élő fajok 
relatív agymérete sokkal nagyobb, mint a szárazföldieké. Az 
agynak sok szénhidrátra van szüksége, amit az újszülött kizá-
rólag az anyatejből fedez. Az anyafóka viszont a szülést köve-
tő hetekben a kicsi mellett marad, nem táplálkozik, ezért a na-
pi 3,5 liter tej előállítása során testsúlya jelentősen csökken.  Az 
energiadús tejtől viszont a kölyök igen gyorsan fejlődik, és 
már kéthetes korától búvárleckéket vesz az anyjától. 

Kubinyi EniKő

ÉT-ETOLÓGIA
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Ö tven éve, 1963. június 16-án 
magyar idő szerint 11 óra 30 
perckor a bajkonuri LC1 indító-

helyről felemelkedett a Vosztok-raké-
ta, amely a világ első nő űrhajósát, 
Valentyina Vlagyimirovna Tye res-
kovát juttatta Föld körüli pályára. A 
Vosztok-6 űrhajó 166 km-es felszín fe-
letti magasságban, 88 perc alatt kerülte 
meg bolygónkat. A világon elsőként 
hajtott végre kötelékrepülést egy má-
sik űrhajóval, a Valerij Bikovszkij irá-
nyította Vosztok-5-tel. Tyereskova 
volt a világ tizedik, és egyben az első 
női űrhajósa.

TextilüzemtWl az erprogramba
Az űrhajósnő 1937. március 6-án szüle-
tett a jaroszlavi régióhoz tartozó kis fa-
luban, Maszlennyikovóban. Egyszerű 
földművelő családból származott, hár-

man voltak testvérek. Apja, Vlagyimir 
Aszkijenovics Tyereskov az 1939–40-
es finn-orosz háborúban tűnt el. Any-
ja, Elena Fedorovna egyedül nevelte 
három gyermekét. Tyereskova csak 
nyolcéves korában kezdett iskolába jár-
ni, de 17 évesen abbahagyta és munká-
ba állt ugyanabban a textilüzemben, 
ahol anyja is dolgozott. Tanulmányait 
levelező tagozaton folytatta. A 
jaroszlavi repülőklubban kezdett ejtő-
ernyőzni, ahol megismerkedett első 
férjével. Később megalapította a textil-
ipari dolgozók ejtőernyős klubját. A 
helyi komszomol titkára lett, szak-
munkás képesítést szerzett és elvált fér-
jétől. Alig múlt 24 éves, amikor Jurij 
Gagarin végrehajtotta történelmi re-
pülését. Ekkor határozta el, hogy ő is 
űrhajós lesz. 

Gagarin 1961. április 12-i repülése 
megnyitotta az utat a koz-
moszba. Egymás után in-
dították a Vosztok-űrhajó-
kat egyre növelve a küldeté-
sek időtartamát és az elvég-
zendő feladatok, kísérletek 
számát. A Vosztok-5 és -6 
repülési programját nagy 

viták közepette állították össze. Mivel 
az amerikaiaknak is sikerült űrhajóst 
juttatni az űrbe – John Glenn 1962 feb-
ruárjában háromszor kerülte meg a 
Földet –, valami egészen új dologgal 
kellett kirukkolni. Egyszerre két űrha-
jó indításával akarták meglepni a vilá-
got. A kérdés az volt, hogy szimultán 
egyidőben, vagy külön repüljön-e két 
űrhajó. Végül megállapodtak az úgy-
nevezett páros űrrepülésben, de még 
nyitott kérdés volt, hogy két férfi, két 
nő, vagy egy férfi és egy nő legyen-e a 
program végrehajtója. Nyikolaj P. 
Kamanyin ezredes, az űrhajóskiképző 
központ vezetője – többek támogatásá-
val – szorgalmazta, hogy az első páros 
űrrepülésben nők vegyenek részt. En-
nek elsősorban politikai okai voltak. A 
szovjet űrkutatási főkonstruktőr, Szer-
gej P. Koroljov azonban hevesen elle-
nezte, hogy nőt küldjenek a világűrbe. 
Ezt az űrkutatási bizottság tagjai közül 
Msztyiszlav V. Keldis akadémikus és 
Georgij A. Tyulin tervezőmérnök sem 
tartotta szükségesnek.

Az űrrepülés időtartamában is meg 
kellett egyezniük. Szükségesnek lát-
szott kiterjeszteni hat vagy nyolc nap-
ra, hiszen kísérletezni akartak a kézi 
helyzetszabályozó rendszerrel, vala-
mint a beépített megfigyelő- és fény-
képező-rendszerrel. Nagyon fontos 
volt kimutatni, hogy mennyire nélkü-

A Z  E L S V  N V  A  KO Z M O S Z B A N

TYERESKOVA _RKALANDJÁNAK 
IGAZ TÖRTÉNETE

Fél évszázaddal ezelWtt az erhajózás nem volt 
olyan mindennapi esemény, mint manapság. 
Szenzációként éltünk meg minden erhajóindítást. 
Akkoriban tudtuk minden szovjet és amerikai 
asztronauta nevét. Kevesen voltak az úttörWk, 
akik kimerészkedtek a világerbe. Azt hittük, erre 
a nehéz feladatara csak férfiak képesek. De aztán 
a TASZSZ jelentette: a Vosztok-6 fedélzetén szov-

jet nW van a világerben!

A repülés elQtti napon, 
június 15-én készült képen 
balról jobbra: Ponomarjova, 
Szolovjova és Tyereskova

Az elsQ _rhajósnQ útrakészen
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magasságban katapultálni kellett, hogy 
azután ejtőernyővel érjen földet az űrha-
jós. A hölgyek válogatásánál fontos 
szempont volt a 30 év alatti életkor, az 
alacsony termet, a 70 kg alatti testsúly és 
a megfelelő fizikai-egészségi állapot. 
Megvizsgálták azt is, hogy ideológiailag 
képzett, a párthoz hű, egyszerű szárma-
zású legyen a jelentkező. A kezdeti 58 je-
lentkezőből 1962-ben végül öt nő került 
az űrhajóskiképző központba; Tye-
reskova, Valentyina Ponomarjova, 
Zsanna Jorkina, Tatyjana Kuznyecova 
és Irina Szolovjova. Kemény kiképzési 
időszak kezdődött számukra. MIG-15-
ös vadászgépeken kellett repülniük, mi-
nimum 120 ejtőernyős ugrást kellett 
végrehajtaniuk, ballisztikus repülésekkel 
súlytalansági gyakorlatokat kellett vé-
gezniük, barokamrás vizsgálatokon és 
centrifugás kísérletekben kellett részt 
venniük. Tyereskova kitűnt a fizikai 
edzéseken, de az elméleti feladatok meg-
oldásában nem jeleskedett annyira.  Vi-
szont előnyére szolgált, hogy ebben az 
időszakban a szovjet kommunista párt 
teljes jogú tagja lett.

Ki lesz az elsW?
Végül ketten maradtak. Az értelmiségi 
származású, mérnöki képesítéssel ren-
delkező Ponomarjova és a paraszti csa-
ládból kiemelkedő, kommunista 
Tyereskova. Állítólag egy teszt döntöt-
te el Tyereskova elsőbbségét, amire 
Ponomarjova rossz válaszokat adott. 
Mások tudni vélik, hogy a kérdésben a 
végső szót Hruscsov mondta ki.

1963. június 14-én magasba emelkedett 
a Vosztok-5 űrhajót szállító rakéta, a ka-

lözhetetlen az ember aktív közremű-
ködése, irányító szerepe az űrrepülé-
seknél. A politikának pedig új hőstet-
tekre, új szenzációkra volt szüksége. 
Végül az a döntés született, hogy egy 
férfi és egy nő fogja végrehajtani a pá-
ros űrrepülést. A program részleteinek 
megbeszélésein azt is eldöntötték, hogy 
a férfi űrhajós Valerij Fjodorovics 
Bikovszkij lesz, a tartalékszemélyzet pe-
dig Borisz Valentyinovics Volinov. 
Sokkal szenvedélyesebb vitát váltott ki 
az űrhajósnő kijelölése. Végül, egyetért-
ve Gagarinnal, Koroljovval, Tyulinnal 
és Mirkin parancsnok-helyettessel, el-
fogadták Valentyina Tyereskova jelö-
lését a feladatra. Keldis akadémikus és 
Rudnyenko tábornok a másik űrha-
jósjelölt, Valentyina Ponomarjova 
pártjára állt, és Tyereskovát csak tarta-
léknak jelölték. 1963. május végén is-
mét összeült a bizottság és eldöntötték, 
hogy a repülésre Tyereskovát jelölik, 
valamint határoztak arról, hogy 
Bikovszkijnak új időtartam-rekordot 
kell felállítania 8 napos repüléssel, to-
vábbá Tyereskova útja 3 napnál ne tart-
son hosszabb ideig. 

Kamanyin volt a leglelkesebb szorgal-
mazója a női asztronautának, mert azt 
hitte, hogy hazafias kötelessége legyőzni 
az amerikaiakat abban, hogy nőt külde-
nek a világűrbe. Koroljov végül is kötél-
nek állt, és 1961-ben megkezdődött az 
űrhajós-jelölt nők válogatása. Pilótaké-
pesítés nem volt szükséges, mivel a Vosz-
tok-űrhajó teljesen automatikus irányítá-
sú. Azonban az ejtőernyős tapasztalat el-
engedhetetlen volt, mivel a visszatérés-
kor a Vosztok-kabinból megfelelő 

binjában Valerij Bikovszkij alezredes uta-
zott. Két nappal később, 16-án Valentyina 
Tyereskova űrhajója, a Vosztok-6 is Föld 
körüli pályára állt. A Vosztok-5 hívójele 
Jasztreb (Sólyom), míg a Vosztok-6-é 
Csajka (Sirály) volt. Napjainkra kiderült, 
hogy a páros űrrepülés nagyon sok prob-
lémával járt. Kezdődött azzal, hogy 
Bikovszkij űrhajója nem érte el a tervezett 
pályamagasságot, ezért magassága na-
gyobb mértékben csökkent, mint amire 
számítottak. Június 17-én döntés született 
arról, hogy lecsökkentik a repülési időt és 
a Vosztok-5-öt a 82. keringés után vissza-
hozzák. Az eredeti program szerint 
Tyereskovának 49 keringést kellett volna 
végeznie, de a küldetésének második 
napján rosszullétről panaszkodott a repü-
lésirányítóknak. Ha csak múló rosszullét-
ről lett volna szó! De Tyereskova tartósan 
„tengeribeteg” lett. Az űrhajósok jelentős 
részénél a súlytalanság kivált valamiféle 
tengeribetegséghez hasonló, ideig-óráig 
tartó állapotot. Tyereskova azonban állí-
totta, hogy nem erről van szó, inkább 
gyomorrontásra panaszkodott, amit sze-
rinte a túl száraz feketekenyér elfogyasz-
tása okozott.

Görcs és ekcéma
Repülésének második napján görcs kí-
nozta a jobb lábát, ami nem múlt el, hi-
szen a helyszűke miatt alig tudta moz-
gatni a végtagjait. El lehet képzelni, mi-
csoda kínokat állt ki, hiszen még a har-
madik napon is görcsölt a lába. Már ez 
is elég lett volna ahhoz, hogy idegileg 
kikészüljön. Ám a bajok sokasodtak: a 
testére helyezett érzékelő ekcémás reak-
ciót váltott ki nála, ami csillapíthatatlan 
viszketésben nyilvánult meg. Monda-
nom sem kell, hogy megvakarni nem 
tudta. Az űrruha sisakjának fémes pe-

Tyereskova beöltöztetése 

Tyereskova kit_nt a fizikai edzéseken
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reme nyomta a vállát, ami nagy fájdal-
mat okozott neki. Nem csoda, hogy 
ilyen körülmények között erősen csök-
kent a munkavégző-képessége. 

Tesztelnie kellett a kézi helyzetszabá-
lyozó- és pályakorrekciós rendszert. 
Ebben a fizikai állapotban és idegi fe-
szültségben azonban ezt a feladatot 
nem igazán sikerült végrehajtania. Je-
lentette a repülésirányítóknak, hogy a 
rendszer hibásan működik és ő a hala-
dási irányra merőleges hely-
zetben van, ami azt jelentet-
te, hogy a fékezőrakétákat 
nem lehet működtetni. Hi-
tetlenkedve fogadták a jelen-
tését és az űrhajót automata 
vezérlésre kapcsolták. Az irá-
nyítók úgy döntöttek, hogy 
Tyereskova űrhajóját a legrö-
videbb időn belül visszahoz-
zák a Földre, de a továbbiak-
ban semmilyen feladattal 
nem bízták meg. A hivatalos 
jelentésbe mindössze annyi 
került, hogy Tyereskova 
munkavégző-képessége a 
megterhelések hatására le-
csökkent és a pszichológiai 
instabilitás határára került. A 
TASZSZ közleménye szerint termé-
szetesen minden a legnagyobb rend-
ben volt. A részletek egészen 2006-ig 
titokban maradtak. E cikk megírásá-
hoz annak a Borisz Csertok akadémi-
kusnak a Rakéták és emberek című 
könyvét használtam, aki a szovjet űr-
hajózási szakemberek legszűkebb kö-
réhez tartozott, és aki Koroljov fő-
konstruktőr közvetlen munkatársa 
volt.

Szegény Tyereskova megpróbáltatá-
sainak még nem volt vége. Miután a 

visszatérő kabinból katapultált és ejtő-
ernyővel ereszkedett lefelé, rémülten 
látta, hogy neki vége van, ugyanis egy 
tó felett lebegett. A teljesen kimerült 
nő nem lett volna képes partra úszni. 
Ám egy széláramlat megkönyörült 
rajta, így Karagandától északnyugat-
ra, a tó partján ért földet. A sisakjába 
alaposan beleverte az orrát, úgyhogy 
az elkövetkező nyilvános szereplések 
előtt sminkelni kellett. 

Bármilyen szerencsétlenül is történ-
tek a dolgok, Tyereskova végül is né-
hány perc híján 3 napot töltött a világ-
űrben, ami több mint az addigi összes 
amerikai űrrepülés tartama. A hivata-
los állami tudósítások szerint a páros 
űrrepülés sikeres volt, melynek során a 
Vosztok-5 és -6 egy alkalommal 5 
km-re is megközelítette egymást. A 
háttérben azonban heves viták folytak 
Kamanyin és Koroljov között a nők-
nek, mint űrhajósoknak alkalmassá-
gáról. A női űrhajósjelöltek kiképzését 

mindenesetre leállították és 19 évet 
kellett várni a következő orosz űrha-
jósnő repülésére.

Valentyina Tyereskova 1969-ben re-
pülőmérnöki képesítést szerzett a 
Zsukovszkij-akadémián, ő lett a szov-
jet hadsereg egyetlen női tábornoka.

1963 novemberében – egyesek sze-
rint Hruscsov szorgalmazására – há-
zasságot kötött Andrijan Nyikolajev 
űrhajóssal, a légerő vezérőrnagyával. 

Házasságukból egy leányuk 
született, aki orvos lett. 1978-
ban egy egészségügyi felül-
vizsgálat kapcsán ismerkedett 
meg Julíj Saposnyikov orvos-
sal, akivel megszerették egy-
mást. Egy évvel később beadta 
a válókeresetet, végül 1982-
ben elvált Nyikolajevtől. 
Tyereskova és Saposnyikov az 
orvos 1999-ben bekövetkezett 
haláláig boldogságban éltek 
együtt. A szovjet időkben ki-
emelkedő tagja volt a kom-
munista pártnak és számos 
nemzetközi nőszervezetnek. 
1966-tól a Béke Világtanács 
tagja lett. 

Valentyina Tyereskova, a 
„szoknyás Gagarin”, ahogy annakide-
jén élcelődtek vele, ma teljesen vissza-
vonultan él Jaroszlavban. A Szovjet-
unió összeomlása után természetesen 
elveszítette politikai befolyását. Ám az 
oroszok mindmáig hősként tisztelik. 
75. születésnapján kitüntetésben része-
sült, személyesen fogadta és gratulált 
neki Vlagyimir Putyin és Dimitrij 
Medvegyev. 

Nevét egy aszteroida és egy kráter 
őrzi a Holdon.

GESZTESI ALBERT

Karagandától északnyugatra, a tó partján ért földet

Tyereskova tubusos ételt fogyaszt  
a Vosztok-kabinban

75. születésnapján kitüntetésben részesült, személyesen fogadta  
és gratulált neki Vlagyimir Putyin és Dimitrij Medvegyev
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– Huszonöt éve a személyi számí-
tógépek még nem terjedtek el széles 
körben, ezáltal a számítási képessé-
geik is korlátozottak voltak?  
– 1987-ben és ’88-ban Angliában 
dolgoztam, ösztöndíjasként. Egy 
több szekrény nagyságú Digital 
Electronic Corporation (DEC) gé-
pet használtam, amit hálózat helyett 
terminálkábelekkel kötöttek össze a 
szobákban lévő munkaállomások-
kal. Szöveges parancsokkal lehetett 
a DEC saját operációs rendszerét, a 
VMS-t irányítani. Már akkor ha-
sonlított a rendszer arra, ahogy ma a 
szuperszámítógépek működnek, te-
hát kellett írni egy kis file-t arról, 
hogy mi a feladat, ezt elküldtem a 
queue-rendszerbe, amely elosztotta 
a kutatók között a gépidőt.
– Mit nevezünk egyáltalán szuper-
számítógépnek?
– A számítógépek teljesítményét 
többféle szempontból lehet értékelni, 
a szuperszámítógépeknél a számítási 
gyorsaságra fektetjük a hangsúlyt. 
Ezt az egy órajel-ciklus alatt (ma-
napság 1-2 nanoszekundum) elvileg 
elvégezhető lebegőpontos műveletek 
számával jellemezzük. Ez az úgyne-
vezett elméleti maximális számítási 
teljesítmény. A lebegőpontos műve-
let a tizedes törtekkel való számolást 
jelenti, az egész számokat is így kell 
megjeleníteni. A valós teljesítményt 
egy adott alkalmazás esetén a mért 
lebegőpontos műveletek számából és 
a végrehajtási időből származtatjuk 
(flop/s).  Ez függ az alkalmazástól, a 
fordítóprogramtól és a paralelizáció 

N E G Y E D S Z Á Z A DA  Í R T U K  –  M A  U T Á N A J Á R U N K

SZUPERSZÁMÍTÓGÉPEK: 
DEC-TPL A TITÁNIG

A  közelmúlt tudományos felfedezéseihez a számítógépek széles köre elterjedése, és a meködésük-

ben bekövetkezett változások elengedhetetlenek voltak. 25 éve már gondolkodtak a processzorok 

összekapcsolásán, de sokan úgy vélték, ez nem lehetséges. (ÉT 1988/18. szám, 573.oldal) A kutatók 
napjainkban mégis ilyen gépeken tesztelhetik a klímaváltozásra, az Univerzum vagy az atomok szer-
kezetére vonatkozó elképzeléseiket. A modern tudományos kutatásban végbement szemléletváltás-

ról Újfalussy Balázs fizikust kérdeztük.

mértékétől is. 1988-ban a Cray 
Y-MP gép teljesítménye 1 Gflop/s 
(109) volt. Tíz évvel később, 1997-
ben Amerikában az Oak Ridge-i 
kutatóintézetben tagja voltam an-
nak a csapatnak, amely két gép ösz-
szekötésével elérte a Teraflop/s (1012 
flop/s) gyorsaságot, a mai gépek pe-
dig már az Exaflop/s-ok (1018)  felé 
haladnak.
–  Miért erőltették a paralelizációt 
a kutatóintézeti gépeknél, főleg ha 
voltak gondok az elvi alapok kifej-
lesztésével?
– Egyrészt megjelent az igény a mo-
dellezésre. A Föld klimatikus viszo-
nyainak előrejelzése, vagy egy 
szupernóvarobbanás szimulációja, 

amely éppen az egyik jelenleg futó 
legújabb projekt, hatalmas számítási 
kapacitást igényel. Gondolkodtak 
még a gallium-arzenides technológi-
án is, mert az már látszott, hogy egy  
processzort továbbfejleszteni nem éri 
meg. Sokkal kifizetődőbb a paralel 
számítógép megépítése, ahol sok pro-
cesszort építenek össze, a párhuzamos 
végrehajtásról pedig a programozó és 
egy programcsomag gondoskodik. 
1989-90 körül megjelent a PVM- (Pa-
ralel Virtual Machine-) program. Ez 
egyrészt megkönnyítette a paralel 
szuperszámítógépek programozását, 
másrészt egy néhány PC-ből álló há-
lózatot is olyanná tudott varázsolni, 
mintha egy sokprocesszoros szuper-
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de nekik építettek egy speciális gé-
pet, a Gaiát. Biomolekuláris rend-
szerek modellezésére évente 110 mil-
lió CPU óra megy el, de a földren-
géskutatásra, anyagtudományra, az 
emberi bőrfelület, a véráramlás, és a 
belsőégésű motorok jelenségeinek 
szimulációjára is jelentős mennyisé-
gű időt fordítanak. 

Egy processzoros gépen ez 12 557 
évnyi számolás lenne, egy szuperszá-
mítógépen mindössze  9 nap. A gépe-
ken meghatározott program szerint 
sok száz kutató dolgozik egyszerre, 
csillagászok, fizikusok, biológusok, 
vegyészek, mind a maguk számítása-
it végzik. Ezek sorrendjét, a rájuk 
fordítandó gépórát pályázatok alap-
ján bírálják el, és osztják szét. A szu-
perszámítógépek jelenlegi gyorsasági 
listáján 19. a Hopper, amelyen a mi 
kutatócsoportunk témája fut. Kína 
már nem szívesen exportál ritkaföld-
fémeket az USA-ba. Az űriparnak, a 
mobiltelefon-, helikopter -, az autó-
gyártásnak azonban nagy szüksége 
van a ritkaföldfémekre, mert ezekből 
lehet a legjobb mágneseket készíteni. 
Helyettesítő fémként mi egy 
aluminium-nikkel-kobalt-vas alapú 
ötvözetet vizsgálunk, a Hopperen 
végezzük a modellszámításokat en-
nek az anyagnak a mágneses tulaj-
donságaival kapcsolatban.
– Meddig növelhető a szuperszámí-
tógépek teljesítménye?
– A következő generációs szuperszá-
mítógép ugyanolyan kutatási téma, 
mint azok a projektek, amelyeket szá-
molni fog. A legfőbb probléma a szá-
mítógép energiaigényének extrém nö-
vekedése. Vannak lehetőségek a pro-
cesszorok energiaigényének csökken-
tésében, de ezen még sokat kell 
fejleszteni. Ugyanígy a noduszok kö-
zötti kommunikáció sebességét is nö-
velni kell. Már van terv a Titán telje-
sítményének a jelenlegihez képest tíz-
szeresére növelésére, igaz, ebben egy új 
erőmű építése is szerepel Oak Ridge-
ben. Jelenleg a Titán áramszámlája 8,8 
millió dollár évente. Kérdés, hogyan 
fogják megoldani a hűtést, mivel most 
is négy hatalmas hűtőtorony gondos-
kodik erről. Biztosan forradalmi vál-
tozást jelentene az első kvantumszá-
mítógépek megépülése, de ezen a te-
rületen ma még nemigen történt gya-
korlati előrelépés.

Kővágó AngélA

számítógép lenne. Én akkor éppen 
Bécsben voltam, ahol unixos gépeket 
építettünk össze egy ilyen klaszterbe. 
A 2000-es években a PVM-et levál-
totta az MPI (Message Passing 
Interface) és erre szakosodott cégek-
től  már készen is lehetett ilyen, úgy-
nevezett „cluster”-eket kapni, amikor 
tehát sok PC-t összekötöttek és a vir-
tuális szoftverekkel felépítettek egy 
hasonló gépet, mint a szuperszámító-
gép. Később valakinek feltűnt, hogy a 
játékok virtuális valóságának ábrázo-
lásához igen erős processzorok van-
nak a grafikus kártyán. Akkor jött az 
ötlet, hogy ha ezekbe a gépekbe is 
ilyet tennénk, akkor az anyagép elvé-
gezné az alapfeladatokat, a legbonyo-
lultabb matematikai műveletet pedig 
megcsinálná  a grafikus kártya. Ma-
napság a direkt számításokra optima-
lizált verziónak már nincs is monitor-
kimenete, de a belső felépítése mind-
máig nagyon hasonlít egy sima grafi-
kus kártyához. 

1999-ben a leggyorsabb gép a japán 
„Earth szimulátor” volt, és ez na-
gyon bosszantotta az amerikaiakat. 
2004-ben aztán megszületett a dön-
tés, hogy egy új gépet telepítenek 
Kaliforniába, ami gyorsabb, mint a 
japán gép,  de ott nagyon drága volt 
a földterület, ami kellett volna az új 
számítógépteremhez. Akkor az Oak 
Ridge-i kutatóintézet igazgatója 
szerényen előállt egy, már korábban 
megépített üres gépteremmel, így 
végül odakerült az akkor „Jaguár” 
névre keresztelt Cray XT5 gép. Ez 
hihetetlen fellendülést hozott az 
egész kutatóintézetnek, pedig ami-
kor a terem épült, gép még nem 
volt, a beruházással az igazgató 
mondhatni, az egész intézettel ha-
zardírozott. Most is ez a legerősebb 
hardver, mivel éppen tavaly átépí-
tették. 18 688 nodusz van benne, 
noduszonként egy 16 magos (core) 
processzor, 32 GB RAM, és egy  
Kepler grafikus kártya, ami további 
6 GB RAM-ot tartalmaz. A gépte-
rem alapterülete 404 négyzetméter, 
a gép számítási gyorsasága 17,59 
petaflop/s. Most Titánnak hívják, és 
ezzel a gyorsasággal a 2012-ben 
16,324 Pflop/s-al világelső IBM 
Blue Gene „Sequoia”-t előzte meg.
– Mire használják ezeket a gépeket?
– Eleinte főleg klimatológusok 
használták éghajlati szimulációkhoz, 

Bibliás beszéd

Nem ördögtől való a dolog.
Divatba jött ez a szólás. Akár 

Lucifer, akár Belzebub rémlik 
föl képzeletünkben, meg kell 
állapítanunk, hogy a kifejezés 
a biblia világát idézi. A közbe-
szédben, a szónoklatokban, az 
érvelésben az is gyakran szere-
pel, hogy ez vagy az nincs kő-
be vésve. Lelki szemünkkel 
már látjuk Mózes törvénytáb-
láit, melyek sajnálatosan nél-
külözik a szóban forgó szabályt 
vagy ígéretet.

Az újszövetségnek köszön-
hetjük, hogy ismerőseink pál-
fordulásáról a damaszkuszi út 
jut eszünkbe. Harminc ezüst-
ről, júdáspénzről beszélünk, ha 
valakiről azt halljuk, hogy 
anyagi előnyökért vált árulóvá. 
A nehézségekkel küzdő embe-
ren szánakozunk mondván, 
megvan neki is a keresztje.

Napjaink sajtójának nyelve-
zetébe egyre ritkábban szövőd-
nek a klasszikusnak nevezett 
görög-latin kultúra szóképei, 
fordulatai. Mivel magyarázha-
tó a szegényedés? Aki járatos 
az oktatás gondjaiban, a tan-
anyag minőségében, nyilván 
sejtheti a választ.

Újságíróink, beszédszerkesz-
tőink manapság már a magyar 
népi szólások készletéből is csak 
óvatosan merítenek. Elüthet-
nénk ezt azzal, hogy egyikük 
sem jobb a Deákné vásznánál, 
de gyanakszom: a tollforgatók 
nem  igen bíznak olvasó- és hall-
gatótáboruk műveltségében. 

Tudhatnák pedig, hogy szí-
nesen, választékosan fogal-
mazni, nyelvünk kifejező ere-
jét fokozni egyáltalán nem ör-
dögtől való.

gyárfás EndrE

Nyelv és Élet
Szerkeszti: 

GRÉTSY LÁSZLÓ
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KÖNYVTERMÉS Albert Valéria rovata

Újra Közép-Európa

Közép-Európa fogalmának újra-
gondolása érdekében az utóbbi 
években több kötet is megjelent ha-
zai és külföldi történészek tollából, 
amelyek új szemléletet hoztak e régi 
fogalom differenciáltabb tisztázásá-
ban. „Francia olvasatként” közéjük 
tartozik Catherine Horel itt bemu-
tatott könyve is. A kötet tiszteletre-
méltó forrásbázisra épül, s az angol-
szász és a francia esszéirodalom 
könnyedségének és oldottabb hang-
vételének hagyományait követi. Az 
egyes fejezetekben olvashatunk 
Közép-Európa történeti fejlődésé-
ről, a Közép-Európára belülről és 
kívülről tekintő véleményekről, va-
lamint Közép-Európa politikai kul-
túráiról.

Örvendetes, hogy mindjárt köny-
ve elején többségi véleményként 
kitűzi a közép-európai térség gya-
korta vitatott határait, amelyhez 
az 1920–1930-as években már 
francia szerzők is Németországot, 
Svájcot, Ausztriát, Magyarorszá-
got, Csehszlovákiát, Lengyelorszá-

got és Romániát so-
rolták. 

Több mint 200 oldal 
után az is kiderül, hogy 
a német Mitteleuropa 
fogalom előfutárai az 
1840-es években Fried-
rich List német közgaz-
dász és Karl Ludwig von 
Bruck osztrák kereske-

delmi miniszter voltak. Utóbbi 
1849-ben a Wiener Zeitung hasábjain 
az akkori időkben lélegzetelállító 
tervvel lépett a nyilvánosság elé: az 
Északi- és Keleti-tengertől az Adriá-
ig húzódó terület gazdasági egysé-
gét, illetve vámunióját javasolta. A 
közbülső vámok fokozatos leépítését 
négy, egyenként hároméves idő-
szakban képzelte el, s 12 év után Kö-
zép-Európában többé nem léteztek 
volna vámhatárok. E közép-európai 
gazdasági egységtől remélte, hogy 
megteremti az egész közép-európai 
térség szervesen összenövő politikai 
egységtudatát. Bruck vámuniós ter-
ve még Poroszország elutasításán hi-
úsult meg, jóllehet valamely hatalom 
hegemóniája nélkül valósította vol-

na meg a közép-európai föderáció 
eszméjét.

Az I. világháború küszöbén Walter 
Rathenau, a későbbi külügyminisz-
ter javaslata szerint csak a Mittel-
europával megerősödött Németor-
szág válhat Nagy-Britanniához, az 
Egyesült Államokhoz és Oroszor-
szághoz hasonlóan negyedik világ-
hatalommá. Ő még a Mitteleuropához 
vezető utat a Franciaországgal való 
kiegyezésben, illetve az Ausztria-
Magyarországgal megvalósítandó 
teljes vámegységben látta. A köz-
ponti hatalmak első világháborús 
vereségével s a Párizs környéki bé-
kékkel azonban két évtizedre lezá-
rult a közép-európai német befolyás 
álma.

A II. világháborúban a régió német 
geopolitikai elképzeléseit diszkvali-
fikálta a terjeszkedés, a háború és a 
nácik kegyetlenkedése. A második 
világháború szövetségeseinek dön-
tése értelmében pedig a térség szov-
jet befolyás alá került, s a hideghábo-
rú éveiben eltűnt a szovjetizálás fo-
lyamatában. Csak az 1989–1990-es 
évek rendszerváltó fordulata után 
kezdett visszatérni szerves európai 
fejlődéséhez.

Kissé zavarók Horel ellentmon-
dásos megállapításai a zárszóban: 
előbb kijelenti, hogy Közép-Euró-
pa az egyesített Európán belül visz-
szakapta központi helyzetét, 
ugyanakkor elveszítette a csak rá 
jellemző sajátosságait. A német és 
orosz veszély messze távolodott, s 
az új európai „koncertben” Kö-
zép-Európának már nincs önálló 
létjogosultsága a rivális vagy szö-
vetséges hatalmakon belül. Utolsó 
mondatai viszont már helyesen 
úgy szólnak, hogy a globalizáció 
idején is igyekszik megőrizni öna-
zonosságát, kultúráját és érzékeny-
ségét. S Közép-Európa teljesen kü-
lönálló térsége Európának, amely-
nek gazdagításához hozzá kell járul-
ni, jelenlétével folyton em lékeztetve 
Európát arra, hogy nem szabad 
megfeledkeznie a múltjáról. (A kö-
zépnek mondott Európa. A Habsbur-
goktól az európai integrációig 1815–
2004. Akadémiai Kiadó, 2011. 390 
oldal, 4300  forint)

–NI–

Képes gulágéletrajz

Egy emberélet negyedszázada hatá-
rok és hatalmak történelmi változá-
sainak malmában – ezt mutatja be 
személyes élményeit leírva és rajzok-
ban is fölidézve e különös könyv 
szerzője és főszereplője, Jefroszinyija 
Kerszkovszkaja. Végigélte a XX. 
század embert – fontosságát és föl-
szabadítását hirdetve – 
megnyomorító  esemé-
nyeinek sűrűjét. 
Oroszországból a for-
radalom után a Cseka 
elől menekülő szüleivel 
Besszarábiába került, 
amely Románia része 
lett. 1940-ben ott érte 
utol a szovjet világ. 
Özvegy anyját még át 
tudta juttatni Romániába, mielőtt 
kitelepítették Szibériába. 

Így kezdődött több évtizedes kálvá-
riája különböző lágerekkel, szökéssel, 
meneküléssel, börtönökkel, rabrobot-
tal, nem utolsósorban szívós férfiak-
nak való, az északi sarkkörön túl pél-
dásan végzett bányászmunkával. 
Utóbbinak köszönhette, hogy két év-
vel előbb szabadult a lágerből, és im-
már puszta száműzöttként folytathat-
ta munkáját robbantómesterként a 
bányában. Onnan mehetett nyugdíj-
ba további hét és fél év után. 

Így azután – túl egy évtizeddel a 
szovjetorosz birodalom Sztálin halá-
lát követő, enyhülést hozó politikai 
fordulatain – fél házat vásárolhatott 
az észak-kaukázusi Jeszentukiban, 
ahol magához vette édesanyját. Ő 
biztatta: „Mindig úgy mesélsz, hogy hol 
innen, hol onnan kapsz ki egy kis 
részt… Így nem tudok eligazodni. Írjál 
le mindent szépen sorban, ahogyan kö-
vetkezett. És amikor majd felolvasod, 
bizonyára mindent megértek.”  Sajnos, 
erre már nem kerülhetett sor. Neki 
készült a – kötetben látható – sok 
száz kép is: „Valamennyit neked festet-
tem, és miközben alkottam, csak rád 
gondoltam (…) Norilszkban jutott 
eszembe, hogy papírt és ecsetet ragadjak, 
rögtön azután, hogy magam mögött 
hagyhattam a börtönt, ahol tilos volt raj-
zolni…”   (Mennyit ér egy ember? Mér-
ték Kiadó, 2012. 671 oldal, 5999 forint)

NÉMET FERENC



Grand Slam-tenisztornák Európában  
– Wimbledon

A világ legrégebbi, és sokak szerint legrangosabb tenisz-
versenye a Wimbledon-bajnokság. A királyi védnökség 
alatt álló verseny június második felében kezdődik és jú-
lius elején ér véget, helyszíne Wimbledon, London egyik 
városrésze. A füves pályás bajnokságot első ízben 1877-
ben bonyolították le, amikor még csak 
férfi egyes számot rendeztek 22 ver-
senyző részvételével. A női egyes verse-
nyeket – a férfi páros versenyszámmal 
azonos évben – 1884-ben vették fel a 
programba. A női tornát azonban a fér-
fitól kisebb rangúnak tekintették, azt 
csak a férfi verseny befejezését követő-
en kezdték meg, a nevezési díj pedig fe-
leakkora összegű volt, mint az erőseb-
bik nem esetében. A női páros és a ve-
gyes páros versenyszámok éppen száz 
évvel ezelőtt kerültek be a programba, a 
megrendezett versenyek száma ugyan-
akkor még a kilencvenet sem éri el, mi-
vel az első világháború miatt négy, a 
második világégés miatt pedig hat éven 
keresztül nem rendeztek versenyt 
Wimbledonban. 1921-ig gyakori volt a 
címvédés, ugyanis az előző év bajnoka 
automatikusan döntőt játszott a követ-
kező évben, s így pihentebben tudott 
megmérkőzni a trónkövetelővel. Ezt az 
ún. kihívásos rendszert 1922-ben szüntették meg. A 
versenyek során a játékosok több évtizeden keresztül 
hosszú nadrágot viseltek, mígnem 1933-ban egy ameri-
kai versenyző rövidnadrágot húzott, hatalmas közfelhá-
borodást kiváltva a nézők körében. Az idők azonban 
gyorsan változtak, s 14 évvel később már mindenki ilyen 
szerelésben lépett pályára. Sárga labdákat első ízben az 
1986-os bajnokságon használtak, mivel azok – a korábban 
használatos fehér labdákhoz képest – jobban nyomon kö-
vethetőek a televízió-képernyőkön. 2007-ben a nők és 
férfiak díjazása egyenlővé vált, s ugyanebben az évben al-
kalmazták először a vitás esetek eldöntésére szolgáló só-
lyomszem-technológiát (elektronikus labdanyomkövető-
rendszer). Wimbledonban ma is számos tradíció él: a pá-
lyák mentesek a reklámoktól, a játékosok csak fehér öl-
tözetben játszhatnak, s a királynőt és a trónörököst 
meghajlással kell köszönteniük, ha valamelyik tiszteletét 

teszi az eseményen (királynői látogatásra azonban csak 
négyszer került sor 1952 óta). A hagyományokat respek-
táló nézők pedig tejszínes földiepret szoktak fogyaszta-
ni. 

A tenisz 1968-tól íródó nyílt korszakában – amelyben 
már professzionális versenyzők is elindulhatnak a pénzdí-
jassá vált versenyen – a legtöbb, szám szerint hét győzel-
met Pete Sampras és Roger Federer aratta (előbbi 1996 ki-

vételével az 1993–2000. években, az 
utóbbi pedig 2003–2007-ben, 2009-ben 
és 2012-ben diadalmaskodott). A leg-
több, öt egymást követő bajnoki címből 
álló sorozatot Federer és Björn Borg érte 
el, az utóbbi 1976 és 1980 között. A nők 
mezőnyében a legtöbb egyéni címet 
Martina Navratilova nyerte, 1978 és ’90 
között összességében kilencet. 1982 és ’87 
között minden évben ő volt a bajnok, 
amellyel az egymást követő győzelmek 
számát tekintve szintén rekorder.

A férfiaknál a legfiatalabb győztes Bo-
ris Becker, aki 1985-ben 17 évesen és 7 
hónaposan diadalmaskodott a „tenisz 
Mekkájában”. A világranglistán a leg-
hátrábbra, 125. helyre sorolt játékos, aki 
győzni tudott a 8 milliméter hosszúságú-
ra nyírt „szent gyepen” a horvát Goran 
Ivanisevics, aki 2001-ben szabadkártyás 
versenyzőként győzött. Ivanisevics azok 
után lett bajnok, hogy a kilencvenes évek 
során három wimbledoni döntőt is elbu-

kott. Nemcsak a wimbledoni bajnokság, hanem a tenisz 
egész történetében a leghosszabb mérkőzést az amerikai 
John Isner és a francia Nicolas Mahut játszotta egymással 
2010-ben. A mérkőzés 3 napon keresztül tartott, teljes 
időtartama 11 óra és 5 perc volt. Az ötödik, döntő szettet 
70:68 arányban nyerte az amerikai.

Az utolsó brit egyéni győzelmet, Virginia Wade révén 
1977-ben, éppen a torna centenáriumának az évében 
ünnepelhették a házigazdák. A győztes a női bajnoknak 
járó, „Vénusz rózsavíztálcájának” elnevezett trófeát 
II. Erzsébet királynőtől vehette át, aki éppen abban az 
évben ünnepelte uralkodásának ezüstjubileumát. A fér-
fiak mezőnyében az utolsó brit győzelmet Fred Perry ér-
te el 1936-ban. Wimbledonban hazánk képviseletében 
Taróczy Balázs diadalmaskodott az 1985. évi bajnokság 
páros versenyében Heinz Günthardttal az oldalán.

HERZOG TAMÁS
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

A legkisebb ismert 
törpegalaxis

A Világegyetem eddig ismert leg-
kisebb törpegalaxisát sikerült 

feltérképeznie a Kaliforniai Egye-
tem (Irvine) kutatóinak: a Segue 2 
nevű objektum mintegy 1000 csil-
lagból és az őket összetartó sötét 
anyagból áll.

A W. M. Keck-obszervatórium 
távcsöveivel végzett vizsgálat ered-
ményeiről a kutatók az Astrophysical 
Journalben számoltak be. 

„A csillagászok már évtizedek óta ku-
tatnak ilyen apró törpegalaxisok után, 
amelyek bizonyos elméleti modellek 
jóslatai szerint sűrűn rajzanak a Tejút-
rendszer körül, s az eddigi próbálkozások 
sikertelensége már-már azt a gyanút kel-
tette, hogy tévesek lehetnek a sötét anyag 
eloszlására vonatkozó eddigi feltételezése-
ink” – mondta James Bullock kozmo-
lógus, az egyik kutatásvezető.

A Segue 2 mostani vizsgálata ezt a 
kudarcsorozatot szakítja meg, s remél-
hetőleg „még csak a jéghegy csúcsa, ame-
lyet sok ezer hasonló kísérő törpegalaxis 
megfigyelése követ” – tette hozzá.

a közeli Bet Jerah városához kapcsol-
ható, amely akkoriban a térség leg-
nagyobb és legjobban megerősített 
városa volt. 

A Galileai-tenger mélyén geofizi-
kai kutatást végző csoport először a 

Rejtélyes építmény 
a Galileai-tengerben

Izraeli kutatók a Galialeai-tenger mé-
lyén rejtélyes, kúp alakú kőépítményt 

fedeztek fel: a mintegy 70 méter átmé-
rőjű, több mint 10 méter magas, és 
becslések szerint legalább 60 ezer ton-
nát nyomó, bazaltkövekből álló szer-
kezetet először a tengerfenék geofizi-
kai felmérése során elvégzett szonáros 
mérések jelezték. A felfedezésről az 
International Journal of Nautical 
Archaeologyban számoltak be.

Mint azt a kutatást vezető Shmulik 
Marco, a Tel-Aviv Egyetem (TAU) 
geofizikaprofesszora elmondta, az 
első vizsgálatok alapján az építmény 
korát több ezer évesre becsülték, és 
feltételezésük szerint az eredetileg 
a szárazföldön épült, s csak később 
nyelte el a tenger.

Yitzhak Paz, az izraeli Régészeti 
Hatóság és a Ben Gurion Egyetem 
kutatója szerint a kőhalom a korai 
bronzkori Európában épült temetke-
zési helyekre hasonlít, és feltehetőleg 

szonár képernyőjén észlelte a masz-
szív kőrakást, amelyet aztán búvár-
merüléssel közelről is szemügyre 
véve kiderült, hogy az nem vélet-
lenszerűen összedobált kőhalom, 
hanem tervszerűen megépített szer-

A Segue 2-t eredetileg még 2009-
ben fedezték fel a Sloan Digitális Ég-
boltfelmérésben (SDSS), mint az addig 
ismert egyik leghalványabb galaxist, 

amelynek teljes fénykibocsátása 
mindössze 900-szorosa a Napénak. 
(Ez messze eltörpül a Tejútrendszer 
20 milliárd Napénak megfelelő 
fénykibocsátása mellett.) Kis mérete 
dacára azonban a különféle csilla-
gászati megfigyelőeszközökkel ko-
rábban elvégzett mérések a Segue 2 
anyagsűrűségére a mostaninál jóval 
nagyobb értéket adtak. 

„A világon egyedül a Keck-
obszervatórium távcsövei rendelkez-
nek olyan nagy felbontással, amellyel 
megkülönböztethetők a galaxist al-
kotó csillagok” – magyarázta Evan 
Kirby, a cikk társszerzője, akinek 
a hawaii Mauna Kea csúcsán álló 
két, 10 méteres ikertávcsővel sike-
rült meghatároznia a törpegalaxis 
25 legnagyobb csillagának töme-
gét, s ennek alapján kiszámítani 
a galaxis látható tömegének felső 
korlátját. Ez a korábbi becslések-
nek csupán a tizedét tette ki, ebből 
következik, hogy a többi tömeget 

a sötét anyag adja, amely ragasztó-
ként tartja össze a törpegalaxisban 
látható csillagokat. 

(Keck Observatory)

A Galileai-tenger

Modellszámítások szerint a Tejútrendszert sok ezer 

sötét anyagcsomóból álló halo veszi körül. A számító-

gépes szimulációval készült képen galaxisunk mint-

egy 1 millió fényéves környezete látható (maga a 

Tejútrendszer a középen látható kis fehér régióban 

van). A Segue 2 törpegalaxis mostani megfigyelése (a 

kinagyított betétképen) az elsQ közvetlen jele a sötét 
anyag-halo létezésének. 
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kezet, amelyhez a mintegy 1 méteres 
bazaltköveket legalább másfél kilo-
méteres távolságból – a legközelebb 
eső kőbányából – szállíthatták. 

A szerkezet korának becslése céljá-
ból a kutatók az építmény alapzatá-
nak szintje fölött lerakódott homok-

réteg vastagságát és az évenkénti 
lerakódás átlagos ütemét vették szá-
mításba. Ez persze több szempontból 
is nagyon bizonytalan becslésre ve-
zet, hiszen ez az ütem jócskán vál-
tozhatott, de annyi bizonyos, hogy 
több ezer éves időtartamról lehet szó.

A következőkben búvárrégészek 
bevonásával próbálnak majd az ala-
pokig lejutni, s ott olyan leleteket 
feltárni (például edénytöredékek, 
szerszámok), amelyek segítségével 
pontosabb régészeti kormeghatáro-
zást végezhetnek, s esetleg az épít-
mény korabeli céljára, funkciójára, 
az építők kultúrájára, életmódjára is 
fényt deríthetnek.

„Mindemellett természetesen a 
kutatás eredeti célját sem adjuk fel 
– mondta Marco. – Mivel ez egy 
tektonikusan aktív terület, szeret-
nénk jobban megismerni az itt vég-
bement geológiai változásokat, s ki-
deríteni, hogyan és mikor került az 
építmény a mai tenger mélyére.”

Science Daily

Egységes európai égboltot

Az Európai Bizottság júniusban in-
tézkedést hozott az európai légifor-

galom-irányítási rendszer reformjának 
felgyorsítása érdekében. Az előrejelzé-
sek szerint az elkövetkezendő 10–20 év 
alatt 50%-kal növekedni fog a repülé-
sek száma. A széttagolt európai légtér 
alacsony hatékonysága közel 5 milli-
árd euró többletköltséget jelent évente a 
légitársaságoknak és ügyfeleiknek. Át-
lagosan 42 kilométerrel növeli meg a 
széttagoltság a repülőutak hosszát, 
emiatt a légi járművek több üzemanya-
got fogyasztanak, nagyobb a káros-
anyag-kibocsátásuk, a légitársaságok 
több használati díjat kénytelenek fizet-
ni, és egyre hosszabbak a járatkésések. 

Az EU közlekedési biztosa, Siim 
Kallas szerint növelni kell az európai 
légiközlekedési ágazat versenyképes-
ségét, és több munkahelyet kell te-
remteni a légitársaságoknál és a repü-
lőtereken. A jövőben a légitársaságok 
szerepet kapnak a légiforgalom-irá-
nyító szervezetek beruházási terveinek 
jóváhagyásában, annak érdekében, 
hogy azok jobban összpontosítsanak az 
ügyfelek igényeinek kielégítésére. Az 
európai légiforgalom-irányítási rend-
szer reformját négy fő kulcsfontosságú 
téma vezérli: a biztonság, a költségha-
tékonyság, a kapacitás és a környezet. 
Ezek változásra kényszerítik majd a 
légiforgalom-irányító szervezeteket, 
hogy alacsonyabb áron jobb szolgálta-
tásokat nyújtsanak.

A támogató szolgáltatásokat, mint 
például a meteorológia, a légiforgalmi 
tájékoztatás, a kommunikációs, navi-
gációs vagy légtér-ellenőrzési szolgál-
tatások, külön kell választani, hogy a 
szokásos közbeszerzési szabályok sze-
rint nyílt és átlátható módon pályázati 
felhívást lehessen kiírni rájuk. A légi-
forgalom-irányítási alapszolgáltatások 
természetesen monopóliumok, ezekre 
az új szabályok nem fognak vonatkoz-
ni. Óvatos becslések szerint 20%-os 
megtakarítás várható a ”rendes közbe-
szerzési szabályok” bevezetésétől.

Az európai légteret és repülőtere-
ket egyaránt fenyegeti ma a telítődés 
kockázata. Már jelenleg is mintegy 
800 millió utas fordul meg évente 
Európa több mint 440 repülőterén. 
Naponta közel 27 000 ellenőrzött 
repülésre kerül sor, ami azt jelenti, 
hogy a légi járművek évente körül-
belül 9 millió alkalommal szelik át 
Európa légterét. A légi járatok 80%-
át EU-n belüli légitársaság üzemel-
teti.

Attól tartanak, hogy Európa nem 
lesz képes kiszolgálni a kereslet jelentős 
hányadát, és a járatkésések és -törlések 
is soha nem látott méreteket ölthetnek. 
Ha a jelenlegi gyakorlat változatlanul 
folytatódik, a torlódásokból fakadó 
költségek 2050-re közel 50%-kal nő-
nek.

A probléma gyökerét abban látja az 
Európai Bizottság, hogy a légi közle-
kedés irányításának európai rendszerei 
nem egységesek, széttagoltak és nem 
elég hatékonyak.

Az „egységes európai égbolt” lét-
rehozásával a biztonság a tízszeresére 
nőne; a légtér kapacitása meghárom-
szorozódna; a légi közlekedés irányítá-
sának költségei a felére csökkennének 
és 10%-kal mérséklődne a környezetre 
gyakorolt hatás.

ELEK LENKE

A kQhalom méretei  
és mai elhelyezkedése

KÉPEK:  

SHMULIK MARCO/TAU

Víz alatti felvétel a 

kQhalomról,  
a nyíllal jelzett helyen 

egy nagyjából  

10 centiméteres hal 

úszik el
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A Nagyberek tájegységben 
hazánk legnagyobb vegyes 
gémtelepe alakult ki 2011-re, 

a 2004-ben kivitelezett élőhely-rekonstrukció kezdeté-
től számítva. A területen fészkelt – mintegy 80 év után a 
Dunántúlon először – a fokozottan védett batla (Plegadis 
falcinellus), valamint ezenkívül nagy számban több foko-
zottan védett madárfaj is: 400 pár bak-
csó (Nycticorax nycticorax), 350 pár kis 
kárókatona (Phalacrocorax pygmeus), 50 
pár kis kócsag (Egretta garzetta), 40 pár 
nagy kócsag (Egretta alba), 30 pár vörös 
gém (Ardea purpurea), 5 pár üstökösgém 
(Ardeola ralloides), valamint 15 pár védett 
szürke gém (Ardea cinerea). Ez a gémte-
lep egyben az ország egyik legnagyobb 
ilyen jellegű fészkelőhelye volt.

Ám ez a különleges élővilág alaposan 
megváltozott a 2011 májusában – ökológiai szempontból 
rendkívül sajnálatos módon, a természetvédelem fellépése 
ellenére – végrehajtott drasztikus vízelvezetéses beavatko-
zás következtében. Hogy milyen károk is keletkeztek iga-
zából, azt a tavalyi, 2012-es esztendő mutatta meg: semmi-
lyen telepesen költő gémféle és a fokozottan védett kis ká-
rókatona sem tudott a területen fészkelni! A többi gerinc-
telen és gerinces állatfaj egyedszáma ugyancsak drámaian 
csökkent – nagyon szomorú látványt mutatott a kiszáradt 
és üres, néma berek… 

Az állami természetvédelem azonnal hathatós intézkedé-
sekhez fogott. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 
által készített természetvédelmi kezelési terv, melyet az érintet-
tekkel az Igazgatóság és a Vidékfejlesztési Minisztérium több 
körben egyeztetett s a 9/2013. (II. 20.) számú VM-rendeletben  
foganatosított, meghatározta a terület fennmaradásához szük-
séges minimum vízszintet. A jogszabályban meghatározott 

területen tartandó minimum vízszintnek 
és a szerencsére csapadékos télutónak kö-
szönhetően a berekben helyreálltak a lápi 
viszonyok. A területnek semmilyen tápláló 
vízfolyása nincs, így csak a helyben esett 
csapadékból tud feltelni, ezért kiemelten 
fontos az állandó vízvisszatartás.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
Igazgatósága folyamatosan nyomon kö-
veti a terület ökológiai állapotát és fel-
méréseket készít annak élővilágáról. A 

2013. május elején készített légi felvételeken nemcsak a jó 
vízellátottság, hanem az újra éledő gémtelep is látszott már. 
A légi felmérést „földi” számlálás egészítette ki, s ez alapján 
elmondható, hogy idén újra több fokozottan védett madárfaj 
fészkel: 120–140 pár bakcsó, 80–100 pár kis kárókatona, 40 
pár kis kócsag, 30 pár nagy kócsag, néhány pár vörös gém, 
15–20 pár szürke gém. Bár ez a létszám csak szűk egyhar-
madát teszi ki a két évvel ezelőtti madárseregnek, rendkívül 
pozitív elmozdulást mutat a tavalyi állapotokhoz képest. 

(www.greenfo.hu) 
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ÚJJÁÉLED A NAGYBEREK MADÁRVILÁGA

Hogyan jutott a teknWs 
páncélhoz?

A ma élő teknősök páncélja egyedülálló 
az élővilágban, kifejlődésének törté-

nete meglehetősen hézagos. Egy, a 
Current Biologyben most megjelent tanul-
mány, amely egy már kipusztult dél-afri-
kai hüllőfaj, az Eunotosaurus africanus 
fosszíliájának vizsgálatán alapul, egy 
nagyjából 40 millió éves hézagot pótló, 
eddig hiányzó láncszemet tesz hozzá a 
teknőspáncél evolúciójának történetéhez.

„A teknősök páncéljának kialakulása 
nagyjából 260 millió évvel ezelőtt, a perm 
időszakban kezdődött – mondta a kuta-
tást vezető Tyler Lyson, a Yale Egyetem 
és a Smithonian Intézet paleontológusa. 
– Más komplex szerkezetekhez hasonlóan 
ez is évmilliókon át fejlődött, és fokozatosan 
érte el mai formáját.”

A mai teknősök páncélja mintegy 
50 csontból áll, s annyiban egyedülál-
ló, hogy más védőpáncéloktól eltérően 
nem a bőrben kialakult kis csontleme-
zek fúziójával, hanem a vázrendszer 
különféle csontjainak – köztük bordák, 
gerinc- és medencecsontok – kiszéle-
sedésével, majd összenövésével épül ki, 
s ezt csak utolsó lépésben vonja be egy 

összefüggő, elszarusodott hámréteg. 
A páncél kialakulását egyéb anatómiai 
változások (elsősorban az izomrendszer 
átalakulása) is kísérik, amelyekre azért 
van szükség, mert a szilárd páncél lét-
rejöttét követően a mellkas térfogata 
már nem változtatható, ezért a légzésre 
is új módszert, s ennek megfelelő légző-
izom-rendszert kell kialakítani. 

Egészen 2008-ig a legrégebbi is-
mert teknősfosszíliák 215 millió évvel 
ezelőttig nyúltak vissza, s valamennyi 
ősmaradvány már teljesen kifejlett pán-
céllal rendelkezett. A helyzet megvál-
tozott a 2008-ban Kínában előkerült, 
220 millió évvel ezelőtt élt Odontochelys 
semitestacea hüllőfaj felfedezésével, 
amelynek tökéletesen kifejlett hasi pán-

célja volt, de a hátpáncélja még nem 
volt teljes.

A most felfedezett, 260 millió évvel 
ezelőtt élt Eunotosaurus újabb 40 millió 
évvel idősebb, és valóban eddig hiányzó 
fejlődési állapotot mutat: kilenc pár ki-
szélesedő bordája már nagyon hasonló 
a teknősökéhez, és a bordákat összekötő 
izmok is hiányoznak. A gerinc átalakulá-
sa, s ezzel maga a páncélzat azonban még 
csak részleges. Felfedezése fontos adalék a 
teknősök evolúciójának történetéhez. 

(Eurekalert) 

FOTÓ: BFNPI

A dél-afrikai Karoo-medencében ma élQ fiatal 
párducteknQs (Stigmochelys pardalis) védekezQ 

pozícióban (KÉPEK: TYLER LYSON)

A Dél-Afrikában 260 millió éve élt Eunotosaurus 

africanus hüllQfaj Qsmaradványa fontos, 
eddig hiányzó láncszeme a teknQspáncél 

evolúciójának 
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Az Agave Kiadó jelentette meg Kondor Vilmos: Magda,a bestiális népszínház 
utcai mindenes cím_ könyvét, amelybQl egy fejezetcímet kérünk. A megfejtést 
beküldQk között a kötet 5 példányát sorsoljuk ki. Jó megfejtést kívánunk!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét 
keddje, 2013. július 2-a. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Kereszt-
rejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@elet es tu do many.hu.

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 
rejtvényciklus végére e bet_k – helyes sorrendbe rakva – egy 250 éve 
született magyar költQ nevét adják ki. A név beküldQi között az Élet és 
Tudomány negyedéves elQfi zetését sorsoljuk ki. 

VÍZSZINTES: 1. A fejezet címének elsR része. 12. Frissesség, ifjúi lendület. 
13. Jókai Mór És mégis mozog a föld cím_ regényének fQhQse (Kálmán). 14. 
Gabonapárlat. 15. Gróf, röv. 16. Malajzia autójele. 17. Az arzén vegyjele. 18. 
Feltéve. 19. Tengeröbölnek nevet adó szlovén kikötQhely, Keszthely testvér-
városa. 21. VárépítQ vízi emlQs. 22. Alosztály, röv. 23. Becézett Etelka. 25. 
Matractöltet. 27. Alkotás. 28. A terbium vegyjele. 30. Széken pihenQ. 31. Az 
einsteinium vegyjele. 33. Eukaliptuszfán élQ ausztráliai erszényes. 35. A fész-
kesek közé tartozó növénynemzetség, Erdélyben ma is gyakori keresztnév. 
37. A szél által görgetett, elszáradt mezei iringó népies neve.

FÜGGQLEGES: 1. Fiatal. 2. Fédération Internationale d’Escrime (Nemzetkö-
zi Vívószövetség), röv. 3. Jules Verne regénycímadó óriástutaja! 4. Közterüle-
ti dolgozó. 5. A Winnetou-történetek írója (Karl). 6. Az alumínium vegyjele. 7. 
Az ízeltlábúak egyik osztálya. 8. Sziget, olasz földrajzi nevekben. 9. Solid-
state disk (az informatikában: szilárd állapotú lemez), röv. 10. Az akadékosko-
dó ezen is csomót keres! 11. 2006-ban visszavonult amerikai teniszsztár 
(Andre). 16. Környezet. 18. Fehér csapadék. 19. ... sas; fokozottan védett ma-

dárfaj. 20. Hamarosan, népies szóval. 21. A fejezet címének második ré-
sze. 24. Varróeszköz. 26. Jászai Mari-díjas színész, érdemes m_vész, a 
Nemzeti Színház örökös tagja (Zsigmond). 29. Nobel-díjas német fi zikus, a 
kvantummechanika egyik megalapozója (Max, 1882–1970). 31. Fizetést ja-
vít. 32. Prlemény. 34. Szarvas Gábor nyelvész szülQhelye. 35. Erdélyi fo-
lyócska. 36. A Lehellel rokon férfi név. 38. A kén és a hidrogén vegyjele.

A 22. számunkban megjelent keresztrejtvény megfejtése: Hogyan vadásztak 
bálnára az eszkimók. A megoldást beküldQk között a Typotex Kiadó egy-egy 
kötetét nyerte: Dr. B. Horváth Dénes (Budaörs), Gerócs György (Nagykani-
zsa), Kolonics Józsefné (Székesfehérvár), Lejer Márta (Vác), Dr. Zakariás 
János (Budapest). A nyereményeket postán küldjük el.

KERESZTREJTVÉNY

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

www.telc.hu

A TELC 19 országban ismert 

nemzetközi nyelvvizsgái, ANGOL és 

NÉMET nyelvbQl Magyarországon 
államilag elismertek. 

TELC – A sikeres választás!
Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat – TELC Nyelvvizsgaközpont
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
Tel.: 06-1-483-2543 • E-mail: telc@telc.hu

KövetkezQ vizsgaidQpontunk 2013-ban: 

2013. augusztus 10. 
Jelentkezési határidQ: július 8., 
Pótjelentkezési határidQ: július 29.

88 vizsgahely az ország egész 
területén. Olasz, orosz és francia, 
spanyol és török nemzetközi 
nyelvvizsga.

Vizsgáinkról, vizsgára felkészítQ  
tanfolyamainkról érdeklQdjön a 
www.telc.hu honlapon.

Angol és német
nyelvbQl már
felsõfokú (C1)
nyelvvizsga is!
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Három múzeum impresszionista 
és posztimpresszionista gyűjte-
ménye egy közös, nagyszabású 
kiállításon látható Budapesten a 

Magyar Nemzeti Galériában. A Monet, Gaugin, Szinyei 
Merse, Rippl-Rónai című tárlat a jeruzsálemi Izrael Mú-
zeum, a Magyar Nemzeti Galéria és a Szépművészeti Mú-
zeum remekműveiből lett összeválogatva, amely a francia 
festmények mellett a korszak legjelentősebb magyar alkotó-
inak kiemelkedő műveit is felvonultatja.

Az elsősorban a francia művészek körében formálódó fes-
tészeti irányzat 1874-ben, a csoport közös kiállítását követő-
en Monet egyik festménye nyomán kapta az  impresszioniz-
mus elnevezést.  Az az újfajta látásmód, amely a nagy té-
mák, a komoly mondanivalót magába sűrítő bonyolult 
kompozíciók helyett a hétköznapi élet egyszerű eseményei-
re, a természet frissebb szemléletére, a pillanatonként válto-
zó fényviszonyokra fordította figyelmét, a magyar művé-
szek munkásságában is megfigyelhető volt. Egyetemes, eu-
rópai művészeti irányzatról van szó, amelyhez a magyar al-
kotók is jelentős művekkel járultak hozzá. 

Az október 13-ig látható kiállításon izgalmas kalandnak 
ígérkezik összevetni a Normandia, a Szajna-part, vagy a medi-
terrán Provence kék ege alatt megszületett munkákat a Mün-
chen, Szolnok és Nagybánya vagy éppen Budapest sajátos fényét 
és hangulatát magukon viselő festményekkel. Nem kevésbé iz-
galmas lesz látni, hogy franciák és magyarok, mind ugyanan-
nak a közös európai művészi tradíciónak az örökösei vagyunk. 

Idén júniustól okostelefonon is 
böngészhetővé vált az Euro pea-
na, azaz az Európai Digitális 
Könyvtár online gyűjteménye. Az 

ingyen letölthető Europeana Open Culture-alkalmazás 
megálmodója és megalkotója az amszterdami Glimworm in-
formatikai cég, melynek szakemberei első körben 350 ezer 
képet tettek elérhetővé. A művészetkedvelő felhasználók 
természetesen nem csak nézegethetik a virtuális kincseket, 
de meg is oszthatják azokat ismerőseikkel, sőt akár kom-
mentet is fűzhetnek kedvenceikhez.

Az új alkalmazással öt témakörben keresgélhetnek a hasz-
nálók: a Térképek és Tervrajzok, a Képzőművészeti Alkotá-
sok, a Történelmi Emlékek, a Természeti Kincsek témakör-
ben, továbbá a Történeti Fotótárban. A virtuális múzeum-
ban a témakörök mellett kulcsszavakra is lehet keresni.

Az okostelefonra letölthető alkalmazás nagy előnye, hogy in-
gyenes, emellett tartalma szabadon felhasználható, azaz az 
Europeana fotói tanulmányokhoz, diplomamunkához, oktatás-
hoz, prezentációhoz vagy blogbejegyzéshez is felhasználhatók.

A holland Glimworm cég egyébként otthonosan mozog a 
művészi tartalmak területén, korábban ugyanis már fejlesz-
tettek hasonló alkalmazást a Rijksmuseum, azaz a holland 
Nemzeti Múzeum virtuális gyűjteménye számára. Az al-
kalmazás az alábbi linken érhető el: http://www.europeana.eu/

Pillantás a titkos dosszi-
éba címmel nyílt kiállítás 
az Országos Széchényi 
Könyvtár Színháztörténeti 
Tár – Zeneműtár kataló-

gusterében. A Gobbi Hilda születésének 100. évfordulója 
alkalmából  megrendezett tárlat a művésznő magánmú-
zeumából az évtizedek során homokszínű vászonba kö-
tött, gondosan felcímkézett albumait mutatja be, az 
úgynevezett „titkos dossziékat”: ötvennyolc fegyelme-
zett, az idő múlását a színházi évadokkal mérő kötet zár-
ta magába az egykori mappák tartalmát. Különleges me-
moár, mely egy fél évszázados színészpályája színlapokkal 
és meghívókkal, kritikák-
kal, interjúkkal, levelekkel 
és megszámlálhatatlan fény-
képpel írt története. Az al-
bumokat az Országos Szé-
chényi Könyvtár Színház-
történeti Tára őrzi. A 
szeptember 28-ig látható 
kiállítás Gobbi Hilda életművét e dokumentumokon ke-
resztül mutatja be.

„Itt van ez a sok dosszié. Mind, mind színházzal kapcsola-
tos emléket őriz. Minden dosszié a színpadon töltött huszon-
hat esztendő emlékeivel van teli. Minden évnek külön törté-
nete van… Egyelőre csak passzió. De egyszer színháztörténet 
lesz.” (Gobbi Hilda, 1961)

Einczinger Ferenc festőművész 
és író a két világháború között 
városában, Esztergomban a 
kortárs és a modern képzőmű-
vészeti szemlélet jeles művelője 

és hirdetője volt. Einczinger szoros baráti szálakkal kö-
tődött Babits Mihályhoz, ők teremtették meg a kulturá-
lis, irodalmi és képzőművészeti szellemiség alapjait a 
XX. század eleji Esztergomban.

Az akkori idők kiváló képzőművészei voltak többek 
között Bayor Ágost, Koszkol Jenő, Tipary Dezső, Schei-
ber Hugó, Magyarász Imre, Jaschik Álmos, Pirchalla 
Imre, Holló Kornél, Fuchs Hajnal, ifj. Vitál István, 
Hellebrand Béla ötvösművész, akiknek alkotásait most a 
Duna Múzeumban láthatja a közönség Einczinger Fe-
renc festőművész és művésztársainak alkotásai 
Esztergomban 1920-1940 között címmel.

A tárlat törzsanyaga Zsembery Dezső műgyűjtő gyűj-
teményéből való, de más magángyűjtők – többek között 
Einczinger Ferenc unokája –, valamint az MNM Balas-
sa Bálint Múzeuma, a Keresztény Múzeum és a Petőfi 
Irodalmi Múzeum műtárgyai is gazdagítják a kiállítást. 
Az esztergomi várásatásokról készült Einczinger-rajzok 
most először kerülnek a nagyközönség elé. A tárlat júli-
us 2-ig várja az érdeklődőket.

ÉT-IRÁNYTd Bánsághy Nóra rovata

Különleges memoár

Okos adatbázisEsztergomi m_vészek

Impressziók
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Napjaink Mexikóba látogató turistái 
látványos, „égbe nyúló” táncaik miatt 
keresik fel a totonák népet, amelynek 
ősi kultúrája a Kr. e. IX. századtól a 
Kr. u. XIII. század elejéig élte virág-
korát a Mexikói-öböl partvidékén. Az 
ország legnagyobb vaníliatermő vidé-
kén, mindössze 20 percnyi autóútra 
Papantlától található az egykori 
totonák civilizáció remeke, El Tajín, 
amelyet 700–1100 körül emeltek.

A dzsungelből váratlanul előtűnő mo-
numentális építészeti együttes első pil-
lantásra lenyűgözi a látogatót. Megcso-
dálhatunk itt egyebek között palotákat, 
azután több piramist is, amelyek reliefjei 
ősi labdajátékok jeleneteit ábrázolják. Az 
építmények közötti szabályos terek is e 
labdajátékok színhelyei voltak, illetve a 
szomszédos magasföldi ősi népekkel 
folytatott élénk kereskedelem piacterei-
ként szolgáltak. Például El Tajínból sze-
rezték be szertartásaik nélkülözhetetlen 
kellékét, a kopált, amely a füstöléshez 
használt helyi gyanta. 

El Tajín komplexumának legszebb, 
legjellegzetesebb építménye a hátlapon 
látható – s Falbemélyedések piramisa néven 
is ismert – Fülkék piramisa (Piramide de 
los Nichos). Az épületben 365 fülke talál-
ható, amelyek az év napjaival hozhatók 
összefüggésbe, vagyis e piramist nem-
csak templomként használták, hanem 
fontos szerepe volt az időszámításban is. 
Más feltételezések szerint a piramis köze-
pe felé mélyülő fülkék barlangok – a 
föld alatti világ – jelképei. Fénykoruk-
ban a fülkéket vörösre festették, csupán a 
szélük volt kék.

A romokat a múlt század elején szaba-
dították ki a dzsungelből, s 1992 óta az 
UNESCO Világörökség része. El Tajín 
manapság újabb izgalmakra ad okot, 
mert a modern technika segítségével a 
közelmúltban újabb létesítményekre uta-
ló nyomokat fedeztek fel. 
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Vsi porviharok nyomában
Már az ókorból ismerünk feljegyzé-
seket hatalmas pusztító por- és ho-
mokviharokról, amelyek a földtörté-
net évmilliói során még drasztiku-
sabbak voltak. A Duna menti 
magaspartok függőleges falait tanul-
mányozva ezeket a porviharokat is-
merhetjük meg pontosabban. 

Népautó születik
A léghűtéses, farmotoros karosszéria 
kétajtós volt, 4-5 utast szállíthatott, a 
csomagokat az orrban elhelyezett 
csomagtérben, illetve a hátsó üléssor 
mögött lehetett tárolni. A jármű asz-
falton a kezdetektől tartósan képes 
volt a 100 kilométeres sebességre. A 
VW-„bogárt” mindezek a kedvező 
paraméterei tették a világ leghosz-
szabban gyártott járművévé.

Mi állítja meg a gázóriások zu-
hanását?
A forró Jupiter típusú exobolygók 
többnyire annyira szoros közelség-
ben keringenek anyacsillaguk kö-
rül, hogy logikusnak tűnhet az a 
feltételezés, sorsuk hamarosan be-
teljesedik: picivel még közelebb sod-
ródva menthetetlenül áldozataivá 
válnak napjuk mohó étvágyának.
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