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tást hoztak létre. Fontos, hogy a jelöltek kiemelkedő 
tudományos, kutatás-fejlesztési tevékenységet folytas-
sanak; megvalósult innovatív tevékenységükkel hoz-
zájáruljanak a környezeti értékek megőrzéséhez, a 
fenntartható fejlődéshez. Olyan személyek jelölését ké-
rik a szervezők, akik  személyes közreműködésükkel 
megalapozták és fenntartották intézményük innováci-
ós készségét és képességét.

A jelölések nyomán, a zsűrizési folyamat végén 2013. 
decemberében ismét ünnepélyes keretek 

között, több kategóriában adják majd 
át a Gábor Dénes-díjat, valamint a 
fiatal tehetségek további tanulmá-
nyait vagy kutatásait ösztöndíjjal is 
támogató „Docler Holding Új Ge-

neráció” Gábor Dénes-díjat. 
A kritériumokat tartalmazó részletes 

pályázati felhívás és az egyes kategóriákra vonatkozó 
kiírások, valamint háttéranyagok a http://www.
novofer.hu/alapitvany/tartalom/menu/80 weboldalon 
érhetők el. 

A pályázatok leadási határideje: 2013. október 10.
A SZERKESZTőSÉG

Felhívjuk figyelmét, hogy a korábbi évekhez hasonlóan 
idén is meghirdették a Gábor Dénes-díjat, mely a civil 
szféra egyik legismertebb műszaki alkotói elismerése ma 
Magyarországon. A díjjal nemcsak a hazai műszaki és 
természettudományi felsőoktatás képviselőit, a jelentő-
sebb ágazatok, illetve iparágak (távközlés, 
információs technológiák, gépipar, jár-
műipar, számítástechnika, biotechnoló-
gia, gyógyszeripar, mezőgazdaság, kör-
nyezetvédelem stb.) kutató-fejlesztő 
szakembereit kívánják elismerni és to-
vábbi alkotó munkára ösztönözni, ha-
nem a határainkon túl élő magyar szárma-
zású szakembereket is. 

A díj odaítélői olyan, jelenleg is tevékeny, az innovációt 
aktívan művelő (kutató, fejlesztő, feltaláló, műszaki-gaz-
dasági vezető) jelölteket várnak, akik a műszaki szakterü-
leten jelentős, a gyakorlatban az elmúlt 5 évben beveze-
tett, konkrét tudományos és/vagy műszaki-szellemi alko-
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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:

ÉK

ERPSÍTÉS: 

Mogrib.

Az M-mel kezdQdQ
törzsek tetoválásai alul 
gömbölydedek, míg a P-vel 
kezdQdQké alul hegyesek.

HAJRÁ: 

T és Á, Mindkét megoldás 
korrekt

T esetében: a számok 
fordított sorrendben 
megváltoznak, 
kivéve a 343-at.

Á esetében: a számok 
fordított sorrendben egész 
számok köbei; 
5 a harmadikon = 125, 
6 a harmadikon = 216,
7 a harmadikon = 343, 
522 nem egész szám köbe, 
512 = 8 a harmadikon.
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A 37. héten bemutatott 
fejtörQk megoldása:
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Milyen szám illik a kérdQjel helyére?

Melyik illik legkevésbé a többihez?

úgy aránylik mint ahogy

aránylik... melyikhez? 
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 Válogatós  
fekete lyukak

Egy nemzetközi csillagászcso-
port a NASA szuperérzékeny 
Chandra röntgen-űrtávcsövével 
megfejtette azt a régóta ismert 
rejtélyt, hogy a galaxisok közép-
pontjában lévő szupernagy töme-

gű fekete lyukak (Super Massive Black 
Holes: SMBH-k) nagy többsége miért 
nyel el olyan kevés anyagot, az több-
nyire csak töredéke a vonzáskörébe eső 
csillagközi gáztömegeknek – mintha 
csak válogatnának vagy szigorú fo-
gyókúrás étrendet követnének.

„Elméletileg a szupernagy tömegű fe-
kete lyukak mindent magukba szippant-
hatnak, ami gravitációs vonzáskörükbe 
esik – magyarázta Q. Daniel Wang, a 
Massachusetts-i Egyetem (Amherst) 
csillagászprofesszora, a kutatócsoport 
vezetője. – Számos megfigyelés azonban 
azt mutatja, hogy ez nem így van.” 
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úgy vélték, a szupernagy 
tömegű fekete lyukak 
az elméleti lehetőségnek 
megfelelően valóban vá-
logatás nélkül és korlátlan 
mennyiségben nyelnek 
el mindent – csillagokat, 
por- és gázfelhőket –, 
amihez csak hozzáférnek. 
Az utóbbi években azon-
ban – főként a közelükből 
érkező röntgensugárzás 
pontosabb felmérésének 
köszönhetően – kiderült, 
hogy a várakozással el-
lentétben az SMBH-k 
viszonylag kevés anyagot nyelnek el 
ténylegesen. Sőt, a fekete lyuk körüli 
akkréciós (anyagbefogási) korongból 
érkező röntgensugárzás gyakran any-
nyira gyenge, hogy nem is különíthe-
tő el a galaxismag más objektumai-
nak sugárzásától. „Ez meghökkentő, 
és mostanáig rejtélyes tapasztalat volt” 
– mondta Wang.

Kihasználva a Chandra páratlan 
érzékenységét és az eszközein ka-
pott tekintélyes megfigyelési időt, 
a kutatók tüzetesen megvizsgálhat-
ták a hozzánk legközelebbi SMBH, 
a Tejútrendszer szívében tőlünk 
26 ezer fényévre lévő, mintegy 4 
millió naptömegű Sagittarius A* 
(Sgr A*) környezetéből érkező rönt-
gensugárzást. Így most először sike-
rült egymástól megkülönböztetni az 
Sgr A*-hoz közeli röntgenforrásokat, 
és közülük azonosítani azokat, ame-
lyek az akkréciós korongból végül 
elnyelődnek. Az eredményről a kuta-
tók a Science-ben számoltak be.

A Tejútrendszer központi régiójából 
érkező gyenge röntgensugárzást meg-
magyarázandó, korábban többen azt 
feltételezték, hogy az nem is a fekete 
lyuk közvetlen környezetéből, hanem 
hozzá közeli csillagokból származik. 
„Galaxisunk központi része meglehe-
tősen zsúfolt: a csillagközi anyagfelhők 
mellett nagy számban vannak benne kis 
tömegű és fiatal, nagy tömegű csillagok is. 
Ezért nehéz pontosan látni, valójában mi 
történik ott” – mondta Wang.

A kutatók a lehetséges elméleti fel-
tételezések alapján szimulációs mo-
delleket készítettek, és megállapítot-
ták, hogy a Chandra megfigyelései 
nem férnek össze azzal az elképze-
léssel, miszerint a röntgensugárzás az 
Sgr A* körüli kis tömegű csillagok 
csoportjától eredne. 

Ehelyett a Chandra megfigyelései azt 
sugallták, hogy a gáztömegek a fekete 
lyuk körüli fiatal, nagy tömegű csilla-
gok erőteljes és nagy sebességű csillag-
szeleivel juthatnak az Sgr A* akkréciós 
korongjába. A galaxis zsúfolt központi 
régiójában a csillagszelek anyaga az 
ütközésekben felhevül: az akkréciós 
korongban a fekete lyuk felé örvény-
lés közben pedig az energia- és impul-
zusmomentum-megmaradás törvénye 
miatt az örvénylés sebessége elkerülhe-
tetlenül tovább nő, s a növekvő surlódás 
miatt még tovább hevül.

A korongból származó röntgensu-
gárzás spektruma azonban azt mutatja, 
hogy az eseményhorizonthoz közeledő 
gáztömegek hőmérséklete és sebessége 
csökken. Ez csak azzal magyarázható, 
hogy a nagyon forró és sebes összete-
vők jelentős része kidobásra kerül (a 
visszamaradó hányad csak ennek árán 
veszíthet energiájából és impulzusá-
ból), így viszont a bentmaradó része 
veszít sebességéből és lehűl. A mért 
röntgenspektrum szerint az eredetileg 
az akkréciós korongba kerülő forró 
gáztömegnek több mint 99 százaléka 
kidobódik, s alig 1 százaléka az, amely 
végül eléri az eseményhorizontot és a 
fekete lyuk elnyeli.

A galaxismagokban megbúvó 
SMBH-k tehát csak akkor képesek 
hatékonyan elnyelni a vonzáskörük-
be kerülő gáztömegeket, ha azok 
viszonylag hűvösek: ilyenek sokkal 
gyakoribbak voltak a korai Világegye-
temben, mint mostanában. Ezért a 
távoli galaxisokban is gyakoribbak az 
aktív galaxismagok (kvazárok), mint 
közelebbi környezetünkben, ahol in-
kább csak „csipegetnek”, és legfeljebb 
alkalmanként ébrednek fel és aktivizá-
lódnak hatékonyan.
Hasonlóan alapos és részletes meg-

 A Tejútrendszer magjában lévQ 
szupernagy tömeg_ fekete lyuk, a 

Sagittarius A* körüli régióról készült 
hamis színezés_ kompozitkép. A Chandra 
röntgentartományban végzett észleléseit 

kék, A Hubble-_rtávcsQ infravörös 
adatait rózsaszín és sárga színnel 

kódolták. A betétképen az Sgr A* tisztán 
röntgentartományban készült (mintegy fél 

fényév átmérQj_) közelképe látható. 
KÉP: RÖNTGEN: NASA/UMASS/Q.D. WANG; 

INFRAVÖRÖS: NASA/STSCI

Fantáziakép az Sgr A* körüli akkréciós korongról: a fekete 
lyuk felé örvénylQ forró (vörös) gáztömegek forrásai az Sgr A* 
körül keringQ fiatal nagy tömeg_ (kék) csillagok. A korongból 

kitaszított, a fekete lyuk gravitációs vonzásából kiszökQ 
gáztömegek szintén kék színben láthatók.

KÉP: NASA/CXC/M. WEISS
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hallgató előadásának címe: Fordít-
sunk időt a békák megszaglására! volt.

A békáknál a hanggal való kommu-
nikációnak alapvető szerepe van. Az 
erős hangú fajoknál egy külön szerv, 
a hanghólyag segíti, hogy a hangjuk 
felerősödjön. A hanghólyag funkciója 
a levegő keringetése, a hangadás gya-
koriságának növelése, a testüreg és a 
környezet ellenállása közötti különb-
ség csökkentése, illetve a hang minden 
irányba történő terjesztése.

Már korábban is ismert volt, hogy a 
hanghólyag összetett jeleket bocsát ki, 
amelyek a hangból és a hólyag mozgá-
sa miatt erősebben észlelhető vizuális 
jelekből állnak. Bár ezeknek minden-

képp fontos szerepük 
van, a kutatók eddig 
szinte egyáltalán nem 
vizsgálták a kétéltű-
eknél a szagokkal való 
kommunikáció lehe-
tőségét. 

A mászóbékafélék 
(Hyperoliidae) család-
jába több mint 200 faj 
tartozik, amelyek Af-
rika Szaharától délre 
eső részén, valamint 
a Seychelle-szigeteken 
és Madagaszkáron 
gyakori elemei a fau-
nának. A szimpatrikus, 
azaz egy élőhelyen 
előforduló fajok „kó-
rusban” énekelnek. 
Nagyon változatos a 
színük, a kinézetük és 
a szaporodási módjuk. 

figyelések elvégzésére saját gala-
xisunk, a Tejútrendszer páratlan 
laboratórium. „Viszonylagos közelsé-
ge miatt nemcsak az ott lévő csillagok 
fajtáját és eloszlását ismerjük jól, hanem 
a Chandra érzékeny spektrális felbontó-
képessége is remekül érvényesül ekkora 
távolságon – magyarázta Wang. – A 
mostani eredmény azonban még így is 
elérhetetlen lett volna, ha nem kapunk 
kivételesen hosszú, több mint 3 millió má-
sodpercnyi (majdnem öthetes) megfigye-
lési időt. Ahhoz, hogy a röntgensugárzás 
gyengesége mellett is használhatóan erős 
jeleket kapjunk, nélkülözhetetlen volt egy 
legalább ilyen hosszú megfigyelés.” 
Forrás: www.umass.edu/newsoffice/article/
wang-international-team-discover-why-super

 Szagjelekkel 
kommunikáló békák

Augusztus 22-e és 26-a között 
tartották meg Veszprémben a 17. 
Európai Herpetológiai Kongresszust. 
A világ minden tájáról – egyebek 
között Ausztráliából, az USA-ból és 
Thaiföldről is – érkeztek kétéltűek-
kel és hüllőkkel foglalkozó kutatók a 
hangulatos városba.

A konferencia egyik érdekes elő-
adását Iris Starnberger, a Bécsi Egye-
tem fiatal kutatója tartotta, aki 
társszerzőivel egzotikus helyszínen, 
Afrikában tanulmányozza a békák 
kommunikációját. A doktorandusz-
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A családba tartozó békafajok közül 
sok esetében a hímek hanghólyagján 
színes, kidomborodó gégefolt található, 
amely a hólyag felfújt állapotában kü-
lönösen feltűnő. Bár a folt jelenléte és 
formája fontos határozóbélyege ezek-
nek a békáknak, a szerepe mindezidáig 
tisztázatlan maradt.

A párválasztás során történő, sza-
gokkal való kommunikáció jól ismert 
jelenség a gőték körében, több vízi far-
katlan kétéltű fajnál is kimutatták, de 
eddig kevés esetben találták meg szá-
razföldi kétéltűeknél.

Iris Starnberger és munkatársai Ke-
let-Afrikából, Kamerunból és Mada-
gaszkárról származó múzeumi min-
tákat elemeztek. Egyrészt DNS-tesz-
teket végeztek, hogy alátámasszák a 
fajok határozását. Továbbá szövettani 
metszeteket készítettek a gégefoltról, 
hogy feltárják annak a belső szerkeze-
tét, valamint biokémiai módszerekkel 
elemezték a gégefoltban jelen lévő ve-
gyületeket. Mindezek eredményeképp 
fontos bizonyítékot találtak arra, hogy 
a gégefolt tulajdonképpen egy mirigy, 
amely illékony vegyületeket termel – 
ezek a béka hangadása során a levegő-
be kerülnek. Ennek eredményeképp 
az éppen hívogató mászóbékáknak 
az ember által is észlelhető szaguk 
van. Egyedenként akár 13 különböző 
fajta szeszkviterpén vegyület is elő-
fordulhat a mirigyben.

Az Afrixalus, a Heterixalus, a Hy pe-
ro lius és a Phlyctimantis mászóbéka-
nemzetségek 11 fajának gégefoltjában 
sikerült bizonyítani az illékony vegyü-
letek jelenlétét gázkromatográfiás és 
tömegspektroszkópos módszerekkel. 
A kutatók összehasonlították négy 
szimpatrikus Hyperolius-faj 17 egye-
dének gégefolttartalmát – a vizsgálat 
eredményeképp 65 vegyület sokfé-
le, de mindig az adott fajra jellem-
ző kombinációját találták meg. Ez 
azt jelenti, hogy a különböző fajok-
nak más-más a szagmintázatuk. A 
Hyperolius viridiflavus nevű fajon be-
lül két jól elkülönülő csoportot sike-
rült kimutatni, amelyek megfeleltek 
a barna és a zöld színváltozatoknak. 
A kutatók következtetése szerint a 
mászóbékák hang- és kémiai jelek 
komplex kombinációját használják a 
fajtársak felismerésére és a szexuális 
partner kiválasztására. Ugyanakkor 
további vizsgálatok szükségesek ah-
hoz, hogy letisztult kép alakuljon ki a 
mászóbékák teljes családjáról.

BAJOMI BÁLINT

Iris Starnberger osztrák békakutató a veszprémi 
konferencián ad elQ

(BAJOMI BÁLINT FELVÉTELE)

A Hyperolius cinnamomeoventris mászóbékafaj  
egyede Ugandában. A felvételen jól látható a sárga gégefolt. 

IRIS STARNBERGER FELVÉTELE



1190   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2013/38

VÁMBÉRY ÁRMIN  SAJÁTOS ZARÁNDOKLATA

TÁNCOLJ HADZSI, 
MEGMELEGSZEL!

Mindig érdekelte az embereket, hogy honnan is jöttünk, 

élnek-e még rokonaink Ázsiában. A magyarok Wshazáját 
több tudós ember próbálta fellelni, így Julianus barát, 

KWrösi Csoma Sándor és mások. A száz éve elhunyt világhí-
re orientalista, Vámbéry Ármin szintén a magyarok erede-
tét kutatta közép-ázsiai útja során, miközben rokonságot 

keresett a török nyelv keleti ága és a magyar nyelv között.

Khíva erQd- 
és palotarendszere

Nagymecset, Bukhara

Khíva városfala
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szakítani a következő év tavaszáig, mi-
vel az afganisztáni Herátba vezető út-
vonalon háború dúlt, a másik útvona-
lon pedig a kegyetlenül hideg őszi-téli 
időben kellett volna átkelnie a sivata-
gon. Ám ezt az időt sem töltötte tétle-
nül, elutazott délre Sírázba, ahol az ősi 
iráni kultúrát tanulmányozta.

Visszatérve Teheránba, csatlakozott 
egy Mekkából Kelet-Turkesztánba tar-
tó hadzsi (zarándok) karavánhoz, és 

1863. március 28-án elindult veszé-
lyekkel teli, küzdelmes útjára. Tehe-
ránból már kolduló dervisként (moha-
medán szerzetesként) utazott tovább. 
Azokon a területeken ugyanis, ahová 
készült, minden idegent kémnek, el-
lenségnek tekintettek, s vagy a legke-
gyetlenebb módon kivégezték, vagy 
eladták rabszolgának. Ezért tudósunk-
nak nemcsak öltözékében, hanem vi-
selkedésében is keleti szent emberré, 
dervissé kellett válnia. Maga Vámbéry 
így írja le öltözékét: „Egyenruhám egy 
szőrujjasból állt, melyet ing nélkül viseltem 
meztelen testemen, s egy számtalan foltda-

rabból összeállított dzsübbéből (felső posztó-
ruha), melyet kötelekkel kellett magamhoz 
erősítenem. Lábaimat rongyokba tekerget-
tem, fejemet egy óriási turbán alá dugtam, 
mely nappal napernyőül, éjjel fejvánkosul 
szolgált. Hasonlóan a többi hadzsihoz, én is 
egy nagy terjedelmű koránt tettem zsebembe 
tölténytáska gyanánt.”.

Sokkal nehezebb volt a szokások 
megváltoztatása!  Isztambuli tartóz-
kodása alatt már tapasztalta, hogy az 

európai és a keleti emberek 
szokásai mennyire eltérnek 
egymástól: az európai ember 
másként eszik, iszik, alszik, sír, 
sóhajt, int, mint a keleti. Az 
ázsiai szokások teljes mértékű 
átvétele az út során szó szerint 
életbevágó volt, hiszen ha fel-
fedik kilétét, az az életébe ke-
rült volna. Példa erre: beszéd 
közben az európai ember kéz-
zel gesztikulál, ami az ázsiai 
ember számára szigorúan tilos. 
Vámbéry, hogy ezt a hibát vé-
letlenül se kövesse el, fölkötötte 
karját, mintha fájna, amíg le 

nem szokott a gesztikulálásról. 
Hadzsi útitársait beszélgetések során 
sikerült meggyőznie utazásának 
szent céljáról, miszerint régi vágya 
Khíva, Bukhara, Szamarkand szent 
helyeinek meglátogatása.

Turkománok földjén
Teherántól a Kaspi-tenger felé vet-
ték útjukat, a tengeren átkelve a 
Kara-Kum-sivatagon keresztül ha-
ladtak tovább Khíva felé. A 
turkománok területén nemcsak a si-
vatagi körülmények és az időjárás 
okozta nehézségekkel kellett meg-

V ámbéry Ármint csodagye-
reknek tartanánk ma: tizen-
hat éves korára folyékonyan 

beszélt magyarul, latinul, franciául, 
németül és már elkezdte tanulni az an-
golt és a skandináv nyelveket is. Tanul-
mányai során különösen nagy érdeklő-
dést mutatott a török nyelv és kultúra 
iránt. Nagy álma 1857-ben valósult 
meg, amikor báró Eötvös József támo-
gatásával Konstantinápolyba utazha-
tott, ahol házitanítói állást vállalt, mi-
közben alaposan megismerkedhetett a 
törökök életével, szokásaival, nyelvé-
vel. Oly mértékig sikerült törökké vál-
nia, hogy a legmagasabb körökben is 
elfogadták, sőt, magas rangú török ál-
lamférfi titkára lett.

Noha 1861-ben visszatért Pestre, az 
Akadémia szerény támogatásával rövi-
desen ismét eljuthatott Konstantiná-
polyba, majd onnan két évig tartó fá-
radságos utazással Közép-Ázsiába.(Ez 
utóbbi nagy útját jártam végig, XXI. 
századi kényelemben.)

Írnoknak öltözve
Csekély pénzösszeggel és néhány aján-
lólevéllel a zsebében, Vámbéry 1862 ta-
vaszán indult el Konstantinápoly-
ból Ászia szívébe. Resid efendi (Be-
csületes úr) néven, szerény írnok-
nak öltözve kezdte meg utazását a 
Fekete-tengeren. Háromnapi hajó-
zás után érkezett meg Trapezuntba, 
ahol bevásárolta a legszükségesebb 
felszerelést az útra: egy tarsolyzsá-
kot, néhány inget, néhány köny-
vet, két szőnyeget, egy kis üstöt, 
teaedényt, csészét és egy-két apró-
ságot. Lovat bérelt és egy lóhajtó 
kíséretében 1862. május 21-én in-
dult tovább a perzsa határ felé.

Útja során az Isztambulban meg-
szokott gazdagság és kultúra után 
Keleten iszonyú szegénységgel és tu-
datlansággal találkozott. Az útnak 
ezen a szakaszán nemcsak a rossz utak 
és az időjárás jelentettek nehézséget 
számára, hanem a kurd rablóbandák 
támadásaitól is tartania kellett. 1862. 
július 4-én ért perzsa földre, egy szá-
raz, egyhangú pusztaságra. A Teherá-
nig tartó többhetes út az egyre fokozó-
dó hőségben igen megviselte.

Teheránba érkezve a török követség 
vendége volt. Ott-tartózkodása alatt 
megtapasztalta, hogy milyen nagy a 
különbség a török és a perzsa nép kul-
túrája között. Útját itt kénytelen meg-

Timur Lenk síremléke

Vámbéry közép-ázsiai útvonala
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szebb, legkellemesebb napjait. Az ural-
kodó lakhelye a sztambuli paloták után 
vályogviskónak tűnt. Ruházata és éte-
lei is egyszerűek, hatalmát csak szolgá-
inak sokasága mutatta. A háremben a 
nők száma csekély, s az ő feladatuk a 
fejedelem részére szükséges kelmék, 
szőnyegek, ruhák elkészítése.

Fehér szamáron
A fejedelem és az alattvalók bőkezű 
adományainak köszönhetően gazdag 
élelmiszerkészlettel (fehér pogácsa, rizs, 
vaj, cukor) és fehér szamáron indulha-
tott tovább Bukhara felé, a nagy sivata-
gon át. Utazásának egyik legtöbb 
megpróbáltatással járó szakaszát jelen-
tette a Khalata-sivatagon való átkelés. 
Nyár közepe volt, az egyre fokozódó 
hőség, a kegyetlen homokviharok, az 
ivóvíz hiánya tette életveszélyessé az 
utat. Mindemellett itt is számolnia kel-
lett rablóbandák támadásával, mivel 
Bukhara a rabszolgakereskedelem 
egyik központjának számított.

Az utazás talán legválságosabb ese-
ményéről így ír Vámbéry: „Már nem 
bírtam magam erejéből leszállani, úgy 
fektettek a földre; pokoli hőség égette 
belsőmet, s a fejfájás elbódított. Tollam 
gyönge azon kínok festésére, melyek-
kel a szomjúság gyötört; azt hiszem, 

nincs ennél fájdalmasabb halál, s 
ámbár veszélyben mindig meg 
tudtam emberelni magamat, 
most megtörve érzém erőmet, s 
azt hittem, nem érek több haj-
nalt. Délfelé megindultunk; én 
elaludtam, s mire július 10-én 
reggel fölébredtem, egy agyag-
kunyhóban találtam magamat, 
néhány hosszú szakállú ember-
től körülvéve, kiket rögtön irá-
niaknak ismertem fel, s kik rám 
kiáltottak: Sumá ki hadzsi nisztid! 
(Hisz te nem is vagy hadzsi). 
Nem bírtam felelni. Először 
langymeleg, aztán savanyú, víz-
zel kevert tejet adtak innom, 
melyet itt ajrannak hívnak, s 
mely erőmet visszaadva, csak-
hamar talpra állított.” Megme-
nekülését nagylelkű perzsa rab-
szolgáknak köszönhette, akik 
birkákat őrizve a pusztában, se-
gítettek, hogy folytathassa útját. 

Bukharába 1863. július 12-én 
érkeztek. Az ősi város a legen-
dák földjén, a Zeravsan folyó 
mellett, Konstantinápoly után 

küzdenie, hanem a rablóbandák tá-
madásától is tartania kellett. Sivata-
gos, terméketlen földjén a népcsoport 
egyik jól jövedelmező megélhetési 
forrása ugyanis az idő tájt a rab szol-
ga ke res ke de lem volt.

Khívába 1863. június 3-án érkeztek. 
A Khorezm Kánság központjának szá-
mító város az Oxus (Amu-Darja) folyó 
partján épült. Környéke kertjeivel, 
megművelt szántóföldjeivel üdítő oázis 
volt a sivatag után. Ennyi szent ember 
érkezése nagy eseménynek számított a 
városban. A kapuban már tömeg várta 
őket, kenyeret és aszalt gyümölcsöt kí-
náltak feléjük, és vallásos buzgalmuk-
ban kezüket, lábukat, rongyaikat csó-
kolgatták.

Vámbérynek látogatást kellett tennie 
a kegyetlenségéről híres, hírhedt khívai 
kánnál. Ha nem sikerül meggyőzni a 
kánt arról, hogy utazásának célja a 
kánság áldott földjében nyugvó szen-
tek sírjainak fölkeresése, rá is halál 
vagy rabszolgaság vár, mint az előtte 
ott járt idegenekre. Nos, látogatása 
eredményes volt, a kán gazdagon 
megajándékozta és vendégének tekin-
tette. Ezután szabadon járhatott-kelhe-
tett a város és a kánság területén. A 
kán udvarában látott szörnyűségeket 
leszámítva, itt töltötte dervisélete leg-

az iszlám vallás legerősebb támasza és 
tudományos központja. Az iszlám tör-
vényeinek legszigorúbb betartása s a 
szigorú erkölcsösség határozta meg a 
bukharai emberek életét. Ebben a vi-
lágban a nőknek volt legrosszabb hely-
zetük, szigorú öltözködési szabályaik 
szerint semmi ékességet nem viselhet-
tek, nyilvános helyen nem találkozhat-
tak férfival. Az utcán az emberek még 
a saját házastársukat is elkerülték!

Szabad idejében a bukharai ember fő 
időtöltése a teázás volt, melynek Kele-
ten szokásos módja a következő: min-
denki magánál hordja teazacskóját és 
saját teájából készítteti el italát, amelyet 
akármilyen forró is, megfújni a legna-
gyobb illetlenség, sőt vétek. A teabó-
dék különböző társadalmi csoportok 
fontos gyülekezőhelyei. Naplemente 
után a városkapukat bezárják, az esti 
ima után az utcák elnéptelenednek. Éj-
szaka senki nem léphet ki a házából, 
csak az éjjeliőrök járhatnak az utcán. 
Bukhara agyagból, fából épült háza-
inak meszeletlen falaival komor ké-
pet mutatott látogatóinak. Az abla-
kok egyszerű nyílások, kétfelé nyíló 
fatáblákkal. Üveget egyáltalán nem 
használtak, s bútorok is igen ritkák 
lakásaikban.

Timur városában
Vámbéry és társai tizennyolc nap 
bukharai tartózkodás után utaztak to-
vább Szamarkandba. Az odavezető út 
egészen barátságos vidéken haladt ke-
resztül. Az út mellett megművelt föl-
dek, falvak tűntek fel gondozott ker-
tekkel, vásározóhelyek békésen beszél-
gető emberekkel. Szamarkand, a kelet 
mesés szépségű, ősi városa. Sokszor vé-
res történelme messze, az időszámítás 
előtti időkre vezet vissza. Szamarkan-
dot a mongol származású uralkodó, 
Timur Lenk (1336–1405) és unokája, a 
tudós Ulug bég (1394–1449) tette meg 
birodalma fővárosává. Uralkodásuk 
idején a város a muzulmán világ keres-
kedelmi és szellemi központja lett. A 
bég tudós ember volt, főleg csillagásza-
ti megfigyelései tették híressé, csillag-
vizsgálót is építtetett a városban.

„Jól mívelt vidék közepén pillantottam 
meg Timur városát. Meg kell vallanom, 
hogy a színes kupolák és tornyok első hatá-
sa, melyek a reggeli nap sugaraitól teljes 
fényben ragyogtak, sajátságos és igen vonzó 
volt” – írja le találkozását „vágyai Mek-
kájával”. Az itt töltött nyolc nap alatt 

Bibi Khamin mecsete, 

Szamarkand
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meglátogatta a nagy tiszteletben álló 
szent Sah-i Zinda (Élő Király) sírját, 
Timur síremlékét, Timur mecsetjét, a 
Rigisztán (Főpiac) teret és a híres med-
reszéket. Szerencsére Vámbérynek si-
került meggyőznie az idegenekkel 
szembeni kegyetlenségéről hírhedt 
bukharai emírt arról, hogy kizárólag 
szent célok vezérelték erre a hosszú, 
veszélyes útra. Ennek ellenére barátai 
azt tanácsolták, hogy minél hamarabb 
hagyja el a várost.

Elérkezett a búcsú ideje, el kellett vál-
nia hadzsi társaitól, akik testvérként fo-
gadták maguk közé, és a veszélyes uta-
zás során odafigyelésük, hasznos taná-
csaik nemegyszer az életét mentették 
meg. Megkezdte visszautazását. Mek-
kába tartó zarándokokhoz csatlakozva 
Afganisztánba, Herátba tartott.

Koldulásból élve
A hazafelé vezető út is bőven tartoga-
tott veszélyes helyzeteket, hiszen 
gyakran háború sújtotta szegény vidé-
keken keresztül, viszálykodó népcso-
portok között haladt. Afganisztánba 
érve hamarosan minden élelmiszer-
tartaléka elfogyott, szamarát is el kel-
lett adnia, és csak koldulással tudott 
élelemhez jutni. Még nagyobb meg-
próbáltatást jelentett a hideg idő, jól 
benne jártak már az őszben, 1863. 
november 10-én indultak Herátból a 
perzsa határ és Meshet városa felé. Így 
ír a szabadban, fagyos földön eltöltött 
éjszakákról: „Sokszor a megfagyástól fél-
temben nem mertem elaludni. Kértem a 
kőszívű afgánokat, hogy a lovaikat oly 
gazdagon borító pokrócokból kölcsönözze-
nek egy fölöslegest. Vacogó fogakkal, ri-
mánkodó hangon könyörögve, órák hosszat 
álltam a kabuli jó bundákba burkolózott 
barbárok előtt. Kinevettek, s azt mondták: 
»Táncolj, hadzsi, megmelegszel!«”

Szörnyű megpróbáltatásai Meshet 
városában értek véget, négy hétig él-
vezte itt élő európai barátja vendég-
szeretetét. Innen már csak ifjú tatár 
kísérője társaságában, jó lovakkal és 
bőséges élelmiszerkészletekkel indult 
Khoraszánon keresztül Teheránba. A 
kemény téli időben mintegy harminc 
napig tartó útja során kurd és 
turkomán rablóbandák támadásától 
kellett ismét tartania. Teheránba 1864 
telén érkezett vissza, ahol két hónapot 
töltött, rendezte az út során titokban 
készített jegyzeteit. Isztambulba, 
majd Pestre 1864 tavaszán érkezett 

meg. Magával hozta ifjú tatár segítő-
jét is, aki teljesen beilleszkedett az eu-
rópai életbe, és az akadémia könyvtá-
rában munkát is kapott.

Hosszú közép-ázsiai útjáról hazatér-
ve, a „sánta dervis” itthon eléggé hű-
vös fogadtatásban részesült, ezért 
1864 júniusában Londonba utazott, 
hogy közép-ázsiai tanulmányait a 
Royal Geo gra phi cal Society elé terjesz-
sze. A magyarok eredetéről, őstörté-
netéről írott könyveiben azt a hosszú 
utat mutatja be, amelynek során a 
Belső-Ázsiában élő különböző nép-
csoportok számos külső, belső ténye-
ző hatására átalakulva (kisebb cso-
portok megszűntek, némelyek össze- 
olvadtak, mások megerősödtek) elju-
tottak a Kárpát-medencébe, és egysé-
ges nemzetté forrtak. Nézete szerint: 
„a magyar nép és nyelv fejlődési folyama-
tának legelején inkább az ugor, mint a tö-
rök elem van előtérben; de a magyar nép 
etnikumának későbbi fejlődéséről már 
nem lehet ezt elmondani, mert ekkor a tö-
rök elem az irányadó, s a családi életre, val-
lásra, államszervezetre, hadi dolgokra, eti-
kai és morális fogalmakra vonatkozó sza-
vak nagyobbára török eredetűek.”

Kutatási eredményei – mind nyelvé-
szeti, mind a magyarok őstörténeté-
ről írott munkái – itthon továbbra is 
hosszú évekig tartó vitákat váltottak 
ki. Noha Vámbérynek a török ro-
konságról vallott nézeteit később a 
tudomány zömmel megcáfolta, gon-
dolatai új lendületet adtak a finnugor 
nyelvészeti kutatásoknak.

BicegW úr és a politika
Vámbéry nagy érdeme, hogy közép-
ázsiai utazása során a feltételezett ős-
haza területén hónapokig élt együtt az 
ottani népcsoportokkal, megismerve 
szokásaikat, viselkedésüket örömük-
ben és bánatukban, hallgatta beszédü-
ket és dalaikat. Ő volt az utolsó, aki 
ősi, természetes formájában látta az itt 
élő népek kultúráját, ugyanis néhány 
évvel utazása után ez a terület orosz 
befolyás alá került. Így Vámbéryt az 
egyik legnagyobb szaktekintélynek 
tartották a Közép-Ázsiát érintő politi-
kai kérdésekben, mint egyetlen euró-
pait, aki vissza is tért erről a területről. 
A török és az angol kormány egyaránt 
kikérte véleményét az ilyen ügyekben.

Még első konstantinápolyi tartóz-
kodása alatt, 1858-ban jelent meg 
nagyjelentőségű műve, a török–né-

met és a német–török szótár, amely az 
első ilyen munka volt a világon. En-
nek köszönhetően 1865-től már a 
Pesti Tudományegyetemen a keleti 
nyelvek tanítója, majd 1870-től egye-
temi tanári kinevezést kapott. Itt ta-
nított 1905-ig, nyugdíjba vonulásáig. 
1867-ben választották az Akadémia 
rendes tagjai közé, székfoglalóját A 
török–tatár nyelvek szónyomozási szótá-
rából címmel tartotta.

A Magyar Földrajzi Társaság egyik 
megszervezője volt 1872-ben, később 
elnöki posztját is betöltötte. Ma már 
elmondhatjuk: Vámbéry Ármin te-
remtette meg a világhírű magyar ke-
letkutató iskolát, amely azóta számos 
kiváló tudóst bocsátott útjára. 

Germanus Gyula írta találóan, 1932-
ben, születésének századik évforduló-
jára: „Csak két évtizede múlt, hogy a pes-
ti Dunapart egy jelentős lakójával lett 
szegényebb. Bicegő úr vastag botjára tá-
maszkodva pontosan délután három óra-
kor megjelent háza kapuja előtt, pilla-
natra megállt, végigjártatta szemeit a fen-
séges Dunán, aztán lassú léptekkel meg-
indult a Nemzeti Kaszinó felé. A 
boltosok, a rakpart munkásai megigazí-
tották óráikat, oly pontos volt az öregúr, s 
volt idő, amikor Albion politikai óramu-
tatóját ez után a szerény, kedves mosolyú, 
de acélakaratú és törhetetlen energiájú kis 
ember után igazgatta.” (Nyugat, 
1932/24.szám) 

PULICS JULIANNA

Várkapu, Bukhara

(A SZERZP FELVÉTELEI)
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hányzás is. A lakáson kívül a közleke-
dési és ipari porok, melléktermékek, 
valamint a pollenek szennyezik a 
környezetet. Az élelemmel magunk-
hoz vett növényvédő szerek, műtrá-
gyák maradéka, a hússal megevett 
takarmánykiegészítők és az állatgyó-
gyításhoz használt antibiotikumok 
mellett az élelmiszer-adalékok, 
ízjavítók, állományjavítók, színezé-
kek, tartósítószerek jelentenek ve-
szélyt. A munkahelyi ártalmak jelen-
tősége is számottevő.

Koncentráljunk most a mentális 
környezetszennyezésre! Ennek szere-
pe legalább annyira jelentős, mint a 
fizikai környezetszennyezésé.

A neuroimmunológia és a pszi-
choneuro-immunológia két új, eddig 
még nem eléggé ismert területe az 
immunológiai kutatásoknak. Kimu-
tatták, hogy a központi idegrendszer 
és az immunrendszer működése kö-
zött szoros, kétirányú kapcsolat van, 

aminek következtében például ösz-
szefüggést találtak az immunfolya-
matok és egyes pszichiátriai betegsé-
gek, tünetek között. Egyre több bi-
zonyíték halmozódik arra, hogy a 
központi idegrendszert érő 
stresszhatások áttevődhetnek az im-
munrendszerre, kiváltva annak kó-
ros reakcióját. Ilyen stresszhatásokból 
pedig egyre több van a környeze-
tünkben. Ahogy a fizikai és kémiai 
környezetszennyezők egyre szapo-
rodnak, úgy éri naponta új és töme-
gében egyre növekvő terhelés is a 
pszichénket.

A „nyugati életstílus” ugyanúgy 
kitermeli a maga mentális környe-
zetszennyezését, mint a fizikai ter-
mészetűt. Ez a hatás is jobban sújtja a 
városi környezetben élőket (az aller-
giás betegségek előfordulási gyako-
risága is náluk nagyobb), de manap-
ság nem nagyon találni olyan helyet, 
ahol ezektől meg lehetne menekülni. 

MENTÁLIS 
KÖRNYEZETSZENNYEZÉS 

ÉS ALLERGIA
Az allergiás betegségek 

ma már szinte mindenkit 

érintenek – ha nem is sze-

mélyesen, de az ismeret-

ségi körében biztosan van 

mindenkinek valaki, aki 

kisebb vagy nagyobb mér-

tékben érintett valamilyen 

allergiás betegségben. A 

tünetek a tüsszögéstWl és 
a szemviszketéstWl az egé-
szen súlyos zavarokig ter-

jedhetnek. Felmerül a kér-

dés: miért van egyre több 

allergiás beteg?

A genetikai okok mellett befo-
lyásolja az allergiás hajlam 
kialakulását a koraszülött-

ség, az alacsony születési súly, a cse-
csemőkori táplálás minősége. Az 
anya dohányzása a terhesség alatt, il-
letve a dohányzás a csecsemő környe-
zetében bűnös ártalmat jelent az aller-
giás betegségek előfordulása szem-
pontjából. Szerepet játszhatnak a ki-
alakulásban az immunrendszer érését 
befolyásoló tényezők.

Az „allergiásra hangolt” szervezet-
ben a betegség megjelenését külső té-
nyezők váltják ki, amik környeze-
tünk biológiai, fizikai és mentális 
szennyeződéséből adódnak.

A fizikai, kémiai környezeti szeny-
nyezők száma naponta növekszik. 
Ilyen például a lakáson belül a padló-
fűtés, a szőnyegpadlók, a gázfűtés, de 
a légkondicionálás, penészgombák, 
atkák, csótányok is. Sőt, a tisztítósze-
rek egy része, a lakáson belüli do-
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A fő probléma a mindennapi élet sza-
bályainak gyors változása. A korábbi 
évszázad(ok)ban az emberek termelő 
tevékenysége nemzedékről-nemzedék-
re lassan változott. Manapság az alap-
anyagok, a technológiák, a műveleti 
standardok rövid időn (éveken) belül lé-
nyegesen változnak. Mindennapos az 
irányelvek, módszertani útmu-
tatók, jogszabályok, változása, 
amiknek követése állandóan 
fokozott odafigyeléssel, fruszt-
rációval, a tévedéstől és a szank-
cióktól való szorongással páro-
sul. A szakmák szabályai, mód-
szerei, eszközei, kapcsolatrend-
szerei is gyakran módosulnak, 
rövid időn belül más ismerete-
ket, készségeket igényelnek, 
nemegyszer egzisztenciális bi-
zonytalanságot okozva. 

Új és új berendezések, szer-
kezetek használatát kell meg-
tanulni a hivatás gyakorlása 
közben, de a mindennapi élet-
ben és a háztartásban is. A sza-
badidő eltöltése gyakran bonyolult 
gépekhez, berendezésekhez kötött. 
(Elektronizálás, számítástechnika, 
szórakoztató ipari berendezések).

A közlekedés a psziché fokozott ké-
szenléti állapotával, a feszült figyelem 
kényszerével és a veszélyhelyzeteivel 
gyakorta vált ki kóros reakciókat. 
(Gyalogjárás, gépkocsival utazás, re-
pülés). 

Érdemes megfigyelni, milyen más, 
gyors változások lehetségesek környeze-
tünkben. A közlekedési szabályok, az út-
vonalak például gyakran változnak. Az 

utcakép egyre harsányabb, állandóan 
változó tartalmú reklámok, portálok, 
információk bombázzák a tudatunkat. 
Az utca eseményei, zajai szinte észrevét-
lenül veszik igénybe figyelmünket. 
Gyakran változnak a viselkedési nor-
mák, a divat, amikhez az emberek több-
sége alkalmazkodni szeretne.

Ráadásul változások vannak a 
kommunikációnkban is. Az egymás 
közötti érintkezésben rövid idő alatt 
hatalmas változás (fejlődés?) követ-
kezett be. Manapság ehhez telefont 
(faxot), mobiltelefont (hang, írás, 
kép és multimédia lehetőséggel) szá-
mítógépet (e-mailt, internetet, 
Facebookot, webkamerát, internet 
alapú telefont) használunk. A számí-
tógépes kommunikáció által kiter-
melt szennyezésről (spamek, banne-
rek, kéretlen reklámlevelek, ártó ví-
rusok stb.) nem is beszélve.

A háttérkommunikáció szinte ész-
revétlenül zavarja a tudatalattinkat 
és a pszichénket: nyilvános helyeken 
többnyire harsány zenét és infor-
mációkat közölnek. Rafinált hang- 
és képi reklámokkal próbálnak hat-
ni a tudatunkra és tudatalattinkra, 
amikre bármennyire nem próbá-
lunk figyelni, zavarják a mentális 
állapotunkat.

A tömegkommunikációnak tehát 
káros hatásai lehetnek. A rádiókban 
agresszív zene és lehengerlő szöveg 
próbálja megragadni a figyelmünket, 
a háttér „zene” is figyelemelterelő ha-
tású. A televízióban nagy az erősza-
kot közvetítő adások aránya, és még 
az eredetileg szórakoztatónak számí-
tó műsorokban is a villámgyors vágá-
sok és zaklatott képi megoldások ter-
jednek el, a reklámokhoz hasonlóan. 
Maguk a reklámok, tartalmi és képi 
megjelenítésükkel inkább felzaklató-
ak, mint informatívak.

A tömegtájékoztatás a híreket is a 
szenzációknak kijáró tálalásban 

közli, a „szenzációk” vi-
szont hatásvadász, sokkoló 
formában kerülnek közlés-
re. A bulvár események na-
gyon sokakat foglalkoztat-
nak és hoznak izgalomba, 
és a politika is gondoskodik 
a nyugtalanításunkról. 

A hatékony, és egyre gyako-
ribb internetes információszer-
zés nehézségekbe ütközik ami-
att, hogy elveszünk az infor-
mációk özönében, illetve ezek 
megszerzését számos kéretlen, 
zavaró tényező hátráltatja.

Mindezek eredményekép-
pen az életritmusunk fel-
gyorsult, a környezetünkben 

alig követhető ütemű változások 
történnek, az információk mennyi-
sége tengernyi. Emellett életünket a 
teljesítményközpontúság és a stresz-
szek állandósulása jellemzi.

Ha az előzőkben részletezett pszi-
cho szo ciális- és a materiális környe-
zeti ártalmak elérnek egy kritikus 
szintet, akkor az immunválasz „ki-
siklik”, rossz vágányra áll, felülke-
rekednek az allergiás mechanizmu-
sok és a genetikai hajlamból atopiás-
allergiás betegség lesz.

BERTA GYULA
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A hogy az ilyen esetekben len-
ni szokott, a pontosan be-
gyakorolt akció, a terv me-

részsége és sikere óhatatlanul némi 
szimpátiára hangolta a közvéle-
ményt a banditák iránt.

A Glasgowból Londonba tartó pos-
tavonat két átállított jelzőberende-
zésnek köszönhetően a fővárostól 
kb. 60 kilométerre, egy félreesőn el-
hagyatott vidéki állomáson, Sears 
Crossingnál megállásra kényszerült. 
A banda alaposan helybenhagyta 
egy vasbottal a mozdonyvezetőt, 
Jack Millst, azonban fegyver nem 
dördült. 

Az akció
A vonat meglepett személyzete 

nem tanúsított komolyabb ellenál-
lást. Az elkövetők mintegy 800 
métert tettek meg a vonattal a 
Bridego-hídig, ahol a zsákokat át-
pakolták a várakozó tehergépjár-
műveikre, majd kereket oldottak. A 
vonatrablók a bűntettől 40 kilomé-
terre lévő rejtekhelyükre, a 
Leatherslade-farmra hajtottak. 

5 0  É V E  TÖ R T É N T :  A  M Ú LT  É V S Z Á Z A D  B d N T É N Y E 

A NAGY VONATRABLÁS
Egy angol banda a brit királyi posta vonatjáról nyolc különbözW bank pénzét tartalmazó, 124 lepecsételt 
postazsáknyi pénzt, összesen 2,6 millió fontot, mai értéken számolva hozzávetWleg 50 millió eurónyi 

összeget zsákmányolt 1963. augusztus 8-án. Ez volt a XX. század egyik legismertebb benténye. 

A bűntény fő agytrösztje az akkor 
32 éves Bruce Reynolds volt, rajta 
kívül még 11 résztvevőt tudtak pon-
tosan beazonosítani, három további 
illető, köztük egy nyugalmazott 
mozdonyvezető személyét azonban 
sosem sikerült felfedni. 

Később bebizonyosodott, hogy a 
rablást jó egy évig tervezték és szer-
vezték. Az akciót rendkívüli alapos-
sággal hajtották végre, ugyanakkor 
Jack Mills maradandó károsodást 
szenvedett, és többé nem tudott dol-
gozni. Hét évvel később, 1970-ben 
leukémiában hunyt el 64 éves korá-
ban, de családja szerint betegségéhez 
és halálához nagymértékben hozzá-
járultak a vonatrablás során elszen-
vedett sérülései is.

A rendőrség négy napig hiába ke-
reste a forró nyomot, mert a kékes-
szürke overallt viselő banda tagjai 
kesztyűket és maszkokat használ-
tak, ráadásul a rejtekhelyüket már 
azelőtt elérték, hogy megkezdődtek 
a közelben az utcai igazoltatások. 
Nehezítette a nyomozást az is, hogy 
a banda tagjainak többsége nem volt 
beavatva a részletekbe. A banda má-
sik vezére Reynolds mellett Ronald 
Biggs volt. 

Augusztus 13-án lakossági bejelen-
tések nyomán a rendőrök felfedez-
ték a Leathersdale-farmot. Bár a bű-

A kirabolt postavonat vizsgálata

A Bridego-hídnál rakták át a zsákmányt
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vált, aki 15 hónap rabosko-
dás után szökött meg a dél-
londoni Wandsworth hírhedt börtö-
néből. Párizsban hamis papírokat 

szerzett, arcát átoperáltatta, 
majd rövid ausztráliai kité-

rő után a feleségével és két fiával Ri-
óban telepedett le. Itt 1974-ben a 

nözők addigra már elhagyták azt, a 
nyomozóknak többek között szá-
mos ujjlenyomatot sikerült rögzíte-
nie, amelyek révén néhány hónapon 
belül 12 bandatagot letartóztattak.

Drákói ítéletek, 
kalandos szökések

Hamarosan megkezdődött a brit 
igazságszolgáltatás addigi leghosz-
szabb peres eljárása, amely szigorú 
ítéletekkel végződött. Hét tagra 30 
éves, kettőre 14 éves, a többiekre 5, 
illetve 3 éves szabadságvesztést szab-
tak ki. Pusztán egy esetben született 
felmentő ítélet, a bizonyítékok hiá-
nya miatt. A postarablók többsége 
leülte a büntetését, illetve a hetvenes 
évek büntetőjogi reformjának kö-
szönhetően kiszabadult. 

Két, bíróság elé nem került tettes 
esete is érdekes: Bruce Reynoldnak 
Dél-Franciaországon át Mexikóba 
sikerült szöknie, azonban 1968-ban 
egy angliai tartózkodása alatt letar-
tóztatták, és 1978-ig börtönben ült. 
Bruce Edwards pedig honvágyból 
már korábban visszatért Angliába, 
ahol őt is letartóztatták. Érdekes, 
hogy büntetése letöltése után Lon-
don szívében virágboltot nyitott. 

Két,rabnak, Biggsnek és Charlie 
Wilsonnak viszont sikerült meg-
szöknie a börtönből. Wilson Kana-
dába szökött, Montreal mellett te-
lepedett le, később azonban ráakadt 
a Scotland Yard, mivel a felesége 
volt olyan óvatlan, hogy telefonon 
kapcsolatot tartson az Angliában 
élő szüleivel.

A banda legismertebb tagjává a 
szintén harminc évre elítélt Biggs 

Ebbe a farmházba menekültek a rablók Bruce Reynolds 

letartóztatása

Ronald Biggs 

rendQrségi papírja
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Az állapota a kiengedése óta látvá-
nyosan javult, és bár szélütései miatt 
beszélni nem tud, többször látták 
futballmeccseken, karácsonykor pe-
dig rendszeresen Télapónak öltözve 
szórakoztatja unokáit.

Ismert story
1978-ban a börtönből addigra ki-
szabadult elkövetők eladták a „tör-
ténetüket” egy kiadónak, sőt ké-
sőbb Biggs és Reynolds saját köny-
vet is kiadott, amelyekben szintén 
a rablás lefolyását mutatták be, új 
részletekkel, illetve nevekkel azon-
ban nem rukkoltak elő. 

A rablók ismertségét egyébként 
jól mutatja, hogy 2007 tavaszán 
egy légitársaság egy adóügyi né-
zeteltérés apropóján a brit pénz-
ügyminiszterrel és Gordon Brown 
miniszterelnökkel egy napilapban 
hirdetést közölt, ahol a pénz-
ügyminisztert pénzeszsákkal a ke-
zében úgy ábrázolta egy karikatú-
rán, mint a „nagy repülőgéprab-
lót”. A légitársaság sajtóközlemé-
nyében pedig így fogalmaztak: 
„44 évvel a nagy vonatrablás után, 
amikor Ronnie Biggs 2,3 millió fontot 
zsákmányolt, Gordon Brown 1 milli-
árd fontot rabolt a légiutasoktól a nagy 
repülőgéprablás során. Gordonnal ösz-
szehasonlítva így a nagy vonatrablók 
amatőrök. Ronnie Biggs 2,3 milliót 
rabolt el, de majdnem 40 évig rejtőz-
ködnie kellett…”.

MACZÁK MÁRTON

nyomára akadt ugyan a brit igazság-
szolgáltatás, azonban Biggs jó orszá-
got választott. Brazíliában ugyanis 
többszörös védelmet élvezett a min-
dig megújuló brit kiadatási igények-
kel szemben. A két ország között 
nem volt kiadatási egyezmény, és 
Biggsnek egy bártáncosnőtől gyer-
meke is született, márpedig a brazil 
törvények tiltották a kiskorúakat 
nevelő gyanúsítottak kiadatását kül-
földi államoknak. 

Ugyanakkor teljesen elszegénye-
dett, mert ismertsége miatt nem 
tudta gyakorolni a „szakmáját”, így 
népszerűségét kihasználva őt ábrá-
zoló pólók és bögrék forgalmazásá-
val tartotta el magát. Sőt, 60 dollá-
rért bárki együtt is reggelizhetett ve-
le, közben még a legendás angol Sex 
Pistols punk együttes No one is 
innocent című dalában is feltűnt. 
1991-ben pedig a német Die Toten 
Hosen együttessel lépett fel a riói 
karneválon.

Egészségi állapota azonban megren-
dült, időközben fia is nagykorú lett, így 
2001-ben az akkor 71 esztendős Biggs 
úgy döntött, hogy elég a bujdosásból, és 
hazatért. Biggs – aki tovább volt szökés-
ben, mint amennyit börtönben kellett 
volna ülnie – hazautazása után ott foly-
tatta a büntetés letöltését, ahol 36 évvel 
korábban „felfüggesztette”. Egészségi 
állapotára tekintettel mindazonáltal 
Jack Straw akkori igazságügy-minisz-
ter 2009 augusztusában hozzájárult a 
feltételes szabadon bocsátáshoz. 

A füge

Az egyik legősibb kultúrnövény eredeti 
hazája Kis-Ázsia, de régi idők óta ter-
melik Észak-Afrikában és Dél-Európá-
ban is. Fő termőhelyei jelenleg Francia-
országban, Spanyolországban, Török-
országban és Kaliforniában vannak. A 
Szentírásban a füge a gabona, az olaj-
bogyó és a szőlő mellett az ígéret földjé-
nek legkiválóbb növényei közé tartozik. 

A füge az emésztés egyik legjobb ba-
rátja, magas B-vitamin-tartalma támo-
gatja a belek felszívóképességét, apró 
magjai és rostjai miatt serkenti a bélmű-
ködést és segít tisztán tartani a zsigere-

ket. Egy szem fügében benne van a na-
pi rostmennyiség-szükséglet egyötöde.

Magas káliumtartalmánál fogva csök-
kenti a szívbetegségek kockázatát, segít 
a szívverés szabályozásában, így a szerve-
zet felélénkül tőle. Ezenkívül stabilizálja 
a vérnyomást és csökkenti a koleszterin-
szintet. Magnéziumtartalma növeli az 
energiát, támogatja a csontok erősségét, 
elősegíti a fehérje és a szénhidrát lebontá-
sát, így a fogyókúrázóknak kitűnő cse-
mege, ráadásul a friss fügéből 10 deka-
gramm csak 75 kalóriát tartalmaz. 

Található még benne kalcium, foszfor, 
vas, réz, mangán, nátrium és cink, továbbá 
kis mennyiségben A-, C-, E- és K-vitamin. 

A legújabb kutatások szerint a gyü-
mölcsben található pszoralensz nevű ve-
gyület barnító hatású, és megelőzi a 
pigmentációs hibákat okozó bőrbeteg-
ségeket is. Különösen az aszalt fü gében 
magas a szénhidráttartalom, ezért cu-
korbetegeknek csak kis mennyiség-
ben ajánlott. Fogyasztása segíthet le-
győzni a téli depressziót, elősegíti a 
jó alvást és véd az álmatlanság ellen.

MAROSI KINGA

ÉLET-M�D

Biggs Rióban
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szerepeltek európai szerzők törökre 
fordított, illetve latin és görög nyel-
vű munkái is. A szultáni kincstár 
inventáriumaiból tudjuk, hogy 
Mehmed különösen érdeklődött a 
keresztény ereklyék, illetve az azo-

kat felfogó műkincsek iránt: a 
gyűjteményekben rengeteg ke-
resztény eredetű műtárgy élte 
túl háborítatlanul az évszázado-
kat. A szultánnak természetesen 
előjoga volt, hogy  ő foglalkoz-
tathatta udvarában a legkivá-
lóbb művészeket és mestereket, 
akik nem csupán az Oszmán Bi-
rodalom területéről érkeztek.

Háború és kereskedelem
II. Mehmed már uralkodásának 
elején is nagy érdeklődést muta-
tott az európai, elsősorban az 
itáliai kultúra iránt. Ez termé-
szetesen adódott abból is, hogy 
az Európába érkező, és ott szul-
táni fővárost kialakító uralkodó 
először a Mediterráneum nagy 
tengeri kereskedő hatalmaival 
találta szembe magát, melyek 
mind a Balkánon, mind a Feke-
te-tenger partvidékén gazdag 
kereskedőtelepekkel bírtak. Ez 
azt is jelentette, hogy a nagy hódí-

tási vágytól égő Mehmed első konf-
liktusai is ezekkel az államokkal 
szemben lángoltak  fel. Trapezuntot 
már 1461-re megtisztította a geno-
vai kereskedőktől a török flotta, és 
1475-re teljesen ki is szorította őket 
a Fekete-tenger partvidékéről. Ve-
lencével komolyabb hadi fellépést 
igénylő és elhúzódó háborúba bo-
csátkozott a szultán. Az 1463-tól az 

G E N T I L E  B E L L I N I  P O R T R É J A  I I .  M E H M E D R V L

A DIPLOMATA FESTV ÉS 
A RENESZÁNSZ SZULTÁN 

A londoni National Gallery Wrzi a velencei quattrocento egyik legjelentWsebb mevészének, Gentile 
Bellininek (1429–1507) azt a munkáját, amely az oszmánok hódító szultánját, II. Mehmedet (1432–
1481) ábrázolja. A kép elemzése segítségével tetten érhetW, hogy Velence hogyan alkalmazta egyik 

legnagyobb megbecsülésnek örvendW mevészét a Portával folytatott diplomáciájában.

A képen a szultán egy díszes 
márványkapu alatt látható, 
amelynek jobb oldali posz-

tamensén jól kivehető a festmény 
elkészültének időpontja: 1480 nov-
embere. A dátum azért érdekes, 
mert csaknem tizenöt évi hábo-
rúskodás után, 1479. január 25-
én kötött békét Velence az Osz-
mán Birodalommal, és több írá-
sos forrásból tudjuk, hogy 
Gentile Bellini már ez év őszén 
a szultán udvarában volt, és ott 
feltehetőleg másfél évig tartóz-
kodott mint II. Mehmed udvari 
festőművésze. 

A két nagyhatalom közti kul-
turális interakció során mind a 
keresztény Európa egyik veze-
tő hatalma, mind az iszlám 
Oszmán Birodalom képes volt 
adományozni a másik félnek sa-
ját szellemi és anyagi világából. 
II. Mehmed a XV. századi Euró-
pában megjelenő új eszmei és 
művészeti áramlat, a reneszánsz 
megismerését és inkorporációját 
fontosnak tartotta saját udvari 
környezetébe, míg a szultáni ud-
varból hazatérő velencei művé-
szek és az új kereskedelmi part-
ner megjelenése ugyancsak képe-
sek voltak alakítani a nyitottságáról 
amúgy is mindig híres itáliai város-
állam kultúráját. 

A Konstantinápolyt 1453-ban 
mind  össze huszonegy évesen elfog-
laló II. (Hódító) Mehmed olyan fé-
nyes udvart alakított ki magának a 
Boszporusz partján, melynek ra-
gyogása és szervezettsége a nagy 
európai uralkodói udvarokéhoz ha-

sonlatos volt. A szultán tudatos me-
cenatúrát folytatott, s nem tartóz-
kodott európai minták követésétől 
és onnan származó művészek alkal-
mazásától sem. II. Mehmed 1459-
ben kezdte építtetni palotáját, a 

Topkapi Szerájt, amely uralkodásá-
nak végére már nagyjából készen 
állt. Ez a palota lett évszázadokon 
keresztül az Oszmán Birodalom 
központja, egyben a kultúra és a 
művészetek fellegvára. A szultán-
nak hatalmas gyűjteményei voltak 
porcelánból, aranykincsekből, kár-
pitokból, illuminált kéziratokból. 
Könyvtárában tekintélyes számban 

Gentile Bellini: II. Mehmed (1480)
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közti háborút lezáró békében Ve-
lence ismét a diplomácia útján tett 
gesztusokat a két hatalom közti 
együttműködés érdekében: 1479-től 
állandó velencei követ, a bailo szé-
kelt Perában, Isztambul főként ke-
resztények lakta városrészében.

Kulturális csere
1479 után a békét húsz évig sikerült 
fenntartani a két fél között, és kez-
detét vehette az a kulturális csere-
folyamat, melynek első lépése volt 
velencei művészeknek a szultáni 
udvarba hívása. Az 1479. év elején 
Isztambulba érkező, és békét kérő 
Giovanni Dario követ, mikor au-
gusztus első napjaiban visszatért 
Velencébe, magával vitte azt az 
oszmán követséget, melynek egyik 
feladata volt, hogy velencei művé-
szeket kérjen a Signoriától a szultán 
udvara számára. A Lufti bég által 
kézbesített szultáni levél elsősorban 
festőt kért Velencétől, de a meghív-
ni szándékozottak felsorolásában 
szerepelt még órakészítő- és bronz-
ön tőmester is.

1479-es békéig tartó háborúban az 
Oszmán Birodalom jelentős balkáni 
területeket szerzett ugyan, de Ve-
lence néhány dél-peloponnészoszi  
telepét sikeresen meg tudta tartani. 

Velence azonban a kezdetektől 
fogva új kereskedelmi partnert is 
látott a terjeszkedő szultánban, aki-
vel, ha megtalálja a megfelelő han-
got a diplomácia útján, egy elsősor-
ban saját maga számára gyümölcsö-
ző együttműködést várhatott. 1453-
ban Konstantinápoly elestekor 
hatvannyolc (főként kereskedelem-
ből élő) velencei nemes tartózko-
dott az egykori keresztény város-
ban, akiknek egyáltalán nem állt 
érdekében megszakítani ottani te-
vékenységüket, és inkább választot-
ták az alkalmazkodást és az együtt-
működést. A középkortól folyama-
tosan működő konstantinápolyi kö-
vetséget ráadásul már 1454-ben 
helyreállították a közben új nevet 
kapott városban, amivel Velence jó-
val megelőzte az összes európai ha-
talmat a Portával való diplomáciai 
kapcsolatok kiépítésében. A két fél 

A kérés tehát egy festőre vonatko-
zott, nem pedig név szerint Gentile 
Bellinire. A városvezetés maga vá-
lasztotta ki legremekebb művészét 
arra, hogy a szultáni udvarban a ve-
lencei kultúra követe legyen; egy 
ilyen reprezentatív személy elkül-
dése Isztambulba pedig igazán 
nagyvonalú gesztus volt. E lépéssel 
a velencei városvezetésnek áldoza-
tot is kellett hoznia, hiszen Bellini 
egészen elutazásáig irányította a 
Dózse-palota belső dekorációs 
munkáit.

Az 1479. szeptember 3-án hajóra 
szálló Bellininek diplomáciai fel-
adatokat is el kellett látnia: azon 
túl, hogy ő vezette az Isztambulba 
induló művészek csoportját, ő adta 
át személyesen a szultánnak a 
Signoria ajándékait is.  Az állítólag 
a Topkapi Szeráj díszítőmunkáiban 
is részt vevő Bellini másfél éves isz-
tambuli tartózkodása után a szultán 
további európai (rimini, nápolyi, 
raguzai és más velencei) művészek 
meghívását tervezte, amiben csak 
váratlan halála akadályozta meg.

Dokumentumok bizonyítják, hogy 
Mehmed utódai is követték a nagy 
előd példáját, bár erőfeszítéseik nem 
jártak sikerrel: II. Bajazid 1502-

 Ismeretlen festQ: I. Szulejmán (1530 körül)

El Gran Turco (metszet a Bécsi Passió mesterének festménye után)

Costanzo da Ferrara: 
II. Mehmed portréérméje (1478–79?)
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ben Leonardót, 1506-ban Miche-
langelót hívta meg udvarába Fi-
renzéből, és I. Szelim is próbát tett 
Michelangelo megnyerésére udva-
ra számára. I. Szulejmán ugyan 
nem rendelt portrét európai mes-
tertől, azonban az 1530-as évek-
ben a követekkel ugyancsak egy-
fajta ajándék gyanánt érkező isme-
retlen (talán Tiziano-tanítvány) 
művész elkészítette az ő arcmását 
is, amely aztán Európában sokszo-
rosításra került. 1578-ban Szokollu 
Mehmed nagyvezír fordult a 
bailóhoz, hogy hozasson Velencé-
ből egy művészt, aki elkészíti az 
összes addig uralkodott szultán 
portréját. A sorozat minden bi-
zonnyal egy, a Veronese-iskolához 
tartozó festő munkája. 

LevelezW uralkodó
II. Mehmed komoly érdeklődését 
az európai kultúra iránt jól mutat-
ja, hogy levelezés útján közvetle-
nül kapcsolatba került egyes itáliai 
városállamok, udvarok képviselői-
vel. A legkorábbról a rimini 
Sigismondo Malatesta udvarával 
való kapcsolatairól van tudomása a 
történetírásnak. Malatesta 1461-

ben a szultán udvará-
ba küldte udvari mű-
vészét, Mat teo de 
Pastit, hogy az elkészít-
hesse Mehmed hiteles 
portréját. Ugyan-ebből 
az évből maradt fenn 
az a levél, amelyet szin-
tén a Malatesta-
udvarban dolgozó 
humanista, Roberto 
Valturio intézett a 
szultánhoz, és amely-
ben leírta, hogy a 
halhatatlanság egyik 
elengedhetetlen zá-
loga az, hogy az ural-
kodóról hiteles portré 
maradjon az utókorra, 
és azt lehetőség szerint 
kiváló művész készítse 
el. A gyakorlat az itá-
liai reneszánsz udva-
rokban már általános-
sá vált ekkor. Elég 
csupán Pisanello Le-
onello D’Estéről, Fra 
Bartolomeo Lorenzo 
Mediciről vagy éppen 

Piero della Francesca Federico da 
Montefeltro urbinói hercegről és a 
fentiekben említett Sigismondo 
Malatestáról készült képmásaira 
gondolnunk.

A Malatesta által küldött Matteo 
de Pasti sajnálatos módon sosem ér-
kezett meg a szultán udvarába, mert 
a Krétán rövid időre kikötő művészt 
az ottani előőrsök kémnek hitték és 
börtönbe vetették. II. Mehmed 
azonban nem tett le arról a szándé-
káról, hogy – európai mintára – el-
készíttesse saját portréját. 1478-ban 
az akkor még Velencével hadban ál-
ló szultán I. Ferdinánd nápolyi ki-
rálytól kért művészt, aki végre elké-
szítheti az arcmását. 

Isztambulba Constanzo da Ferra-
ra bronzöntő érkezett még ugyan-
ebben az évben a feladat elvégzé-
sére, aki elkészítette a szultán 
portréérméjét, amely később he-
lyi művészeknek nyújtott mintát 
a szultán ábrázolásához. Bellini ma-
ga is készített portréérmet II. Meh-
medről, és ő volt az első festő, aki 
az Európában is újnak számító olaj-
technikával, vásznon ábrázolta az 
Oszmán Birodalom uralkodóját. A 
reneszánsz all’antica ornamentiká-

val díszített, márványkaput imitáló 
kis építmény, amely alatt a szultán 
portréja kirajzolódik, egészen di-
rekt módon utal arra, hogy neki, a 
hadvezető uralkodónak, Konstanti-
nápoly meghódítójának ugyanúgy 
jár a diadalkapu, mint az egykor 
nagy hódításokat végrehajtó római 
imperátoroknak. 

A szultán Bellini festményét isz-
tambuli udvara számára őrizte meg. 
Mehmedről Európában a XV. szá-
zad második felében egy minden 
hitelességet nélkülöző portré ter-
jedt: a metszet profilban ábrázolta 
őt. A metszet mintájául szolgáló 
festmény címe El Gran Turco, és va-
lamikor az 1460-as években készül-
hetett. A festmény Pisanellónak az 
utolsó bizánci uralkodóról, VIII. 
Palailogosz Jánosról készített érme-
ábrázolását vette mintául, de az 
alak fejére egy sárkánydíszes, kele-
ties ornamentikájú harci sisakot he-
lyezett, s ezáltal a szultánt barbár 
keleti hadúrként mutatta be. 

Búcsú-tugra
Bellini vélhetően 1481 tavaszán, már 
Mehmed halála előtt elhagyta Isz-
tambult. 1481. január 15-ei keltezésű 
az a szultáni tugra, amely különböző 
nemesi címeket adományozott a fes-
tőnek munkája megbecsülésekép-
pen. A szultán ez esetben megint 
csak az európai uralkodókhoz ha-
sonló módon járt el: Bellini 1469-ben 
III. Frigyes német-római császártól 
is kapott nemesítő oklevelet. A Ve-
lencébe visszatérő Bellini vázlat-
könyve, melyben több török embert 
ábrázoló rajz fennmaradt, olyan 
mesterek mintakönyvévé vált, mint 
Vittore Car paccio vagy Giorgione, 
akiknek festményein sorra köszön-
nek vissza turbános, kaftános alak-
jai. A festő hosszú tartózkodásra 
rendezkedett be Isztambulban; rá-
adásul a szultán közvetlen közelében 
élt és dolgozott, így az udvarról és 
annak életéről átfogó képpel rendel-
kezhetett. Sajnálatos módon a festő 
írásos nyomot nem hagyott isztam-
buli tartózkodásáról, de az ottlét 
hosszú időtartama lehet annak a bi-
zonyítéka, hogy Bellini megbecsült 
tevékenységével – akár egy jó követ 
– szorosabbra fűzte a Porta és Velen-
ce kapcsolatát. 

UGRY BÁLINT

 Ismeretlen festQ: I. Szulejmán (1530 körül)
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fórumokat, megbeszélni a különböző 
ötleteket, s nemcsak a tudományos 
munkatársakkal, hanem ipari szakem-
berekkel is. Amikor kikristályosodik 
egy bíztató megoldás, programot 
írunk rá, és kipróbáljuk, működik-e. 
Ennek vannak különböző szintjei, a 
szimulációktól egészen a kész hálózato-
kig. Ha már működik, akkor lehet be-
mutatni az ipari partnereknek. Az 
Ericsson sokat áldozott arra, hogy egy 
komoly távközlési kutatócsoportot 
hozzon létre itt az egyetemen, és ez fel-
lendítette az egyetemi kutatatói lég-
kört. Ők azt szeretik, ha nemcsak az 
elmélet van kész, hanem a saját sze-
mükkel látják, hogy „ketyeg” vagy 
„zörög”. 
– Fel lehet-e mérni, mekkora károkat 
okoz manapság az internet megsza-
kadása?
– Igen, vannak ilyen tanulmányok. 
Hogy látványos példákat említsek, a 
tőzsdei, banki vagy repülőgépek hely-
foglalási rendszerénél a kimaradások 
meglepően nagy károkat okozhatnak. 
Az ilyen cégek sokat áldoznak a megbíz-
hatóságra, léteznek is drága megoldások. 

2009-ben a fél országban több órára 
megszűnt az internet, mert az M6-os 

autópálya építkezésénél véletlenül el-
vágtak egy fontos kábelt. Elsősorban 
az ilyen típusú problémák elhárításán 
vagy kiküszöbölésén dolgozunk. Sze-
retnénk elérni, hogy a hálózat automa-
tikusan felismerje a hibát, például a 
routerek gyors átállításával, és ha lehet, 
úgy, hogy a felhasználó észre se vegye 
a kimaradást. 

Sokan az internet megbízhatóságán 
az utolsó kilométert értik. Mi ezzel 
nem foglalkozunk, mi azt nézzük, 
hogy az interneten belül ne legyen hi-
ba. Bennünket leginkább az érdekel, 
hogy amikor elérte a csomag az inter-
netet, oda érkezzen, ahova küldték. 

Célunk, hogy a jövőben mindenkinél 
megbízhatóan működjön, ne csak a 
prémiumszolgáltatások legyenek na-
gyon jók. Szerintünk mindenkinek hi-
bavédett internetet biztosítani nem 
sokkal nagyobb befektetés, mint ha 
csak a kiemelt ügyfelek kapnák. A há-
lózat drága és intelligens eszközökből 
épül fel, bőven megvan erre bennük a 
potenciál. Hosszú távon meg fogja ér-
ni a szolgáltatóknak is. Azt szeretnénk, 
hogy kialakulhasson egy olyan nézet, 
hogy a számítógép elromolhat, de az 
internet sosem. 

– Saját negatív tapasztalatai vagy más 
okok irányították erre a területre? 
– Nem, a témát a konzulenseim miatt 
választottam. A budapesti Fazekas Mi-
hály Gimnáziumba jártam, nagyon jó 
tanáraim voltak, akik megszerettették 
velem a matematikát, és ez később is jó 
alapot jelentett. Az informatika pedig 
érdekes és biztos megélhetést jelentő 
szakmának tűnt. Az egyetem elvégzé-
se után szívesen maradtam doktoran-
dusznak. Életem első konferenciája 
szerencsésen alakult, mert egy profesz-
szornak megtetszett a cikkem és meg-
hívott a kanadai queens-i egyetemre, 
ahol később fél évet töltöttem. Itt ba-
rátkoztam össze Pin-Han Ho-val és 
kezdtünk el ezeken a problémákon 
dolgozni. Még most is együtt kuta-
tunk, és évente egyszer meglátogatjuk 
egymást. Valójában sok minden érde-
kel, ami a kombinatorika és a mérnök-
ség határán létezik. A hálózatokban 
pedig érdekes gráfelméleti problémák 
vannak, ahol az elmélet és a gyakorlat 
szépen összekapcsolódik.
–Hogyan kutatható ez a téma?
– Szeretünk már kiforrott problémá-
kat vizsgálni. A kutatáshoz sok cikket 
kell olvasni, követni az eredményeket, 

I N T E R J Ú  TA P O L C A I  J Á N O S S A L

MEGBÍZHATÓ VILÁGHÁLÓT 
MINDENKINEK!
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ja Az internet ma már teljesen behálózza világunkat, bele-

értve hétköznapjainkat, társadalmi és magánéletünket, 

nem is beszélve a gazdaságról. Nem csoda, hogy meg-

bízhatósága és hibavédelme egyre fontosabbá válik. 

Ennek megoldásait kutatja Tapolcai János, aki az MTA 

Lendület programja keretében a Budapesti M_szaki és 

Gazdaságtudományi Egyetemen alapította meg kuta-

tócsoportját.
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– Ön több nagy amerikai és ka-
nadai egyetemen dolgozott, mégis 
Magyarországon végzik ezeket a ku-
tatásokat. Miért?
– Szeretek Magyarországon élni, és 
a családom és barátiam is idekötnek. 
Szerencsére az informatikai kutatást 
akár kis infrastruktúrával is lehet si-
keresen csinálni, nem feltétlen kelle-
nek nagy beruházások. Itthon való-
ban nagyon ritkán jutunk hozzá a 
legmodernebb eszközökhöz és valós 
adatokhoz, ezt talán sikerült a ma-
gyar leleményességgel, szorgalom-
mal és szaktudással kompenzálni. A 
szimulációkat addig tökéletesítjük, 
ameddig tényleg csak azt számolja 
ki, amire szükségünk van. Ezeket 
amúgy is szeretem ilyen puritán mó-
don felfogni: cél, hogy a saját lapto-

pon működjenek. Igyekszünk olyan 
témát keresni, ahol nem kell semmi-
lyen drága extra eszköz. Itt az embe-
ri tudást kell használni – és kifizetni 
– rendesen. A BME-n a munkacso-
portom ambiciózus és tehetséges fia-
talokból áll, akik szívesen dolgoznak 
itthon. Jó hangulatot teremt a mun-
kának a közös célunk, hogy itthon-
ról érjünk el sikereket.
– Tehát ilyen szempontból előny 
Magyarországon dolgozni.
– Igen, értelmezhetjük így is. Nehéz 
külföldön beilleszkedni, a honvágy is 
előjön egy idő után. Ez nem jelenti 
azt, hogy ne dolgoznánk folyamato-
san együtt külföldi egyetemekkel. 
Legutóbb az MIT-n és cambridge-i 
egyetemen voltam új kutatási témá-
kat beindítani. Amint kialakultak a 
konkrét kérdések, úgy tapasztaltam, 
hogy otthonról is jól működik már a 
közös munka. 

TRUPKA ZOLTÁN

tékelik. Eredményeinkre kaptunk olyan 
visszajelzést, hogy „végre valaki komo-
lyan veszi a valóságot és nem álmodo-
zik”. Amúgy foglalkozunk álmodozós 
irányokkal is, amelyek hosszú távú meg-
oldást jelentenének. 
– Pályázatukban miért az optikai ká-
belek hibavédelmét emelték ki?
– Az, hogy egy honlapot a világ másik 
feléről is gyorsan le tudunk tölteni, az 
optikai kábeleknek köszönhető, ami 
2000 környékén megreformálta a táv-
közlést. Terrabájtnyi adatok mennek 
oda-vissza, régen a rézkábelen ennek 
töredéke volt csak elérhető. Az optikai 
kábel olcsó, kevés áramot fogyaszt és 
olyan sokat fektettek le belőle, hogy a 
java még be sincs kötve (ezeket sötét 
kábeleknek nevezik). Ebben még óriási 
potenciál van, sokszorosára lehetne nö-
velni a sávszélességet és a technológia 
most is rohamosan fejlődik. Mi azzal 
foglalkozunk, hogyan lehet megbízha-
tóan működtetni egy optikai hálózatot. 

– Az internet valóban nem omolhat 
össze? 
– Én közelebbi célt fogalmaznék meg. 
Nemrégiben a Sandy nevű hurrikán 
miatt New York környékét elöntötte a 
víz, majd elment az áram, amitől sok 
hálózati eszköz állt le, mert a pincében 
voltak a dízelaggregátorok. Ha a fel-
használó kinéz az ablakon és bokáig ér 
a víz, akkor elfogadja, hogy nem mű-
ködik az internet. De New-York egy 
fontos központ, és nagyon messze a 
hurrikántól is gond volt az internettel. 
Azt érzem rövidtávon elérhető célnak, 
hogy ilyen ne forduljon elő, hogy az 
ilyen eseményeknél gyorsan azonosít-
sák a hibát, és ez alapján azonnal át-
konfigurálják a hálózatot. 
– A hibavédelemre könnyű és olcsó 
megoldást ígérnek. Mit jelent ez?
– Az internetet úgy szeretnénk megre-
formálni, hogy az eredeti alapeszközö-
ket nem változtatjuk meg. Elfogadjuk, 
hogy bizonyos dolgokat annak idején 
más szempontok alapján terveztek, mint 
amire ma szükség lenne. Például a na-
gyon megbízható működés nem volt 
szempont. A legszembetűnőbb maga az 
Internet Protokoll (az IP), amivel több 
mint negyven évvel ezelőtt az egész in-
ternetet megálmodták. Akkor tökélete-
sen működött, de mára elérte határait. 
Nehéz lenne egymilliárd számítógépet 
frissíteni csak azért, mert van egy jó öt-
let, ezért a kialakult helyzetet úgy kell 
megoldani, hogy a gépek a jelenlegi kor-
látokkal együtt is jól működjenek. Az 
ilyen irányú kutatást az ipari cégek is ér-

Nem megfelelR m`ködés költsége óránként
TQzsde $7,800,000 Közszolgáltatás $643,250

Energia $2,817,846 Egészségügy $636,030

Kreditkártya hitelesítési illeték $2,800,000 Fémek, természeti erQforrások $580,588

Telekommunikáció $2,066,245 Professzionális szolgáltatások $532,510

Gyártási m_veletek $1,610,654 Elektronika $477,366

Pénzügyi intézmények $1,500,000 Építkezés és mérnöki munkák $389,601

Információs technológiák (IT) $1,344,461 Média $340,432

Biztosítás $1,202,444 Vendéglátás és utazás $330,654

Kiskereskedelem $1,107,274 Pay-Per-View TV $150,000

Gyógyszerészet $1,082,252 Tele Shop $113,000

Banki m_veletek $996,802 Katalógusbeli rendelések $90,000

Étel- és italfeldolgozás $804,192 Légitársaság foglalások $90,000

Fogyasztói termékek $785,719 Online jegyvásárlás $69,000

Vegyipari termékek $704,101 Csomagszolgálat $28,000

Szállítás $668,586 ATM-m_veletek illetéke $14,500
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T I T  K A L M Á R  L Á S Z L Ó  M AT E M AT I K A  V E R S E N Y 

GYAKORLÓFELADATOK
MEGOLDÁSAI

A Tudományos IsmeretterjesztW Társulat a 2013/2014-es tanévre is meghirdeti a TIT Kalmár 
László Matematika Versenyt. Ez sorrendben a negyvenharmadik verseny, mely Magyarország leg-
régebbi iskolai matematikaversenye. Az alábbiakban a 36. számunkban közölt gyakorlófeladatok 

megoldásai következnek.  

A hatodik osztályos feladatok megoldásai
1. A telek területe 2565 m2. Ennek kétötöd része 1026. 

A tyúkok száma legyen ty, a nyulak száma legyen ny. 
Ezért  

.

Tegyük fel, hogy a nyulaknak is 2 lába van, akkor 2ty + 
2ny = 2052. De 2652 – 2052 = 600, ami a nyulak 
plusz 2 lábával egyezik meg. Tehát 300 nyúl és 726 
tyúk van.  
Ellenőrzés: az állatok száma 300 + 726 = 1026, a lá-
bak száma 300 négyszerese 1200, valamint 726 két-
szerese 1452, ezek összege 1200 + 1452 = 2652.

2. A nagykocka felszíne 6 ⋅ 182 = 1944 (cm2). 2014 – 
1944 = 70 (cm2)-rel kell növelni a felszínt. 4 cm2-rel 
nő a felszín, ha egy lap „belső” részéből veszünk el 
egy kiskockát. 2 cm2-rel nő a felszín, ha valamelyik 
élből (de nem a csúcsból) veszünk el egy kiskockát. 
Nem változik a felszín, ha a kocka csúcsából ve-
szünk el egy kockát.  70 = 17 ⋅ 4 + 2,  így 17 + 1 = 18 
kiskocka a legkevesebb, ami elvehető. 17 kiskockát 
lapközépről, egyet pedig élközépről kell elvenni.  
Megjegyzés: A kiskockák elvétele megvalósítható. 
Vegyünk el pl. a felső lapról 9, az alsóról 8 kiskockát, 
de a lapok belsejéből elvett kockák nem lehetnek 
egymás mellett, valamint az élközépről elvett sem 
lehet szomszédos olyan kiskockával, amelyet elvet-
tünk!  

3. Soroljuk fel, hányadik helyen ülhettek a tanárok! 
Számozzuk meg a székeket 1-től 9-ig. Nyilván az 
1-es és a 9-es székre nem ülhet tanár. Helyeik lehet-
nek: 246, 247, 248, 257, 258, 268, 357, 358, 368, 468. 
Tehát 10-féleképpen lehet kiválasztani azt a három 
széket, amelyekre majd tanárok ülnek. Ha a három 
széket már kiválasztottuk, akkor közülük az elsőre a 
3 tanár bármelyike ülhet, a következő kiválasztott 
székre a másik kettő közül bármelyik, míg a kivá-
lasztott harmadik székre a harmadik tanár kell hogy 
leüljön. Vagyis a tanárok 3 ·2 · 1 = 6-féleképpen tud-
nak elhelyezkedni a székeken, így a lehetőségek szá-
ma 10 ⋅ 6 = 60. Ha még a gyerekeket is le akarjuk ül-
tetni, akkor az ő lehetséges sorrendjeik száma 6 · 5  · 
4 · 3 · 2· 1 = 720, vagyis a 9 fős küldöttség kívánal-
maknak megfelelő ülésrendjeinek száma 60 · 720 = 
43200.

A hetedik osztályos feladatok megoldásai
1. 9 kg mogyoróért 9 · 1800 = 16200 Ft-ot fizettünk. 

Ha x jelöli a mogyoróbél súlyát, akkor 
x

3

2  a mogyo-
róhéj súlya. 

 Tehát: x + x
3

2
 = 9, s innen x = 5,4 kg. 

 Tehát 5,4 kg mogyoróbelet 16200 Ft-ért vettünk, így 
1 kg ára 16200 : 5,4= 3000 Ft.  
A feladat nehézsége abban rejlik, hogy a tanulók a 
mogyoróhéjjal is úgy számolnak, mintha az is értékes 
lenne.  

2. a. Az első 100 pozitív egész szám összege 5050. Ha a pirosak 
összege egyenlő a kékek összegével, akkor mindkettő 
2525. Ha a 74 legkisebbet színeztük pirosra, akkor 
ezek összege

  
 , 

 tehát több mint 2525. Így a kékek összege nem lehe-
tett egyenlő a pirosak összegével.

b. A 2775 és 2525 különbsége 250. Ezen érték előállítá-
sához arra kell törekednünk, hogy sok „kicsi” számot 
fessünk pirosra. Legyen az első 70 szám piros. Ezek 
összege

  

 Tehát hiányzik még 40. A 40-nel való növelést elér-
hetjük új szám behozása nélkül a következő módon: a 
70 helyett szerepeljen pl. a 100, a 69 helyett a 79.   
Okoskodhatunk úgy is, hogy megvizsgáljuk, legke-
vesebb hány számot színezhettünk kékre. Ha a 29 
legnagyobb számot és a 31-et színeztük kékre, akkor 
ezek összege

 

 Látható, hogy legfeljebb 70 számot színezhettünk pi-
rosra és legalább 30-at kékre. 

3. I. megoldás:  Felírhatjuk, hogy:
  

 Helyi értékes bontás után 100a + 10b + c = 22 · (a + b + c). 
Látható, hogy a jobb oldal páros és osztható 11-gyel, 
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A verseny célja: A matematikai tudományos ismeretek terjesz-
tése, a matematika népszerűsítése, matematika tehetséggon-
dozás. A matematika ismeretének és alkalmazásának hang-
súlyozása a társadalomban, a gazdasági életben, az egyén sze-
mélyes boldogulásában. Felkészíteni a tanulókat a matemati-
ka tantárgyi alapú továbbtanulásra és a későbbi 
pályaválasztásra. A tanulók problémamegoldó képességének, 
kreativitásának összehasonlítása 3-8. osztályosok körében, 
matematikai tudás mérésének lehetősége objektív eszközök 
segítségével. A sportszerű verseny és küzdelem népszerűsíté-
se.

A verseny rendszere:  a verseny háromfordulós: helyi, megyei 
és országos szervezésű.

1. Helyi első fordulót az iskolák házi verseny keretében szervez-
hetnek, melyet öntevékeny módon, a korábbi évek tapasztalata-
ira építve, a megyei forduló rendezőivel egyeztetve javaslunk le-
bonyolítani. A forduló feladatait a helyi tanárok állítják össze. 
Helyi, házi verseny megszervezése nem feltétele a megyei/terü-
leti döntőn való részvételnek. Időpontja: 2014. február hónap.

2. Megyei/területi döntő, melyeket a verseny helyi szerve-
zői helyben valósítanak meg. Az Egyesület versenyszervezési 
szándékát kérjük, hogy 2014. január 15-ig jelezze a titkarsag@
titnet.hu mail címen. A megyei döntő lebonyolításáról a szer-
vezőkkel /TIT Egyesület, Alapítvány/ írásos megállapodást 
kötünk.

A megyei döntő időpontja: 2014. március 22. /szombat/ dél-
előtt 10 óra, időtartama 5-8. osztályokban 90 perc, 3-4. osz-
tályokban 60 perc.

A megyei döntő nevezési díja Magyarországon egységesen 
1 200 Ft, melyet a verseny szervezője közvetlenül szed be a 
résztvevőktől és abból a helyi forduló lebonyolításának és az 
elkészült feladatok kijavításának költségeit fedezi. A helyi ja-
vítás után a versenyzők dolgozatát kérjük továbbítani a ver-
senyközponthoz, ahol azok egy megadott pontszám felett 
újra javításra kerülnek.

3. Országos döntő, melyet a versenyközpont szervez Buda-
pesten, ahová évfolyamonként a legtöbb pontot elért, leg-
jobb teljesítményt nyújtó versenyzőket hívjuk be.

A döntőn a versenyzőnek a részvétel ingyenes, kísérők szá-
mára önkölt- séges.

Időpo n t ja: 2014. május 30-31. (péntek dél-
után és szom- bat délelőtt) két feladat forduló-
val, melynek eredményét összesítve alakul ki a 
végleges sorrend.

A verseny nyerteseit tárgyjutalommal és oklevéllel díjaz-
zuk. A nyertes diákok felkészítő tanárai is elismerést kap-
nak.

Általános tudnivalók: a verseny mindhárom fordulójában 
elektronikus segédeszközök és külső segítség igénybevétele 
nem lehetséges. 

A versenyre való felkészülést a Tudományos Ismeretter-
jesztő Társulat folyóirataiban – Élet és Tudomány hetilap, Ter-
mészet Világa havilap – megjelenő írásai és honlapjai segítik. 
A versenyről folyamatosan tájékoztatjuk az érdeklődőket a 
www.titkalmarlaszlomatematikaverseny.hu portálon.

A XLIII. TIT Kalmár László Matematika Versennyel kap-
csolatban további információ kérhető a titkarsag@titnet.hu 
címen és a fenti címen, telefonszámon.

Eredményes versenyzést és sikeres lebonyolítást kívánunk!
PIRÓTH ESZTER

így a bal oldal is. Vegyünk el mindkét oldalból a + b + 
+ c -t. Ekkor 99a + 99b = 21 · (a + b + c). Itt a bal oldal 
osztható 9-cel, tehát a 3 osztója a + b + c -nek. Ezen 
számelméleti okoskodással kiderítettük, hogy az ere-
deti háromjegyű szám osztható 66-tal. A szóba jöhető 
megoldások: 132, 198, 264, 330, 396, 462, 528,… El-
lenőrzéssel meggyőződhetünk arról, hogy csak a 132, 
264, 396 ad jó megoldást.  

II.  megoldás: 100a + 10b + c = 22a + 22b + 22c egyen-
letet rendezve 78a = 12b + 21c, ezt 3-mal osztva:   

    26a = 4b + 7c.
A jobb oldal legfeljebb 99, így 26a lehet 26, 52  vagy 78. 

Ezt a három lehetőséget kell végigpróbálni:  
a = 1 esetén 4b + 7c = 26, amiből b = 3 és c = 2.  
a = 2 esetén 4b + 7c = 52, amiből b = 6 és c = 4.  
a = 3 esetén 4b + 7c = 78, amiből b = 9 és c = 6.  
Tehát a megoldások: 132, 264, 396.

A nyolcadik osztályos feladatok megoldásai
1. Az első feltételből következik, hogy az egyik juhász-

nak x, a másiknak x – 16 bárány van. A második fel-
tételből következik:  
 

Tehát az egyik juhásznak 24, míg a másiknak 8 bárá-
nya van. 

2. Feltételezhetjük, hogy a labda kisebbik része van a 
jégben. Az ábrán az AB 
szakasz jelöli a „lyuk” át-
mérőjét. Az AB szakasz 
felezőpontja legyen F, a 
labda középpontja O. Az 
OF szakasz hossza x. Az 
OFB háromszögre írjuk 
fel a Pitagorasz-tételt: Az 
ábra jelölései alapján x2 + 
122 = (6 + x)2.  
Végezzük el a kijelölt 

műveleteket:  x2 + 144 = 36 + 12x + x 2.
 18 = 12x, ahonnan x = 9.   

Tehát a labda sugara 15 cm. 
3. A keresett számokban 5-nél nagyobb számjegy nem 

szerepelhet, mert két számjegy között nem lehet 
5-nél több számjegy. Továbbá, mivel hét számjegy 
van, és minden számjegy legalább kétszer szerepel, 
ezért van egy számjegy, ami legalább 3-szor is sze-
repel és csak egy ilyen van (ez a számjegy csak a 0, 
az 1 vagy a 2 lehet). 

   A próbálgatások során aszerint haladhatunk, hogy 
mi a legnagyobb számjegye a felírandó számnak, to-
vábbá aszerint, hogy melyiket tudjuk legalább 3-szor 
szerepeltetni. Így az alábbi lehetőségeket kapjuk: 
5000005, 5300035, 4000141, 1410004, 1312132, 
2312131, 2312132.  
Hatjegyű DudLa-szám 312132, nyolcjegyű 41312432.

( )

16 16
7

2 2
3 16

2 48

24

x x
x

x x

x

x

− −
+ = ⋅

= −

=

=

A helyzettWl függ, ki a fWnök

A nagyobb és agresszívabb galambok elérik, hogy előbb 
egyenek az etetőből, de repülés közben egyáltalán nem biz-
tos, hogy övék a vezető szerep. A madárrajok dominancia-
viszonyait és repülési dinamikáját korábban már vizsgálták 
külön-külön, de a kettőt összeilleszteni igazi áttörés. Sok kis-
testű állat mozgásának követéséhez ugyanis fejlett technoló-
giára és nagy számítástechnikai kapacitásra van szükség.

A madarak azonosítására kétféle módszert alkalmaztak az 
ELTE, az MTA és a University of Oxford kutatói. A dúc-
ban végzett vizsgálatokhoz egyedi színkóddal ellátott há-
mot tettek az állatokra és kamerával rögzítették az etetése-
ket. A felvételt kiértékelő program a színkódok alapján au-
tomatikusan beazonosította az akár 30 egyedet, a mozgási 
adatokból pedig kiderült, melyik madár mikor fér hozzá az 
etetőhöz, és melyek azok, amelyeket félrelöknek a többiek 
vagy várakozni kénytelenek. Az adatokból így egyfajta 

„csípésrend”, dominancia-hierarchia hálózata rajzolódott 
ki, amely megegyezett az agresszív interakciók klasszikus, 
manuális meghatározásából származóval. Repülés közben a 
színkódok helyett a hámra erősített apró GPS-készülékek 
árulták el, mely madarak vezetik a rajt, melyek kezdemé-
nyezik általában a fordulásokat, és melyikek azok, amelyek 
főként csak átveszik az irányváltásokat.

Farkasok és hegyi gorillák vizsgálata alapján azt várhatnánk, 
hogy az evésnél domináns, a többieket maguk mögé utasító 
madarak a levegőben is őrzik pozíciójukat. Az etetési és a repü-
lési rangsorrendet összevetve azonban egyértelmű, hogy a ga-
lamboknál nem ez a helyzet: repüléskor még az erősebbek is 
rábízzák magukat a jobban tájékozódó társaikra. Persze az is 
lehet, hogy a rajt vezető madarak nem ügyesebbek a többiek-
nél, csak minél előbb szeretnének visszatérni a biztonságos ga-
lambdúcba. A többiek pedig kénytelen-kelletlen követik őket, 
mert a levegőben esélyük sincs rendre utasítani az élre törőket. 
Az új módszer persze nem csupán galamboknál alkalmazható, 
úgyhogy hamarosan egyre több fajról kiderülhet, milyen té-
nyezők alakítják csoportjaik mozgását.

Kubinyi EniKő

ÉT-ETOLÓGIA
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2Örömmel láttam, az 
egyik áruházlánc al-

bumba ragasztható matri-
cákon az egzotikus tájak 
élővilága után végre Ma-
gyarország állatait ajándé-
kozza. Kisunokám éppen 
egy harkály két felét il-
lesztgette óvatosan a helyé-
re. Aktív ismerkedés élmé-
nye elemi fokon. Sokakat 
elvezet tán olyan találko-
zásokhoz is, amilyennek 
eredményét tárlatunkon 
állítottuk ki. Az is látható, 
hogy ilyen intimitásokat 
kellő diszkrécióval kell 
megközelíteni, közelről, 
odatartott okostelefon he-
lyett alkalmas zoommal 
felszerelt kamera használa-
ta ajánlatos.

H. J. 

ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

1

Irházi Sándor (Budapest, 

irhazi.sandor@gmail.com) 

– Egy család hétköznapjai – 

Május végén egy forgalmas budapesti 

út mellett hangos csipogásra 

lettem figyelmes: egy fa néhány 

méter magasságban lévQ odújából 
harkályfióka (ha jól gondolom, nagy 

fakopáncs) tekintgetett ki, ismerkedett 

a világgal. Néhány napon keresztül 

követtem a család életét, és képeket 

készítettem. EzekbQl küldök el most 
néhányat, megfigyeléseimet szívesen 

megosztom olvasótársaimmal. 
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Az ÉT-galériában bárki kiállíthatja felvéte-
lét, megosztva élményét olvasótársaival. 
Kérjük, hogy a digitális képet tif vagy jpg 
formátumban 300 dpi felbontással küld-
je el az et-galeria@eletestudomany.hu 
címre. A tárgyrovatba írja: ét-galéria, és 
a kísérRlevélben mondja el, amit a felvétel 
körülményeirRl és a témáról tud. A bekül-
dR jutalma a „kiállításban” megnyilvánuló 
elismerés. 

A „hónap képe” 5000 Ft különdíjat kap.

SZABÁLYOK

1. Kíváncsian – 2. Ételhordó – 3. Mohóság – 4. Nagytakarítás – 5. Merészen – 
6. Durcásan 

3

5

4

6
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KÖNYVTERMÉS Albert Valéria rovata

A nagy felmelegedés

Valahányszor kitör hazánkban a káni-
kula, mindenki a globális felmelegedést 
okolja. Kezdünk tehát felzárkózni Ang-
liához, legalábbis abban a tekintetben, 
hogy egyre több szó esik az időjárásról. 
Ugyanakkor hajlamosak vagyunk ösz-
szekeverni az időváltozást és az éghajlat 
változását, de – a kötet szerint – ez a vi-
lág más részein is így van.

Sokáig nem volt elfogadott nézet, 
hogy az éghajlat változása népek, kultú-
rák sorsára is hatással lehetett. Holott 
ahogy változott az időjárás, változtak az 
idők is. Brian Fagan könyvének egyik 
célja, hogy igazolja ezt a feltételezést. A 
Kaliforniai Egyetem antropológiapro-
fesszora a klíma és a társadalom kölcsön-
hatásával foglalkozik. Több mint tízéves 
munkával annak nézett utána, hogy 
bolygónkon a legutóbbi ezer évben tör-
tént klimatikus változások milyen gaz-
dasági, társadalmi következményekkel 

jártak. A kötetet oktatási célra 
is lehet használni, hiszen jól és 
olvasmányosan megírt mű, 
miközben szakmai hivatkozá-
sokkal, jegyzetekkel is ellátták.

Alaposan elemzi a Kr. u. 
1000 táján kezdődő, közép-
kori meleg időszakot, amely 
hosszabb, melegebb nyarakat 
és bőséget hozott Nyugat-
Európának. Ezt az északabb-
ra élő népek is megérezték: a 

norvég hajósok letelepedtek Grönlan-
don, később kapcsolatba kerültek az 
eszkimókkal is. A polinéziaiak az új 
széljárásnak köszönhetően a világ 
olyan eldugottabb részeit is képesek 
voltak benépesíteni, mint a Húsvét-
szigetet. Fagan érzékletesen írja le, 
hogy korábban hogyan dolgoztak 
vagy inkább küzdöttek az emberek a 
földeken nap mint nap és évről évre. 
Zordabb körülmények között a kisebb 
népesség is csak nagyon nehezen tudta 
eltartani magát. A kulturális felemel-
kedéshez pedig az kellett, hogy a kel-
lemesebb idő több terméshez vezessen, 
amitől gyarapodott a népesség. Jobb 
körülmények között több gyermek 
született, illetve maradt életben. 
Ugyanekkor azonban a Föld túlolda-
lán aszály pusztított, tönkretéve olyan, 
korábban virágzó civilizációkat, mint 
Angkor Wat. 

Érdekes, hogy éppen e könyvismerte-
tés írása közben jelent meg egy vizsgá-
lat eredménye, mely arról szól, hol lesz 
vízhiány a Földön 2095-ig. Fagan is ír 
arról, hogy már ma is, de a következő 
évtizedekben a legnagyobb veszélyt a 
szárazság jelenti, miközben a világ gaz-
dagabb része egyre több vizet használ. 

A könyv szerzőjének másik célja, 
hogy tanuljunk abból, miként változ-
tatta meg, virágoztatta fel vagy tette 
tönkre a korábbi civilizációkat a klí-
maváltozás. A történelmi tapasztala-
tok hasznosítása, a jó alkalmazkodó-
képesség és megfelelő stratégiák ki-
dolgozása átsegíthetnek bennünket 
az előttünk álló nehézségeken. Fagan 
régészek, történészek, paleo kli-
matológusok eredményeiből rakta 
össze következtetéseit, és kijelenti, 
hogy ezekért őt terheli a felelősség. 

Ám jóval bonyolultabb a helyzet, mint 
ezer évvel ezelőtt. Sokkal többen va-
gyunk, sokkal nagyobb a veszély is. Bi-
zonyos szempontból könnyebb is a hely-
zetünk, mert, ahogy a Föld légkörében, 
úgy ma a világ gazdaságában is szinte 
minden mindennel összefügg és elvileg 
átláthatók az egyes lépések következmé-
nyei. A hosszú távú változásokat azon-
ban nem lehet egyik-napról a másikra 
megállítani. 7 milliárd ember van össze-
zárva erre a bolygóra, akarva-akaratla-
nul hatással vagyunk egymásra. Más 
kérdés, hogy akik tehetnének valamit, 
akarnak-e tenni?! Az említett, 2095-re 
vonatkozó vizsgálat kapcsán többen is 
megjegyezték már, hogy a vízhiányból 
nagy üzletet lehet kovácsolni – de ez már 
végképp nem Fagannak és könyvének 
felelőssége. (A nagy felmelegedés. Európa 
Kiadó, 2012, 438 oldal, 3000 forint) 

TRUPKA ZOLTÁN

Shaw-riportok Capa-fotókkal

Az Izraeli riportok című kötet biztos si-
kerre van ítélve. Irwin Shaw-nak az iz-
raeli függetlenség kikiáltása alkalmából 
1949-ben tett utazásáról írt riportköny-
vét ugyanis Robert Capának ugyanab-
ból az alkalomból készített fotóival il-
lusztrálták, noha a két híresség, fotós és 
amerikai író nem együtt utazott a fiatal 
és archaikus országba. Képek és ripor-
tok mégis ugyanazt a történetet beszé-
lik el, habár más eszközön keresztül. 

Shaw, az éles szemű megfigyelő a 
visszásságokat ugyanúgy leírja, mint a 
hősies tetteket, ezért olyan izgalmas 
beszámolója, Capának pedig minden 
képe szívbemarkoló, megható és meg-
értő. De hát Capa még a német pusz-
títást is így fotózta, mindenben az em-
bert, az emberséget keres-
te, ezért nem hasonlítható 
semmilyen más fotóshoz 
életműve.

Show azonban őszintén 
beszámol arról is, hogyan 
lőtték le saját emberei az 
egyik zsidó parancsnokot a 
nyelvi félreértések és a rossz 
katonai szervezettség miatt. 
Leírja, miként vetették be 
a még teljesen kiképzet-
len, a héber nyelvet sem beszélő be-
vándorlókat, és hányan haltak meg 
közülük emiatt. Nem tetszenek 
Show-nak Tel-Aviv Bauhaus-épüle-
tei sem, látja a szegénységet és a drá-
gaságot, a rossz élet- és lakáskörül-
ményeket, de látja az irdatlan energi-
át, a lelkesedést és az elszántságot is.

Show legérdekesebb beszámolói ta-
lán éppen azok, amelyben a beván-
dorlók kulturális és etnikai sokféle-
ségét és az ebből eredő problémákat 
mutatja be. Bevándorlók az épülő 
Izraelbe ugyanis nemcsak a háború 
dúlta Európából, a Sztálin leigázta 
Szovjetunióból érkeztek, Afrikából 
és Pakisztánból bevándoroltakkal 
ugyanúgy találkozott az író, akik-
nek a szokásai alapvetően eltértek a 
többiekétől. Mindezt bábeli nyelvza-
var kísérte, amin úgy próbáltak segí-
teni, hogy az egyébként igen archai-
kus, bonyolult és nehéz héber nyelv 
megtanulását kötelezővé tették min-
den izraeli állampolgár számára. 

Valamelyes nyugalmat és békessé-
get Show érdekes módon csak Jeruzsá-
lemben lelt. Az ország minden pontja 
mozgásban volt, építettek, szántottak, 
dolgoztak, gyakorlatoztak, vitatkoztak, 
veszekedtek, énekeltek, csupán ebben az 
ősi városban csordogált lassabban az élet. 

Shaw és Capa Izrael egy olyan érdekes 
pillanatát kapta el fotóval és tollal, 
amely izgalmas olvasmányt és látniva-
lót kínál, ugyanakkor számtalan tanul-
sággal szolgál. (Izraeli riportok. Park 
Könyvkiadó, 2012, 142 oldal, 6500 forint)

- J -



Leszel a barátom?

Amikor véleményt alkotunk valakinek a személyiségé-
ről, ítéletünket sokszor befolyásolják olyan tulajdonsá-
gok is, melyeknek semmi közük az illető jelleméhez. 
Például – amint azt számos lélektani kutatás jelezte – a 
szép emberekkel kapcsolatban pozitív előítéleteink van-
nak: ha valaki kimondottan jó külsejű, akkor hajlamo-
sak vagyunk kedvező ítéletet alkotni a személyiségéről 
is. Kimutatták például, hogy a vonzó külsejű személyek-
ről mások sokkal több jó tulajdonságot feltételeznek, 
mint az előnytelenebb megjelenésűekről, sőt a szép em-
berek általában többet is keresnek.

Sokkal kevésbé közismert, hogy a név, mégpedig ön-
magában a keresztnév is olyan „tulajdonsága” az ember-
nek, mely befolyásolja személyének megítélését. Lélekta-
ni kísérletek kimutatták, hogy a „jó nevű” emberek 
előnyt élveznek az állások betöltésekor, sőt egy fényké-
pen látható személy szebbnek tűnt akkor, ha szép név 
tartozott hozzá.

Az Innsbrucki Egyetem két kutatója, Tobias Greitemeyer 
és Irene Kunz arra volt kíváncsi, hogy egy személy 
vonzó külseje és keresztnevének szépsége hogyan be-
folyásolja társasági sikerességét; ezek a felszíni tulaj-
donságok valóban jelentős szerepet töltenek-e be ab-
ban, hogy milyen eséllyel talál új barátokra. A kutatók 
a közösségi média felhasználásával végezték el kísérle-
tüket: kitalált személyek – nők és férfiak – nevében 
Facebook-profilokat hoztak létre, melyekben csak a 
fényképeket és a keresztneveket változtatták. A képek 
egy része nagyon szép, másik része kevésbé szép em-
bereket ábrázolt. A nevek az esetek egyik felében po-
zitívak, a másik felében pedig inkább negatívak vol-
tak; például az adott társadalmi környezetben a 
Maximilian vonzó névnek számít, az Uwe viszont 
nem. Greitemeyer és Kunz nem foglalkozott azzal, 
hogy egy arc vagy egy név miért tűnik szépnek vagy 
csúnyának, egyszerűen azokat a portrékat és neveket 
használták, amelyek egy előzetes felmérésben határo-
zottan pozitív vagy negatív minősítést kaptak. A lét-
rehozott profilok között mindenféle változat előfor-
dult: szép arc szép névvel, szép arc népszerűtlen név-
vel, kevésbé vonzó arc szép névvel, illetve kevésbé 
szép arc negatív megítélésű keresztnévvel. A kitalált 
személyek profiljaival a kutatók több mint négyszáz, 
Innsbruckban élő valódi Facebook felhasználónál je-
lentkeztek, és barátnak jelölték őket, majd figyelték, 
hogy a címzettek kit fogadnak el és kit nem.

A keresztnévnek valóban óriási jelentősége volt: a 
pozitív nevű embereket sokkal többen (39,3 százalé-
kos arányban) fogadták el barátnak, mint a népsze-
rűtlen nevűeket, akiknek az eredményessége csak 
22,9 százalék volt. Hasonlóan alakult a helyzet a von-
zó külsőt illetően is, a barátkozást kezdeményező 
vonzó külsejű embereknek 34,5 százaléka járt siker-
rel, míg a kevésbé szépeket csak az esetek 24,3 száza-
lékában fogadták el. Az eredményekből az az érdekes 
jelenség is kirajzolódott, hogy ha a barátságot ajánló 
személynek legalább az egyik jellemzője – vagy a neve 
vagy a külseje – pozitív volt, akkor már ugyanolyan 
valószínűséggel talált barátra, mint azok, aki mind-
két tekintetben vonzónak számítottak. A rossz hír te-
hát az, hogy a külsőségek valóban számítanak a társas 
kapcsolatok kialakításakor, ám van jó hír is: a szülők 
már előre kedvezően befolyásolhatják gyermekük 
majdani sikereit, ha pozitív csengésű nevet választa-
nak a számára.

MANNHARDT ANDRÁS

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

Optikai tuning (SZ^CS ÉDUA RAJZA)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Pazar aranykincs 
JeruzsálembWl

Az idei ásatási szezonban 
szenzációs aranytár-

gyakra bukkant a jeru-
zsálemi Templom-hegy 
lábánál feltárást végző 
régészcsoport: arany és 
ezüst ékszerek mellett 
36 arany pénzérmét, to-
vábbá egy kivételesen 
nagy aranymedált talál-
tak, amelybe díszítésként 
egy menórát (hétágú templo-
mi gyertyatartót), egy sófárt (kürt-
ként megszólaltatható kosszarvat) és 
egy tóratekercset véstek. 

Mint azt a feltárást vezető Eilat 
Mazar, a Jeruzsálemi Héber Egyetem 
régésze elmondta, a lelet, amelyet a 
Templom-hegy déli támfalától alig 50 
méterre, egy bizánci épület romjai alatt 
fedeztek fel, a Kr. u. VII. század ele-

meg, majd az ezt követő devonban 
jelenlétük egyre hangsúlyosabb lett: a 
legegyszerűbb rovarokat és ezerlábúa-
kat követték az első ragadozó gerinc-
telenek, köztük a pókok és a skorpiók.

A szilur és a devon időszakban a szá-
razföld két őskontinensből, Laur ázsiá-

Gondwana Wsi skorpiója

Dél-Afrikában felfedezték a Gond-
wana őskontinensen eddig ismert 

legrégebbi szárazföldi állat, egy 350 
millió éve élt skorpió megkövült ősma-
radványát. Robert Gess, a Witwa-
tersrand Egyetem Fejlődéstudományi 
Intézetének paleontológusa a dél-afri-
kai devon időszaki Witteberg-csoport 
sziklái között bukkant rá a páratlan le-
letre. A Gondwanascorpio emzantsiensis 
névre keresztelt ősskorpió eddig isme-
retlen fajt képvisel. A felfedezésről a 
kutató az African Invertebrate szakfo-
lyóiratban számolt be.

Mint a kutató elmondta, az első szá-
razföldi állatok a Földön mintegy 420 
millió éve, a szilur időszakban jelentek 

ból és Gondwanából állt, amelyeket 
mély óceán választott el egymástól. Az 
északi Laurázsia a mai Észak-Amerikát 
és Eurázsiát foglalta magába, míg a tőle 
délre lévő Gondwana a mai Dél-Ame-
rikát, Afrikát és Ausztráliát ölelte föl.

A gerinctelenek szilur és devon idő-
szaki szárazföldi térhódítására vonat-
kozó bizonyítékokat eddig csak az 
egykori Laurázsia területén találtak, 
bár azt is tudjuk, hogy a karbon idő-
szakban már Gondwanát is teljesen be-
népesítették szárazföldi állatok.

„A most felfedezett skorpió-ősmaradvány 
az első bizonyíték arra, hogy Gondwana 
szárazföldi állatok általi elfoglalása idő-
ben legfeljebb csak kevéssel maradhatott le 
Laurázsiáé mögött” – mondta Gess. 

(ScienceDaily)

jére, a bizánci időszakra 
datálható. A kincsekre két 

vászonbatyuban találtak 
rá: az egyiket látható-

an gondosan becso-
magolva rejtették 
el a föld alá, míg 
a másikat sietősen 
(feltehetőleg me-
nekülés közben) 
dobták el, úgy, 

hogy tartalma rész-
ben szétszóródott. 

Mindebből Mazar arra 
következtet, hogy a kin-

csek valamikor a Jeruzsálem 
perzsa megszállása (Kr. u. 614) körüli 
időszakban kerülhettek a rejtekhelyre.

Az aranyláncon függő, mintegy 10 
centiméteres aranymedál, amelyen 
a már említett menóra, sófár és tóra-
tekercs látható, Mazar szerint erede-
tileg magának egy tóratekercsnek a 
díszítménye lehetett. Amennyiben ez 
beigazolódik, úgy ez a legrégebbi tó-
ra-ornamentum, amely eddig ásatáson 
előkerült. A nagy medál mellett még 
egy kisebb aranymedált, két arany-
függőt, egy aranyorsót és egy ezüst-
kapcsot találtak, amelyek a régészek 
szerint valamennyien a tóratekercsek 
ornamentumához tartozhattak.

„A legvalószínűbb magyarázatnak az tű-
nik, hogy az elrejtett kincseket egy új zsina-
góga építésére gyűjthették össze – mondta 
Mazar. – Azonban bármi is volt az eredeti 
szándék, az nem vált valóra: menekülés 

közben a kincseket itt hagyták, és sosem 
tértek vissza értük.” Ami a 36 arany 
pénzérmét illeti, azok több római és 
bizánci császár uralkodásának idejéből 
származnak, a Kr. u. IV. és VII. század 
közötti időszakból.

Elian Mazarnak nem ez az első szen-
zációs felfedezése: ugyancsak idén 
számolt be arról az (egyébként még 
tavalyi) eredményről, amelynek során 
ugyanezen a feltárási területen rábuk-
kantak a városban eddig fellelt legré-
gebbi, a Kr. e. X. századból származó 
betűírásos feliratra, amelyet egy nagy, 
nyak nélküli kerámiakorsó (pithos) fel-
ső peremére véstek, s amelyről azóta az 
is bebizonyosodott, hogy héber nyel-
ven íródott. 

(Hebrew University of Jerusalem)

A skorpió fullánkjának Qsmaradványa
KÉP: UNIVERSITY OF THE WITWATERSRAND

 A feltárást vezetQ Eilat Mazar az aranyláncon 
függQ medállal (KÉPEK: OURIA TADMOR)

A feltárási terület (a kép jobb alsó negyedében 
piros karikával jelölve) (KÉP EILAT MAZAR/

HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM)



ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2013/38  1211

Mindannyian a Marsról 
származunk?

Geokémikusok bizonyítékot talál-
tak arra a régóta felvetett, ám 

erősen vitatott elképzelésre, misze-
rint bizonyos, a földi élethez nélkü-
lözhetetlen alapvegyületek a Marsról 
érkeztek a korai Földre. 

Steven Benner geokémia-profesz-
szor (Westheimer Tudományos és 
Technológiai Intézet) egy nemzet-
közi konferencián ismertette az ál-
tala perdöntőnek vélt bizonyítéko-
kat, amelyek bizonyos szerves mo-
lekulák létrejöttéhez nélkülözhetet-
len elemeknek (bór, molibdén meg 
oxigén) és vegyületeknek (molib-
dén-oxid, víz) a több milliárd évvel 
ezelőtti földi és marsi környezetben 
valószínűsíthető gyakoriságán ala-
pulnak. Mint hozzátette: „ezek az 
élet létrejöttéhez nélkülözhetetlen felté-
telek a Marson részben még jelenleg is 
fennállnak”.

Benner teóriája két olyan para-
doxonból indul ki, amelyek az élet 
földi keletkezésének megértésében 
komoly nehézségeket okoznak.

Az első az úgynevezett kátrány-pa-
radoxon. Minden élő anyag szerves 
molekulákból épül fel, ám ha egy 
olyan ősleveshez, amely egyszerűbb 

szerves molekulákból áll, energiát 
(hőt vagy fényt) adunk, és a rend-
szert magára hagyjuk, abból spon-
tán módon nem fog létrejönni élet 
vagy annak lényegi építőelemei, 
csak valami zavaros, kátrányhoz 
hasonló kotyvalék.

„Léteznek viszont bizonyos elemek, 
ilyen például a bór és a molibdén, 
amelyek képesek megakadályozni a 
kátrányosodást, ezért úgy véljük, ezek 
jelenléte nélkülözhetetlen az élet kiala-
kulásához – magyarázta Benner. – 
Marsi meteoritok elemzése bizonyítja, 
hogy a korai Marson volt bór, s most 
úgy véljük, bizonyítható, hogy a molib-
dén oxidált formája is jelen volt.”

A molibdén-oxid azonban a korai 
Földön szintén nem jöhetett létre, 
mivel mintegy 3 milliárd éve, ami-
korra az élet keletkezését teszik, a 
Föld légköre még nagyon kevés 
oxigént tartalmazott: a Mars akkor 
még sűrűbb légköre viszont oxi-
génben is dúsabb volt. 

A második paradoxon a vízzel 
kapcsolatos: a földi élet feltételezett 
keletkezésének idején bolygónkat 
nagyrészt vagy teljes egészében víz 
borította. Ez nemcsak a bór kellő 
koncentrációban való előfordulását 
tette lehetetlenné (ma csak a Föld leg-
szárazabb sivatagaiban találunk ilyet), 
hanem a mai elképzelések szerinti 
első genetikai molekula, az önmagát 
reprodukálni képes RNS spontán 
létrejöttét is ellehetetleníti. Eddigi is-
mereteink szerint ugyan a korai Mar-
son is volt víz, ám messze nem olyan 
mennyiségben, mint bolygónkon.

Mindez Benner szerint azokat az 
elképzeléseket erősíti, amelyek sze-
rint az élet keletkezéséhez szükséges 
alapvető építőelemek a Marsról ér-
kezhettek a Földre – meteoritokon. 
„Később aztán a Föld vált alkalmasab-
bá az élet kialakulására és mindmáig 
tartó fennmaradására: ez a mi szeren-
csénk” – összegezte a professzor. 

(PhysOrg.com)

Kerestetik Európa 
innovációs fWvárosa

A z Európai Bizottság szeptember 
elején versenyt hirdetett, hogy 

megtalálja az innováció első európai 
fővárosát, amelyet az „i-főváros” cím-
mel fog kitüntetni. A díjat az a város 
fogja megkapni, amely a polgárok, a 
közintézmények, a tudományos élet és 
a gazdasági szereplők munkáját legjob-
ban összekötő „innovációs ökosziszté-
mát” építi ki. 

Napjainkban az unió lakosságának 
68 százaléka él városokban, ezek a tér-
ségek járulhatnak hozzá legnagyobb 
mértékben Európa innovatív jellegé-
nek megerősítéséhez.  A győztes város, 
amelyet egy független szakértőkből 
álló bizottság fog kiválasztani 2014 ta-
vaszán, 500 000 eurós díjban fog ré-
szesülni. A jelentkezési határidő 2013. 
december 3. 

Máire Geoghegan-Quinn, a kutatásért, 
az innovációért és a tudományért fele-
lős uniós biztos emlékeztett rá, hogy a 
városok az európai gazdaság motorjai. 

Tízből hét európai polgár városi 
környezetben él, és ezek a régiók 
termelik meg az unió GDP-jének 
kétharmadát. 

A városokat egyrészt a már 
megvalósult kezdeményezéseik és 
teljesítményük, másrészt a jövőre 
vonatkozó terveik alapján fogják 
értékelni. A jelentkezőknek azt kell 
bizonyítaniuk, hogy olyan átfogó 
stratégia birtokában állnak, amely 
innovatív a koncepciók, a folya-
matok és az eszközök tekintetében, 
inspiráló, azaz céljai között szerepel 
a tehetségek, a támogatások, a be-
ruházások odavonzása, a polgárok 
szerepvállalásának és közreműkö-
désének ösztönzése, valamint integrált. 
Ez utóbbi azt takarja, hogy az inno-
vációs csoport céljai kapcsolódnak az 
Európa 2020 stratégia célkitűzéseihez, 
vagyis az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedés egész Európában 
való eléréséhez.

Az innováció elősegítésére közösségi 
kapcsolatokat épít a városon belül és 
kívül is. Érdemes tehát Budapestnek 

vagy a többi magyar város lakóinak is 
megfontolniuk a versenyen való rész-
vételt!

A versenyre valamennyi uniós tagál-
lam 100 ezer lakosnál nagyobb városai, 
illetve az EU kutatási keretprogram-
jában részt vevő városok is jelentkez-
hetnek. Azokból az országokból, ahol 
nincs 100 000 főnél népesebb város, a 
legnagyobb város pályázhat.

E. L.
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 A Charles Darwin Egye-
tem kutatói azt vizsgálták, 
hogy milyen hatással van az 

egyik betelepült békafaj az észak-ausztrál folyókban és 
tavakban élő legapróbb krokodilfajokra. Ezek a fajok 
az evolúció során folyamatosan 
elsatnyultak, mivel nincs elég 
táplálék az élőhelyükön. Noha 
mostanában lenne mit enniük, 
azonban dr. Adam Britton, a ku-
tatás vezetője szerint egy apró 
betelepülő kétéltű, az agavarangy 
tehető azért felelőssé, hogy az 
ausztrál vizekből erőteljesen 
megcsappantak a legkisebb 
krokodilok. Az agavarangy 
testében ugyanis olyan méreg-
anyag van, amely megmérgezi 
a krokodilokat.  „Azt már eddig 
is tudtuk, hogy az agavarangyok 
megölik az édesvízi krokodilokat, de azt csak sejthettük, hogy 
az előbbi faj ténylegesen mekkora pusztítást képes okozni. A 
kistestű krokodilok ugyanis előszeretettel vadásszák e varan-
gyokat, mivel méretük is ideális és a környéken így is igen 
kevés az élelem” – meséli Adam Britton.

Akárcsak más honos fajok hasonló esetében, így a 
kisméretű krokodilok is elpusztulnak, amikor az aga 
varangyokban lévő bufotoxint próbálják megemészte-
ni. Bizonyos területeken a krokodilok lassan a kihalás 
szélére sodródnak a sok elfogyasztott, betelepülő aga-

varangy miatt, így a térségben 
a tudósok szerint a teljes öko-
lógiai rendszer felborulhat. A 
csoport azonban olyan érdekes 
nyomokra is bukkant, amely 
arra utalhat, hogy egyes terü-
leteken az ott élő krokodilok 
mintha megtanulták volna, 
hogy a békáknak csak a fekete 
lába ehető. Erre utal, hogy míg 
egyes helyeken sok elpusztult és 
saját társaik által is megharapott 
krokodilt találtak, máshol nem 
bukkantak mérgezett hüllők 
nyomaira. 

A kutatók szerint az állatok szép lassan mindenhol meg 
fogják tanulni, hogy az agavarangy hiába ígérkezik kiadós 
vacsorának, mérgező. Ezért a jövőben a krokodilok elkép-
zelhető, hogy már csak a varangy lábát fogyasztják majd el.  

(www.greenfo.hu) 
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KROKODILOK HALÁLOS VACSORÁJA

Intelligens városkártya

Á tadták a Parlamentben az idei 
Magyar Termék Nagydíjakat. A 

kitüntető címek közül az Informati-
kai Nagydíjat a NetLock által kon-
zorciumban fejlesztett intelligens 
közösségi kártyarendszer, a CityPass 
nyerte el, amelyet már több éve si-
kerrel alkalmaznak városi és egyete-
mi környezetben egyaránt. 

A sokoldalúan használható CityPass 
intelligens kártyarendszer vállala-
tok, önkormányzatok és oktatási 
rendszerek eltérő igényeit is képes 
kielégíteni. A nyílt rendszerbe bár-
milyen (RFID) kártya regisztrálha-
tó, ezért a felhasználási lehetőségek 
száma szinte végtelen. A rendszert 
sikerrel alkalmazzák egyetemi kár-
tyaként Debrecenben és Győrben, 
valamint városkártyaként egy har-
madik településen, Szolnokon. 

A Debreceni Egyetem hallgatói 
és dolgozói beléptető eszközként és 
olvasójegyként is használhatják a 
CityPass alapjain működő DEKa- 
kártyát, illetve a hozzá kapcsolódó 
egyenleg és felhasználói fiók segít-
ségével vásárolhatnak, és az egye-
tem információs portálját is igénybe 
vehetik. A győri Széchenyi István 

Egyetem hasonló területeken al-
kalmazza a CityPass multifunkciós 
kártyarendszert: a beléptetés mellett 
az intelligens kártyák segítségével 
történik egyebek között a fénymá-
solás, szkennelés és nyomtatás elekt-
ronikus kifizetése, valamint már az 
indulástól a kártyákhoz kapcsolódik 
az egyetemi könyvtár használata is. 

Szolnokon a közösségi közlekedés-
ben használják a rendszert a T-City 
Szolnok Városkártya Program kere-
tében. A kártyabirtokosok emellett 
hűségpontokat is gyűjthetnek kár-
tyájukkal, illetve kedvezményeket 
vehetnek igénybe a különböző elfo-
gadó partnereknél, boltoktól kezd-
ve szórakozóhelyeken és sportléte-

sítményeken át egészen a különféle 
kulturális eseményekig. 

Maga a NetLock vállalat az elekt-
ronikus minősített hitelesítések, 
időbélyegzések, elektronikus szám-
lázás,  e-archiválás stb. informatikai 
fejlesztésével foglalkozik. Techno-
lógiája a fontosabb operációs rend-
szerekben (Windows, Mac OS X, 
iOS, Android OS) és a legfontosabb 
böngészőkben  (Mozilla Firefox, In-
ternet Explorer, Google Chrome, 
Safari), akárcsak a leggyakrabban 
használt levelezőkben (MS Outlo-
ok, MS Outlook Express, Mozilla 
Thunderbird, Mac OS Mail) jól al-
kalmazható. 

(www.morpho.hu)
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A The Economist nyomán a Typotex Kiadó adta közre A világ számok-
ban – 2013 cím_ évkönyvét, s ebbQl kérünk „világelsQket”. A megfejtést 
beküldQk között a kötet 5 példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét 
keddje, 2013. október 1-e. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Kereszt-
rejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu.

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A rejt-
vényciklus végére e bet_k – helyes sorrendbe rakva – egy 120 éve szüle-
tett magyar vegyész, gyógyszerész nevét adják ki. A név beküldQi között 
az Élet és Tudomány negyedéves elQfizetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. A legélhetRbb város neve. 10. Itt kívül. 11. Mulatószó. 
13. Noé testvére a Bibliában. 14. Egyes oszlop. 16. Álomba ringat, tájszó-
val. 18. Lásd ott!, röv. 19. A legnagyobb város neve. 21. Szignál. 23. 
Balatonfüredhez tartozó üdülQhely. 24. A keser_ anyagok orvosi neve. 26. 
Cseh filmrendezQ, egyik munkája A Kalimantan-akció (Vladimír). 27. Itt a 
legmagasabb a várható élettartam. 28. A végén elnyerQ! 31. Pecunia 
non ...; a pénznek nincs szaga. 32. Óhit_. 36. Amely dolog. 37. Vulkáni 
tanúhegy Celldömölk határában. 38. Szamojéd nép. 40. Az ország terü-
letéhez képest itt van a legtöbb természetvédelmi terület.

FÜGGQLEGES: 1. Embertest_, bikafej_ szörny a krétai labirintusban. 2. 
Könyvkiadó. 3. Földre pakolás. 4. A berkélium vegyjele. 5. Olaj, London-
ban! 6. Szövetség. 7. Rhythm and blues (könny_zenei irányzat csoportja), 
röv. 8. Aszálykor gyakran kiejtett mássalhangzó! 9. A XIX. század vége 
felé kibontakozó irodalmi áramlat(ok). 12. Szélhárfa. 15. Volt válogatott 
brazil labdarúgó, eredeti neve Ricardo Rogério de Brito. 17. Svájci kanton, 
székhelye Bellinzona. 20. ... EnikQ; színm_vésznQ, a Los Angeles-i Thália 

Stúdió egyik alapítója. 21. Fájdalmas felkiáltás. 22. Francia matematikus, 
fizikus és csillagász (Pierre Simon, 1749–1827). 25. Focilabdát kapura 
ível. 29. Az illetQre. 30. ... Reality; tematikus tévécsatorna. 33. Train á 
grande vitesse (francia gyorsvasút), röv. 34. ... Haag; Hága. 35. Három 
ismeretlen személy! 39. Az európium vegyjele.

A 35. heti Élet és Tudományban megjelent rejtvény megfejtése: Hullaré-
szegen; Az áthidaló mozgás; Na de mama! A megoldást beküldQk közül a 
Darwin a szupermarketben cím_ könyvet (Typotex Kiadó) nyerte: Anger 
Roland (Szeged), Cseresznye Márton (Dorog), Farkas Beáta (Eger), 
Kardos Ábel (Sukoró) és Várhelyi Ferenc (Szombathely). A nyertesek-
nek gratulálunk, a könyveket 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. november 23. 
Jelentkezési határidQ: október 21. 
Pótjelentkezési határidQ: november 11.

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!

SAKKFANTÁZIA
Bakcsi György rovata

10. feladvány 
– Eduard Birgfeld

Szabadmatt 
4 lépésben

Világos: Kh5 Vg5 Bh4 Bh6 Fb8 
Ff1 Hc1 a4 b2 b3 b6 (11)
Sötét: Ka6 Fd1 He2 a5 b4 b7 c2 (7)

BeküldendQ a teljes megfejtés a 
mattadásig. (Az önmatt-feladvá-
nyokban világos kezd, és a megadott lépésszámban arra kényszeríti söté-
tet, hogy neki mattot adjon.)
Beküldési határidQ (a postabélyegzQ legkésQbbi dátuma): 2013. október 
10-e, csütörtök (Élet és Tudomány, Sakkfantázia, 1428 Budapest, Pf. 47. 
vagy eltud@eletestudomany.hu). 

Az Élet és Tudomány 2012. II. félévi részletes tartalom-
jegyzéke megrendelhetQ az eltud@eletestudomany.hu 
címen. Az érdeklQdQk számára elektronikus  formában, 

térítésmentesen elküldjük! 
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Több mint szomszéd – mo-
zaikok a horvát népi kultú-
rából című kiállítását a Néprajzi 
Múzeum Horvátország 2013. 

évi európai uniós belépése alkalmából rendezi. Horvátor-
szág Magyarország számára nem csupán a szomszédos álla-
mok egyikét jelenti, hisz hosszú időre összekötötte őket a 
történelem. Függetlenül attól, hogy néhány eseményre kö-
zös nemzeti büszkeséggel tekintünk, mások értelmezése vi-
szont jelentősen különbözik a két országban.

A kiállítás nem a mai Horvátország bemutatására vál-
lalkozik, hanem XIX. századi tárgyak segítségével arra 
mutat rá, hogy a népi kultúrát milyen európai folyama-
tok alakították, tagolták. A kiállításban bemutatott je-
lenségek sok esetben nagyon ismerősnek tűnhetnek Ma-
gyarországon, hiszen mind a magyar, mind a horvát 
néprajztudomány eredményei azt mutatják, hogy a Drá-
va folyama – bár országhatár – soha nem volt éles kultu-
rális választóvonal. A két országot összekötötte a mun-
kamigráció, a közös búcsújáró helyek látogatása, a sok 
azonos földbirtokos család. Máig szoros kapcsot jelente-
nek a Magyarországon élő horvát nemzetiségi csopor-
tok és a turizmus is.

A tárlat 2014. március 23-ig várja az érdeklődőket.

Éles szem, fürge ész, kiváló memó-
ria: ezek a tulajdonságok teszik az 
egyszerű kíváncsiskodót mesterde-
tektívvé. A Nyomozás – kiállí-
tás és detektívjáték látogatói 
most kipróbálhatják, mennyire jó 

megfigyelők, mennyire tudnak olvasni a nyomokból és mi-
lyen ügyesen illesztik össze a szellemi kirakós darabkáit, azaz 
kinyomozhatják, milyen nyomozó válna belőlük!

Az érdeklődők az interaktív kiállítást végigjárva betekintést 
nyernek a nyomozás világába: megtud-
hatják, hogy az idők során milyen sok 
területen volt szükség szemfüles detek-
tívekre, és hogy az egykori kódfejtők 
miként bukkantak a múlt titkainak 
kulcsára, de kiderül az is, milyen jeleket 
értelmezett az indián nyomkereső, ho-
gyan dolgoznak a nyomkövető kutyák, 
tényleg egyformák-e az ikrek ujjlenyomatai vagy hogy mit 
árulnak el mások önkéntelen gesztusai.

A vendégek a tréfás játékok, rejtvények során rácsodálkoz-
hatnak, miképpen lehet egy eredeti műtárgyat megkülön-
böztetni a hamisítványtól, miközben arról is meggyőződ-
hetnek, hogy a legjelentéktelenebb apróság is döntő lehet.

A látogatók nem mindennapi feladatot kapnak: a több száz 
méter hosszú nyomozó-szőnyeget követve a Magyar Mező-
gazdasági Múzeum termein át maguk is végére járhatnak egy 
izgalmas rejtélynek, és kézre keríthetik egy gyémántrablás 
tettesét. A tárlat november 13-ig várja a jövő nyomozóit.

A rovarok titokzatos világába kala-
uzolja el a látogatókat a Végtelen 
sokféleség – a rovarok birodal-

ma című kiállítás a pécsi Janus Pannonius Múzeumban.
Az október 19-ig látható tárlat szó szerint nagyító alá ve-

szi ezeket az apró élőlényeket: a számtalan rovarpreparátum 
mellett a nagyméretű makettek, a szakértők által írt ismer-
tetők és az interaktív játékok ígérnek igazi családi időtöltést. 
A kisebbek cincéreket öltöztethetnek, játszhatnak memória-
játékot a katicabogarakkal és elmélyedhetnek a rovarrekor-
dokban.

A rovarok szinte mindenütt előfordulnak, ahol állati élet 
egyáltalán lehetséges. Bár nagyon régóta élnek a Földön, 
különleges testfelépítésüknek és élettani folyamataiknak kö-
szönhetően állandó megújulásra képesek. A földi élővilág 
legtöbb tagja – köztük az ember is – ma nem létezne rova-
rok nélkül. A rovarvilág sokfélesége szinte végtelen. 

A kiállítás egyúttal izgalmas utazás is egy olyan biroda-
lomba, amelynek lakói sokunk számára ismeretlenek, és ép-
pen ezért temérdek érdekes meglepetést tartogathatnak. Az 
élővilággal foglalkozó szakemberek eddig mintegy kétmil-
lió fajt azonosítottak a Földön, ezek közül több mint egy-
millió a rovar. Valójában azonban a létező rovarfajok nagy 
részét ma még nem is ismerjük.

Budapest és Róma után Győrbe érke-
zik az Orvostörténeti Múzeum kiállí-
tása, amely az erényöv történeteibe 
avatja be az érdeklődőket. Az Erény-
öv titkos történetei című kiállításon 
korabeli szövegek, képek és tárgyak se-
gítségével bontakozik ki egy titokzatos 
és sejtelmes tárgynak a sötét középkor-
ba visszanyúló igaz története.

Mindenki ismeri a legendát, amely szerint a középkori ke-
resztes lovagok, mielőtt szentföldi hadjáratra indultak, 
erényövet csatoltak asszonyaik ágyékára, s annak kulcsát 
magukkal vitték. Így remélték biztosítani hitvesük hűségét. 
A világ számos múzeumában ma is őriznek vasból kovácsolt 
erényöveket, amelyeket e történet tárgyi bizonyítékaiként 
mutogatnak. Valóban ennyire hiányzott a bizalom a közép-
kori házasságból? Középkori szövegekben nincs nyoma an-
nak, hogy tényleg léteztek erényövek, sőt képi ábrázolás sem 
maradt róla. Ám ha a középkori lovagok és hitveseik nem 
ismerték az erényövet, akkor kitől származik a mítosz és 
nem utolsó sorban hogyan kerültek az erényövek a múzeu-
mokba? Az elmúlt kétezer év képi, szöveges és tárgyi emlé-
keinek felvonultatásával erre a kérdésre ad választ a tárlat.

A november 30-ig látható kiállítás újdonságát és újszerű-
ségét azonban nem csupán a téma adja, hanem az elrendezés 
is. A múzeumokban megszokottól némileg eltérően ugyan-
is ez a kiállítás nem elsősorban a tárgyakra, sokkal inkább a 
látványra koncentrál, s a kiállított tárgyak mint ennek a lát-
ványnak az elemei kapnak szerepet.

ÉT-IRÁNYTd Bánsághy Nóra rovata

Kreatív természet

Kinyomozom!Mítosz vagy valóság

Összefonódás
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A hátlapon
Bártfa, a Világörökség része

Bártfa városa azon kulturális világ-
örökségi helyszínek közé tartozik – 
Lőcsével, Selmecbányával, Szepes 
várával, Rózsahegy-Vlkolineccel és 
a Kárpátok fatemplomaival együtt 
–, amelyek a történelmi Felső-Ma-
gyarország, majd Felvidék ország-
részhez tartoztak, s a mai Szlovákiá-
ban találhatók. Bártfa elsősorban fő-
teréről, valamint erődített városfalá-
ról nevezetes. 

Városközpontjában a legismertebb 
műemlék a  régi Városháza épülete, 
amely 1505 és 1508 között épült gó-
tikus stílusban. Gazdag kőcsipkéi a 
környék kőfaragó művészetét dicsé-
rik. Reneszánsz lépcsőfeljárója és a 
meredeken emelkedő tetőzete gaz-
dagon díszített: a magyar címer 
mellett felismerhetők a különféle 
mesterségek szimbólumai. 

A szomszédságában álló Szent 
Egyed-templom a XIV. században 
épült,  gótikus stílusban. Az egytor-
nyú, a főtér látványát már távolról 
uraló épület 1878-ban leégett, és 
1899-ben Steindl Imre tervei alapján 
állították helyre. A templom műkin-
csekben rendkívül gazdag, faragott 
gótikus szárnyas oltárai, miseruhái, 
imaszékei, domborművei révén a lá-
togató szinte egy múzeumban érzi 
magát. 

A főtértől néhány utcányira a kö-
zépkori városfal több része is épség-
ben megmaradt, és az utóbbi időben 
folyamatosan újítják a sétányait, gyi-
lokjáróit s masszív, félkör alaprajzú 
bástyatornyát.
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A Vidámpark fi zikája
Szeptember végén – jelenlegi for-
májában legalábbis – végleg bezár a 
budapesti Vidámpark. Búcsúzóul 
áttekintjük, hogy a különféle játé-
kok milyen fizikai jelenségekkel és 
törvényekkel kapcsolatos alapisme-
retekbe kínáltak betekintést a pusz-
ta szórakozásnál egy kicsit többre 
vágyó látogatóknak.

Válságkezelés váltsággal
Ahogy a magyarok nyilaitól, úgy 
a vikingek baltáitól és bárdjaitól 
is rettegett az első ezredforduló 
környékén Európa. A marcona 
harcosok a kor szellemének meg-
felelően egymás közötti konflik-
tusaikat sem kesztyűs kézzel in-
tézték, ezért az erőszak kordában 
tartására szigorú törvényeket 
hoztak.

Orvoshoz megyek – orvostól 
jövök
Az orvossal való találkozás sok em-
ber számára jelent kellemetlen tor-
túrát. Holott a beteg-orvos talál-
kozás eredményességét és sikerét a 
beteg is elősegítheti azzal, hogy fel-
készül az orvosi vizitre. Hogyan és 
mit érdemes végiggondolni? Mit, 
hogyan csináljunk, mondjunk a 
minket vizsgáló orvosnak?
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