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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:  P

A többi ládában szerszámok 
vannak (anagramma- 
módban: BALTA, SARLÓ, 
LAPÁT és GYALU, ám a 
SALAK nem szerszám).

ERPSÍTÉS: 9

HAJRÁ: K

A sorozat elemeinek 
területe egy félkockányival 
növekszik 4  4,5  5  5,5  6...
A "javasolt" figurák területe 
mindegyiknek 6,5, kivéve a 
Kfelettit, melynek területe 7 
kockányi.
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Melyik illik legkevésbé a többihez? 

Melyik illik a csillag helyére? 

A háziáldás alsó sorában lévQ piros bet_k számokkal helyettesítendQk 
úgy, hogy a m_velet(szorzás) helyes eredményt adjon.
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 Magyar kutatók  
a Sixtus-kápolna 
freskóinak világításáért

A Pannon Egyetem Műszaki Infor-
matikai Karának kutatócsoportja 
részt vesz a Sixtus-kápolna freskóinak 
megvilágítását megújító innovatív 
nemzetközi programban. A veszpré-
mi Virtuális Környezetek és Fénytan 
Kutatólaboratórium a legmodernebb 
fényforrások látásra és az 
emberi környezetre kifejtett 
hatásával foglalkozik, ered-
ményeiket többek között a 
LED4ART-projekt kereté-
ben hasznosítják, amelyben 
céljuk a műtárgyak minő-
ségi és energiatakarékos 
LED-világítása. 

Friedler Ferenc, a Pannon 
Egyetem rektora hangsú-
lyozta, az oktatás, kutatás 
és innovációs tevékenység 
egyenrangú, egymást erő-
sítő egységben működik az 
intézményben, ennek egyik 
legkiemelkedőbb visszai-
gazolása, hogy a kutatási 
eredmények a világ egyik 
legrangosabb műemlékében 
hasznosulnak. 

A Műszaki Informati-
kai Kar dékánja, Piglerné 
Lakner Rozália kiemelte, 
az innovatív fejlesztéseik a 
képzési folyamatok meg-
újításához is hozzájárulnak, 
közel 30 kutatás-fejlesztési 
projektben vesznek részt a 
kar munkatársai. 

A vatikánvárosi Sixtus-
kápolna megvilágítását 
megújító Európai Unió 
által támogatott nemzetközi pro-
jektben 5 ország 6 intézményének 
szakemberei vesznek részt, köztük 
a Pannon Egyetem Műszaki Infor-
matikai Kara Virtuális Környezetek 
és Fénytani Kutatólaboratóriuma, a 
kutatások vezetője Schanda János fi-
zikusprofesszor. 

A Sixtus-kápolna a kulturális örök-
ség kiemelt helyszíne, ahol a reneszánsz 
kor leghíresebb festőinek, többek kö-
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zött Botticellinek és Michelangeló-
nak a freskói láthatók. A kápolna 540 
négyzetméteres mennyezetfreskója a 
világ legnagyobb egybefüggő, falra 
festett alkotása.

A kutatások és a megújító munkála-
tok célja a freskók állagának megőrzé-
se oly módon, hogy az optikai sugárzás 
ne károsítsa a felbecsülhetetlen festmé-
nyek színét; valamint hogy a napi sok 
ezer látogató a freskókat eredeti szín-
pompájában élvezhesse; továbbá hogy 
a világítás legyen energiatakarékos, 
ne csupán az anyagi megtakarítás és 
szén-dioxid kibocsátás csökkentése ér-
dekében, hanem azért is, hogy az így 
bevitt teljesítmény ne növelje a képek 
hőterhelését.

Az eddigi nagy teljesítményű és 
fogyasztású izzólámpás és nagynyo-
mású kisülő lámpás világítás helyett 
világítódiódák (LED-ek) segítségével 
oldják meg a helyiség világítását. A 
világító eszközöket Európa egyik ve-
zető fényforrásgyártója, az OSRAM 
fejleszti a konzorciumban. A Pannon 
Egyetem kutatóinak feladata a fenti 
követelményeket kielégítő fényforrá-
sok kiválasztása, az optimális világítás 

kikísérletezése és annak ellenőrzése. 
Ennek érdekében elméleti számításo-
kat, valamint részletes fény- és szín-
tani helyszíni vizsgálatokat végeztek 
az Esztergomi Palotában, majd 2013 
februárjában a Vatikánban is, amely 
alapján javaslatot tettek a beépítendő 
fényforrásokra. A hazai kutatásokat 
a Botticellinek tulajdonított freskók 
megvilágításával, és helyszíni vizs-
gálatával folytatták a rangos szak-
emberek, ezáltal megismerhették a 
reneszánsz korban használatos pig-
menteket is.

Mindezek alapján kiválasztották azo-
kat a világítódióda-típusokat, ame-
lyek bekerültek a rekonstrukció során 
felszerelendő új lámpatestekbe. A vi-

lágítódiódák segítségével a 
lámpa fényének színképét 
a Pannon Egyetem kutatói 
egyedülállóan új módszer se-
gítségével olyanra hangolták, 
hogy a látogatók színészlelete 
legjobban megfeleljen annak, 
mint amilyennek azt Miche-
langelo korában láthatták az 
emberek.

A projekt befejezéséhez kö-
zeledik, várhatóan 2014 feb-
ruárjában szerelik be a kuta-
tók által javasolt fényforráso-
kat, majd a finomhangolások 
után a kápolnát – Michelan-
gelo halálának 450. évfordu-
lója alkalmából – már a meg-
újult színpompájában láthatja 
majd a közönség.

A veszprémi kutatólabora-
tórium az optikai sugárzás, 
a fény- és a színinger mé-
résével, a képi információ 
látásfiziológiailag és látás-
pszichológiailag helyes fel-
dolgozásával, a multimédi-
ás és virtuális megjelenítés 
informatikai kérdéseivel és 
alkalmazásaival foglalkozik, 
beleértve a számítógépes pe-
rifériák színmenedzsmentjé-
nek kérdéskörét is. Kiemelt 

téma az emberi látás alkonyi körülmé-
nyek közötti színképi érzékenységének 
meghatározása, a virtuális világokba 
történő emberi beleélés (Presence) kér-
dése, a színvisszaadás problematikája, a 
fényforrás színképi optimalizálásának 
témaköre különös tekintettel a modern 
fényforrásokra (világítódiódákra) és a 
színmemória kérdéskörére. 
Forrás: http://virt.uni-pannon.hu/index.php/ku ta tas/
projektek/1430-led4art
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teket ugyan már eddig is sikerült emb-
rionális őssejtekből laboratóriumi kö-
rülmények között létrehozni, az ehhez 
használt sejtkultúrákban azonban nem 
egészen úgy zajlott a sejtek fejlődése, 
ahogyan az egy élő embrió retinájában 
történik. Ez lehetett az oka, hogy az ős-
sejt eredetű fényérzékelő sejtekből koráb-
ban még sosem sikerült működőképes, 
az elvesztett látás pótlására is alkalmas-
nak tűnő retinát létrehozni. A sikerhez 
nemcsak új fényérzékelő sejtekre, hanem 
arra is szükség van, hogy a sejtek éppen 
a megfelelő módon illeszkedjenek be a 
károsodott retina szöveti környezetébe. 
Pontosan ezt oldotta meg kollégáival 
a University College London Szemészeti 
Intézetében dolgozó  professzor, Robin 
Ali és csapata – bár egyelőre még csak 
egerekben. 

A Nature Biotechnologyban megjelent 
cikkükben a kutatók arról számolnak 
be, hogy az egerekből származó embrio-
nális őssejteket ezúttal egy háromdimen-
ziós sejtkultúrában engedték fejlődni. Ez 
a sejtkultúra a korábban használtaknál 
sokkal jobban utánozta azt a közeget, 
amelyben az egérembriók retinafejlő-
dése természetes módon is végbemegy. 
Meghatározták azt az „időablakot” is, 
amikor az embrionális őssejtek még 
nem egészen érettek, de már nem is túl 
éretlenek ahhoz, hogy a retinába ültetve 
épp ideális módon fejlődjenek tovább. 
A fotoreceptor prekurzor-sejtjeinek abból 
a típusából, amelyből a gyenge fény ér-
zékeléséért felelős pálcikák fejlődnek, 
körülbelül 200 ezer darabot ültettek be 

 Visszaállítható lesz-e  
a látás?

 Hogyan lenne 
helyreállítható a 
látás azokban az 
esetekben, ami-
kor visszafordít-
hatatlanul káro-

sodnak a retina fényérzékelő sejtjei? 
A színlátást lehetővé tevő csapok és/vagy 
a gyenge fény érzékeléséért felelős pálci-
kák végleges károsodása jellemzi például 
a sárgafolt időskori elfajulását, a 
makuladegenerációt, a kezdetben éjsza-
kai vakságot okozó, örökletes retinitis 
pigmentosát, valamint a cukorbetegség 
következtében kialakuló látásromlást. 
Ezek a kórképek világszerte a vakság 
leggyakoribb okai, közülük is elsősorban 
a sárgafolt időskori elfajulása, amelynek 
különböző súlyosságú formái Magyar-
országon is körülbelül félmillió embert 
érintenek. 

Az elpusztult vagy súlyosan károsodott 
fényérzékelő sejtek pótlására jelenleg 
nincs hatékony gyógymódunk. Ha ez 
elérhetővé válna, rengeteg ember kap-
hatná vissza látását, és mindez talán már 
nincs is annyira messze. 2013. május 15-
én számolt be róla a Reuters cikke, hogy 
egy korábban gyakorlatilag vak férfinak 
humán embrionális őssejtek alkalmazá-
sával adták vissza a látását. Az amerikai 
Advanced Cell Technology biotechnológiai 
cég egy nappal később megerősítette a 
hírt, egyúttal azonban azt is közölték, 
hogy tudományos szakfolyóiratban csak 
később, kellő mennyiségű adat össze-
gyűjtését követően kívánnak publikálni. 
Mindez nagyon biztatónak tűnik, ezt a 
módszert azonban még sikeres klinikai 
vizsgálatok esetén sem lehetne alkal-
mazni azoknál a betegeknél, akiknél a 
fényérzékelő sejtek teljesen vagy dön-
tő többségükben károsodtak. Az Ad-
vanced Cell Technology vizsgálatában 
ugyanis nem magukat a fényérzékelő 
sejteket pótolták a beültetett őssejtekkel, 
hanem a fényérzékelő sejteket tápanya-
gokkal és energiával ellátó sejteket: a 
retina pigment epithel-sejteket. Ettől az eljá-
rástól emiatt csak azokban az esetekben 
várható siker, amikor elsősorban a retina 
pigmenthámjának sejtjei károsodtak, a 
fényérzékelő sejtek között azonban ele-
gendő mennyiségű ép receptor maradt.

Az előbbinél még jobb – az összes 
fotoreceptor pusztulása esetén is alkal-
mazható – eljárás lenne, ha a retinába 
ültetett őssejtek közvetlenül fényérzékelő 
sejtekké alakulnának. Fényérzékelő sej-
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olyan egerek retinájába, amelyek éjsza-
kai vakságban szenvedtek, azaz a pálci-
kák teljes hiánya miatt egyáltalán nem 
láttak a sötétben. Három héttel később 
a kutatócsoport azt tapasztalta, hogy a 
beültetett sejtek megfelelően beillesz-
kedtek, majd egyre inkább hasonlítani 
kezdtek a kifejlett, érett pálcikasejtekre. 
Hat hét elteltével az új pálcikasejtek még 
mindig a helyükön voltak. Bár az álla-
tok nem kapták vissza az éjjeli látásukat 
(ehhez nem százezres, hanem milliós 
nagyságrendben lett volna szükség új 
pálcikákra), maga a beültetés sikeres volt, 
sőt új idegsejtkapcsolatok kialakulását is 
sikerült megfigyelni a retina már meg-
lévő és újonnan kialakuló sejtjei között.

 „Az általunk alkalmazott háromdimen-
ziós sejtkultúra megfelelő módszernek bi-
zonyult arra, hogy embrionális őssejtekből 
a fényérzékelő sejtek beültetésre alkalmas 
előalakjait hozzuk létre. Adataink azt is egy-
értelműen alátámasztják, hogy a beültetett 
sejtek érett fényérzékelő sejtekké alakulnak 
olyan felnőtt egerekben, amelyeknek káro-
sodott a retinája. A közeljövő vizsgálataiban 
azt kell megvizsgálni, hogy emberi retinában 
emberi embrionális őssejtekkel is végrehajtha-
tó-e ugyanez” – fejti ki Robin Ali. 

Az embrionális őssejtek mindezek 
alapján megfelelő forrást biztosíthatnak 
az elhalt fényérzékelő sejtek pótlására, 
a klinikai vizsgálatok megkezdéséig 
azonban még számos módszertani prob-
léma vár megoldásra. „Ha az eljárás biz-
tonságosnak és egyben hatékonynak is bizo-
nyul, akkor egy olyan megközelítés kerülhet 
előtérbe, amelyben nemcsak a fényérzékelő 
sejteket, hanem ezzel egyidejűleg az őket táp-
anyagokkal és energiával ellátó sejteket is pó-
tolnák. Ez egy igen fontos távlati cél, hiszen a 
sárgafolt időskori elfajulásakor mind a kétféle 
sejttípus pusztulásnak indul” – olvasható a 
tanulmányhoz írt kommentárban. 
Források: http://www.nature.com/nbt/journal/v31/n8/
full/nbt.2643.html

Robin Ali

Háromdimenziós sejtkultúrában fejlQdött 
Qssejtek az egérretinába beültetve, ahol jól 
láthatók az új fotóreceptorok (zöld színnel)
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A közelmúlt érzékeny csillagá-
szati megfigyelései néhány 
közeli, fiatal csillagot övező 

törmelékkorongban megerősítették a 
folyamatosan „párolgó” óriás üs tö kös-
magok létét, ám a pontos megismerést 
korlátozza, hogy a mi Naprendsze-
rünkben alig ismerünk hasonló égites-
tet. A földfelszíni és űrszondás méré-

sek által felderített 
üs tö kösmagok jel-
lemzően 5–8 km 
átmérőjűek, ezért a 
rájuk vonatkozó is-
mereteink nem al-
kalmazhatóak a fi-
atal naprendszerek 
akár 100 kilométe-
res átmérőt elérő 

óriásaira. Eddig egyetlen égitestet is-
merhettünk meg közelről, amely bete-
kintést enged az óriás üstökösök vilá-
gába: ez az elmúlt évszázad szinte ösz-
szes rekordját megdöntő Hale-Bopp-
üstökös. Mivel Naprendszerünk óriás 
üstökös-populációja mára már nagyon 
megritkult, nagyjából 1-2 évszázadon-
ként járhat a Föld közelében hasonló, 
az Oort-felhő jeges rezervátumából 
származó hatalmas üstökösmag. 

H O G YA N  FA G YO T T  M E G  A  H A L E - B O P P  M A G J A ? 

A bolygókeletkezésre vonatkozó elméletek egyik izgalmas feltevése szerint várható, hogy a fiatal 

naprendszerekben akár milliós létszámban találunk óriás üstökösöket. Ezek a feltételezett jeges 

égitestek 50 kilométernél nagyobb átmérWjeek, összetevWik között megtaláljuk a primitív szerves 
anyagokat is, emellett pedig központi csillaguk körül keringve a bolygótestek között nagy mennyisé-

ge víz vagy légköralkotó komponensek (például nitrogén) szállítására képesek. 

Kométa-szörnyeteg
Azonban a Hale-Bopp kutatása is vá-
ratlan nehézségekkel kezdődött: már az 
1995-ös felfedezéskor sűrű kóma vette 
körül az égitest magját, ezért kizárólag 
a Hubble-űrtávcsővel lehetett nagyjá-
ból elkülöníteni a szilárd magot és a po-
ros-gázos kómát. Ekkor derült ki, 
hogy igazi üstökös-szörnyeteget talált a 
két amerikai felfedező, mivel a becsült 
magátmérő 50-60 kilométer volt. 
Ugyanakkor a mag valódi fizikai para-
métereit a kómán át végzett megfigye-
lésekből csak nagyon pontatlanul lehe-
tett meghatározni. Egy üstökös szerke-
zetét és fejlődését leginkább az határoz-
za meg, hogy milyen méretű, tömegű, 
szerkezetű, illetve milyen felszínű a 
Nap körüli pályájának döntő részében 
kifagyott, aktivitástól mentes jeges 
mag. A XX. század egyik legnagyobb 
szakmai érdeklődést kiváltó üstökösé-
nél alapvető kérdés volt, hogy a Naptól 
egyre távolodva mikor éri el a mag a 
teljes kifagyás állapotát, amikor lehet-
ségessé válik a kóma zavaró hatásától 
mentes közvetlen megfigyelés.

Magyar kutatók egy csoportja 2007-
től követte a még tíz évvel napközelsé-
ge után is poros kómával övezett Hale-

Bopp-üstököst. Az addigra 26 csilla-
gászati egység távolságig jutott üs-
tököst először az ausztrál Siding 
Spring-i Obszervatórium 2,3 méte-
res teleszkópjával észlelték 2007 au-
gusztusában, amikor még a Jupiter-
hez hasonló méretű sűrű kóma vette 
körbe az üstökösmagot. Ebben az 
óriási naptávolságban az aktivitás 
legvalószínűbb oka a szén-monoxid 
szublimációja, hiszen a víz már 5-6 
csillagászati egység távolságban tel-
jes mértékben kifagy. Három évvel 
később az Európai Déli Obszervató-
rium (ESO) chilei, 2,2 méteres 
MPG-teleszkópjával folytatták a 
megfigyelést, amikor a Hale-Bopp 
naptávolsága már 30,7 csillagászati 
egységre nőtt. Ekkor nem volt egy-
értelmű a kóma jelenléte, így a kuta-
tócsoport 6 órányi távcsőidőt pályá-
zott az ESO egyik 8,2 méteres óri-
ásteleszkópjára. A 2011 októberében 
elkészült nagy határfényességű fel-
vételeken egyértelműen csillagszerű 
volt a Hale-Bopp képe, így a felszíni 
aktivitás 2011-re biztosan megszűnt, 
az üstökös a Neptunusz bolygó tá-
volságában (30-32 csillagászati egy-
ség) „halálra fagyott”.

cikkpályázat 

II. helyezett

K 104607

VADÁSZAT A HALDOKLÓ 
ÜSTÖKÖSRE

 FORRÁS: GERALD RHEMANN
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felvett képein 2009 szeptemberében 
végleg eltűnt a kóma, azaz a teljes kifa-
gyás valamikor 2007 és 2009 között 
megtörtént. Ebből azonban még nem 
lehetett pontosan meghatározni az át-
mérőt, mert nem volt ismert a felszín 
fényvisszaverő képessége (albedója). A 

parányi égitestek látszó fényessége ak-
kor váltható át átmérővé, ha ismert a 
visszavert napfény mennyiségét meg-
határozó albedó. A magyar kutatók ha-
tékony trükkel éltek: a látható fény tar-
tományában készült képeket kombinál-
ták a Herschel infravörös űrteleszkóp 

A Hubble-archívum titkai
A régóta várt állapot felismerését köve-
tően a kutatók folytatták az események 
rekonstruálását immáron nem új felvé-
telek készítésével, hanem a Hubble-űr-
távcső archívumának átvizsgálásával. 
Kiderült, hogy a Hubble időről-időre 

HALE-BOPP – A LEGEK ÜSTÖKÖSE

Az 1997-ben napközelben járt Hale-Bopp a szabad szemmel leg-
hosszabb ideig, 14 hónapon keresztül megigyelt üstökös volt, 
amely magyar csillagászok megigyelései nyomán a leghosz-
szabb ideig és a legnagyobb távolságban megigyelt üstökös cí-
mét is birtokolja.

A rendkívüli égitest két amerikai amatRrcsillagász, Alan Hale 
és Thomas Bopp nevét viseli, akik 1995. július 23-án egymástól 
függetlenül találták meg távcsöves nézelRdés közben. A 7,2 csil-
lagászati egység távolságban járó üstökösrRl már ekkor is sejte-
ni lehetett, hogy egy egészen különleges vándor, mivel akkori-
ban a Jupiter és a Szaturnusz pályája között még fotograikusan 
sem nagyon találtak kométákat, nemhogy vizuálisan. A nagy fé-
nyesség már ekkor hosszabb ideje jellemzR volt az üstökös ese-
tében, amit egy 1993. április 27-érRl elRkerült archív fotográia is 
igazolt. A felfedezés elRtt több mint két évvel még 13 csillagásza-
ti egység távolságban, a Szaturnuszon túl járó égitestet nem vet-
ték észre a fotó készítésekor, de már itt is látszott, hogy megin-
dult a gázok és a por kibocsátása a magból. A felvételnek nagy 
hasznát vették a pályaszámításnál is, kiderült, hogy egy hatal-
mas méret`, néhány ezer éves keringési idej` üstökös közeledik 
a Nap felé, amely 1997. április 1-jén érte el napközelpontját 0,914 
csillagászati egységre központi csillagunktól. Ezekben a hetek-

ben fényessége a legfényesebb állócsillagokéval vetekedett, 
kettRs csóvája pedig 30-40 fok hosszan nyújtózott az északi 
égen. Még kivilágított nagyvárosokból is látható volt, egy febru-
ári teljes napfogyatkozás alatt pedig az elsötétedR nappali égen 
is megigyelték. A legszebb látványt persze fényszennyezéstRl 
mentes égen nyújtotta, ahonnan már 1996 nyarától látható volt 
szabad szemmel, és ez így is maradt 1997 októberéig. Ezt köve-
tRen még több évig látszott kisebb távcsövekkel is, de folyama-
tosan halványodott, végül 2005-ben végleg kikerült a közepes 
kategóriájú távcsövek hatókörébRl. Abszolút fényessége a har-
madik legnagyobb volt, amit valaha észleltek, csak az 1729-es 
Sarabat és Tycho Brahe nevezetes 1577-es üstököse volt aktí-
vabb. A statisztikák szerint hasonló méret` kométa csak évszá-
zadonként egyszer közelíti meg a Napot, a Hale-Bopp-ot megelR-
zRen pedig 1811-ben láttunk vele összemérhetR üstököst egün-
kön.

A Hale-Bopp rekordjai tehát a következRk:
A leghosszabb ideig megigyelt üstökös (1993.04.27-

2011.10.23.).
A szabad szemmel leghosszabb ideig látható üstökös (1996.07-

1997.10.).
A legnagyobb naptávolságban megfigyelt üstökös (32 CsE).
A XX. század legnagyobb abszolút fényesség` üstököse 

(-1,3 magnitúdó).

A látványos felvétel forrása: Gerald Rhemann osztrák asztrofotós (www.astrostudio.at)
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bebizonyosodott, hogy az óriás üstökö-
sök elég nagyok ahhoz, hogy szinte 
„mini bolygóként” viselkedjenek – ez 
pedig óvatosságra int a távoli 
üstökösaktivitást egyszerű termodina-
mikai folyamatként modellező elméle-
tekkel kapcsolatban.

Összességében a Hale-Bopp kései 
aktivitásából két tanulságot lehet le-
vonni. Először is megcáfolta azt a 
paradigmát, amely szerint az 
üstökösaktivitás 3-5 csillagászati 
egység körül leáll, mivel gyakorla-
tilag egy nagyságrenddel nagyobb 
távolságig képes volt fenntartani a 
kigázosodást és portermelést. A 
hosszú ideig fennálló aktivitás ked-
vező hír a naprendszerkeletkezési el-
méletek számára is, mert a fiatal 
extraszoláris rendszerekben megfigyelt 
pormennyiséget az új ismeret fényében 

adataival, amelyek 2010 nyarán készül-
tek. Míg az optikai tartományban a 
megfigyelhető fényességet az albedó és 
átmérő kombinációja határozza meg, 
addig a hősugarak tartományában a 
legerősebb hatású paraméter az átmérő: 
minél nagyobb a hőmérsékleti egyen-
súlyban levő objektum, annál na-
gyobb felületen képes sugározni az 
infravörös tartományban, azaz annál 
„infrafényesebb” lesz. 

DeresedW égitest
Az igazi meglepetés az adatok gondos 
elemzése után érte a kutatókat. Az op-
tikai és infravörös fényességeket 
termális és geometriai modellezéssel át-
váltották felszíni fényvisszaverő képes-
ségre és az üstökösmag sugarára. A két-
féle mérési adat eltérő módon érzékeny 
az említett fizikai paraméterekre. Míg 
az optikai fényességek nagy átmérő-kis 
albedó és kis átmérő-nagy albedó kom-
binációkat egyaránt megengednek, ad-
dig az infravörös mérések sokkal kevés-
bé függenek az albedótól, így a lehetsé-
ges paramétereket erősen leszűkítik. A 
két mérés által egyszerre megengedett 
régió a sötéten árnyalt terület a mellé-
kelt ábrán, amiből a Hale-Bopp sugará-
ra 37 +/- 3 kilométer, albedójára pedig 
8,1+/-0,9% adódott. A két adat közül az 
albedó okozta a nagyobb meglepetést: a 
Hale-Bopp napközelsége előtt végzett 
Hubble-űrtávcsöves mérésekből meg-
határozott albedó alig 3-4% volt (kb. 
1-2% hibával), ami azt jelenti, hogy a 
Naptól nagy távolságban meglepő vál-
tozások léptek fel. Esetünkben egy 
friss, zúzmaraszerű réteg fagyhatott ki 
a felszínre, ami kétszer nagyobb átlagos 
fényvisszaverő képességet eredménye-
zett, mint ami korábban jellemző volt. 
Ez az üstökösök világában teljesen vá-
ratlan esemény, korábban csak a Nep-
tunuszon túli törpebolygók esetében 
valószínűsítettek átmeneti légkört és 
rendszeres dérképződést. Most azonban 

kevesebb – tehát könnyebben magya-
rázható – óriás üstökös is elő tudja ál-
lítani. Másodszor pedig rámutatott 
arra, hogy az üstökösök kifagyása 
nagy naptávolságokban erősen kü-
lönbözhet attól, amit a Naphoz köze-
lebbi, kisebb kométáknál látunk. Az 
üstökösök nagy naptávolságú aktivi-
tásával kapcsolatban a következő át-
törést a 2020-as évek legnagyobb ég-
boltfelmérésétől, a Large Synoptic 
Survey Telescope-tól (LSST) várjuk, 
amely nagyjából ötnaponta végignézi 
a déli eget, közben pedig számos ob-
jektum távoli aktivitásáról és kifa-
gyásáról szolgáltat nagyon pontos 
adatokat. Ebben a felmérésben a ma-
gyar kutatók is részt vesznek majd.

SZABÓ GYULA

KISS LÁSZLÓ

SÁRNECZKY KRISZTIÁN

A Hale-Bopp-üstökös 

nagytávcsöves galériája. 

Balról jobbra: két felvétel 

a Hubble-_rtávcsQvel 
1995-bQl és 2009-bQl; 
egy infravörös kép a 

Herschel-_rtávcsQvel 
2010-bQl; két optikai 
CCD-kép 2011-bQl, a 

chilei 8,2 m-es VLT-vel.

A Hale-Bopp-üstökös magjának sugarát és albedóját az optikai és infravörös mérési adatok 

minden korábbinál pontosabban meghatározhatóvá tették. A rózsaszín pontok az 1997-es 

perihélium elQtt a Hubble-eredményeket mutatják, a kék pont hibahatárokkal a magyar kutatók 
eredményét mutatja a 2010-2011-es friss megfigyelések alapján. 
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ÉT-ETOLÓGIA

Hol háziasították a kutyát? A Kö-
zel-Kelet és Dél-Kína után a leg-
újabb változat: Európa. A koráb-

bi vizsgálatok ma élő kutyák és farka-
sok genetikai anyagát vetették össze, 
és az állatok származási helye és ro-
konsága alapján próbálták kikövetkez-
tetni, hol élhetett az ős. A módszer 
azonban nagyon bizonytalan, hiszen a 
farkasok óriási távolságokat járhatnak 
be, így egyáltalán nincs garancia arra, 
hogy egy Jangce mellett élő farkas őse 
nem Szibériából vándorolt-e oda, és le-
het, hogy egy arab farkas eredetileg az 
Ibériai-félszigetről származik. A ván-
dorlás során keverednek a helyi válto-
zatokkal, és hasonló a helyzet az em-
bereket kísérő kutyákkal is. 

A legújabb kutatásban ezért régészeti 
leleteket vizsgált a nemzetközi – összesen húsz intéz-
mény kutatóiból összeállt – csoport. Meghatározták ti-
zennyolc, 1000-36 000 éves őskutya és farkas – csak 
anyai ágon öröklődő – mitokondriumának (energia-

termelő sejtalkotójának) teljes bázissorrendjét, emellett 
77 ma élő kutya, 49 farkas és 4 prérifarkas mintáit is, és 
az eredményből leszármazási fát rajzoltak. A Science-
ben publikált fa két meglepetéssel szolgált. Szinte az 
össze ma élő kutya – beleértve az ausztrál dingót és az 
afrikai eredetű basenjit is – közelebbi rokonságban áll 
az ősi farkasokkal, mint a ma élőkkel. A modern far-
kasok tehát nem ősei a mai kutyáknak. 

A másik meglepetés, hogy minden, a mai kutyákkal 
rokonságot mutató ősi lelet európai. A kutyák és a far-
kasok közös őse tehát 19 000–32 000 évvel ezelőtt Eu-
rópában élt és mára kihalt.

Két, körülbelül 30 000 éves kutyalelet – az egyik Bel-
giumból, a másik Oroszországból származik – viszont 
csak távoli kapcsolatban áll a többi ősi és modern ku-
tyával. Ez arra utal, hogy a háziasítás többször megtör-
tént, és némelyik próbálkozás zsákutcába futott.

Az új vizsgálat megerősítette, hogy a kutya az em-
berek letelepedése, a gazdálkodás kialakulása előtt 
megjelent, tehát már vadászó-gyűjtögető őseinket is 
kísérte. 

Ne számítsunk azonban arra, hogy ezzel a vizsgá-
lattal lezárult az eredetről folytatott vita. A leletekből 
előbb-utóbb sikerül jó minőségű sejtmag-DNS-t ki-
nyerni, és ezek elemzése még pontosabb, és talán tel-
jesen más képet adhat majd a leszármazásról. Több új 
leletre is szükség van, hiszen közel-keleti és kínai 
minták bevonása nélkül nem lehet kizárni az ottani 
eredetet, a jelenlegi kutatásban viszont főleg európai 
minták szerepeltek. Egy svéd kutató szerint, aki ko-
rábban a kutya dél-kínai eredete mellett érvelt, ez 
olyan, mintha valaki azt szeretné megtudni, honnan 
származik az ember, de a kutatásában egyetlen afri-
kai mintát sem használ. 

kubinYi enikő

HOL VAN A KUTYA ELÁSVA?
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A németül Neuhausként ismert 
festői városka múzeuma kará-
csony közeledtével kerül a láto-

gatók érdeklődésének a középpontjába. 
JindUich]v Hradecben található ugyan-
is a világ legnagyobb mechanikus Bet-
leheme, amelynek közel 1400 figuráját 
– köztük több mint 130 mozgó ember-
kével és állatkával – ma is olyan állapot-
ban tekinthetik meg az érdeklődők, 
amilyennek az alkotó, Tomas Kryza a 
XIX. század második felében megál-
modta. 

A kitartó és ügyes kezű helyi polgár a 
feljegyzések szerint hat évtizeden át 
dolgozott az egész termet betöltő moz-
galmas betlehemi jeleneten. Terepasz-
talhoz hasonló építményén természete-
sen feltűnnek a Szentföld helyszínei, Jé-
zus születésének legfontosabb attribú-

BESZÉLV KÉPEK JINDZICHbV HRADECBVL

tumai a jászoltól a három napkeleti 
bölcsig – ám igazi értékét nem ezek az 
elképzelt jelenetek adják. Még csak 
nem is a precíz szerkezet, amelyet kez-
detben kézzel hajtottak, de ma már kis 
villanymotor mozgatja a bábukat. 

A legvarázslatosabb az, ahogyan 
Kryza mester megörökítette a cseh 
kézműves ipar és mezőgazdaság XIX. 
századi állapotát: a fűrészmalmot, a ko-
vácsműhelyt, vagy éppen a birkanyájat. 
Jézus születését az ő Betlehemén nem 
elsősorban a jámbor pásztorok, hanem 
a dolgos-szorgos bányászok szemlélik. 

De JindUih]v Hradecben a Betlehem-
nek jóval Kryza mester alkotásánál ré-
gebbre nyúló hagyományai vannak. A 
feljegyzések szerint a papírmasé figu-
rákhoz hasonló alakocskákból már a 
XVI. században készítettek itt Jézus 
születését ábrázoló jelenetet. Ezenfelül 

Dél-Csehországban, Jind[ichcv Hradecben, az egykori jezsuita 
szemináriumból kialakított múzeum épületében látható a világ 
legnagyobb mechanikus Betleheme, máig épen és meködWképes 
állapotban. A csendes éjt megörökítW, kissé nyikorgó gépezet 
közelében pedig még megannyi változatos Madonna-ábrázolást 

csodálhatunk meg.

CSEHEK BETLEHEME

A SZERZP FELVÉTELEI
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letés-jelenetet üvegből, viaszból, cse-
répből, kerámiából, kenyértésztából, 
fából, papírból; de akad olyan is, 
amely az 1930-as évek cseh iparcik-
keinek a márkajelzéseiből és reklám-
jaiból épült – ez utóbbin a szent szü-
lői pár egyszerű hétköznapi munkás-
ruhában, kopott szoknyában, illetve 
viseltes zakóban látható. 

GÓZON ÁKOS

is, a városban járva-kelve, a házak falán 
a freskókon, a festményeken vagy ba-
rokk szoborfülkékben jól megfigyel-
hetők a Madonna-tisztelet jegyei. A 
XVII. század elején emelt múzeum-

épületben – amely egykor a jezsuita sze-
mináriumnak adott otthont, s amely-
nek a falai között tanult az ifjú 
II. Rákóczi Ferenc – ezen örökséggel 
kapcsolatosan egészen a helyi gótikáig 

tekinthetünk vissza, megcso-
dálva a középkor madonnáit, 
Szűz Mária vagy éppen 
Szent Anna szobrait.

Ezt a sok évszázados ha-
gyományt a város múzeu-
ma nemcsak megőrizte, 
hanem tovább is fejlesztet-
te: Tomas Kryza mozgó 
Betlehemének a szomszéd-
ságában népi és kortárs al-
kotóművészi Betlehem-
gyűjteményt alakítottak 
ki, amit folyamatosan 
gyarapítanak. Ebben a kol-
lekcióban találhatunk szü-
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A hitújítás humanista műveltsé-
gű emberei a Biblia eredeti 
szövegének kutatása mellett 

egyre nagyobb figyelmet fordítottak 
az előző korok történetének tanulmá-
nyozására. Közülük kiemelkedett az 
isztriai származású Matthias Vlasich, a 
korabeli divatot követő humanista ne-
vén Flacius Illyricus (1520–1575) evan-
gélikus bibliamagyarázó, történész, aki 
biblikus tárgyú művek írása mellett a 
hitújítás előtörténetét tanulmányozta 
munkatársak bevonásával. Első lépés-
ként fölkutatta a szerinte elő re for má-
to roknak tekinthető személyeket és 
közreadta jegyzéküket (1556). Ezzel 
párhuzamosan hatalmas forrásgyűjtést 
szervezett, figyelme a kézírásos és 
nyomtatott forrásokra egyaránt kiter-
jedt. Ennek eredménye lett a nyolckö-

A  B O L L A N D I S T Á K  AVA G Y  A  H A G I O G R Á F I A  K E Z D E T E I

SZENTEK TÖRTÉNÉSZEI
A humanista tudósok az ókor görög és latin nyelve irodalma mellett annak történetét-történelmét is 
igyekeztek minél alaposabban megismerni és megismertetni az érdeklWdWkkel. A szövegkritika mód-
szerének alkalmazása a történeti irodalom valóságtartalmának kutatásakor biztos ismereteket ered-
ményezett, s antik alapokon, forrásokból megszületett az elmúlt korok történelmének tudományos 

ismerete, természetesen a XVI. század körülményei közepette.

tetes Magdeburgi Centuriák 
(1559-1574), amely XV. évszázad 
kereszténységének történetét mu-
tatta be, igazolandó Luther hite-
les, apostolokra visszamenő taní-
tását. Mivel évszázadokra osztást 
követett Flacius Illyricus, innen 
a monumentális mű neve. Ka-
tolikus részről a Rómában élő 
Caesar Baronius (1538-1607), 
Néri Szent Fülöp oratóriumá-
nak tagja alkotott a Cen tu-
riák hoz hasonló, nagyszabású 
művet Egyházi évkönyvek 
(Annales ecclesiastici, Róma, 
1588-1607) címen, tizenkét 
kötet terjedelemben. Az 
evan gélikus szerzőtől abban 
különbözött, hogy magukra 
a pontos történelmi tények-
re bízta a katolikus egyház 
igazának bizonyítását. 
Baronius a források kritikai 
vizsgálatát előnyben része-

sítette bármiféle apológiával szemben, 
és korának tudományos színvonalán a 
katolikus történetírás képes volt a hit-
újítás oldalán álló tudósok felől érkező 
kihívásokra válaszolni.

A hitújítók előszeretettel bírálták a 
szentek életét bemutató írásokat és ezen 
keresztül a szentek tiszteletét. A közép-
kor végére a legendairodalom elburján-
zott és a katolikus egyház belső reform-
ja ugyancsak bírálat tárgyává tette a hí-
vek által fölöttébb kedvelt, ám sokszor 
hiteltelennek tűnő irodalmi műfajt.

Szent Miklós mürai püspöknek a Le-
genda aureában (Arany-legenda, szer-
kesztette Jacobus de Voragine 1261-
1266 között) található életrajza a követ-
kezőképpen kezdődött: „Miklós gazdag 
és szent életű szülőktől származott. …A 
gyermek első nap, fürösztés közben egyene-
sen megállt a mosóteknőben. Ráadásul 
szerdán és pénteken csak egyszer szopott”. 
Ennek szimbólumtartalma akármeny-
nyire is igaz a szent felnőtt korában, de 

Flacius IllyricusSuriusAz Arany-legenda XV. századi kiadása
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könyvtárainak a szentekre vonatkozó, 
hagiográfiai műveit, ezért Liège 
könyvtárait akarta végigkutatni. 
Munkájának kezdete három évet ké-
sett ugyan kényszerű tanárkodása mi-
att, de 1606-ban nekifoghatott egy 
nagyszabású terv kidolgozásának, 
amely a belga könyvtárakban található 
hagiográfiai kéziratanyag teljes körű 
áttanulmányozását tűzte ki célul. 

Időközben 1300 életrajz került lemá-
solásra és megszületett a 18 in-folio kö-
tet terjedelműre tervezett sorozat. A 

bevezetőnek szánt első három kötet 
Jézus, Mária életét és ünnepeit, vala-
mint a szentek nyilvános tiszteletére 
vonatkozó ismeretanyagot tartal-
mazta a tervezet szerint. Ezt követte 
a 12 hónap 12 kötetben, végül egy 
kötetben a mar ti ro logium (a vérta-
núk időrend szerinti, de földrajzi uta-
lásokat is tartalmazó katalógusa) és 
végül jegyzetek, megjegyzések. 

Nyolc részre osztotta az ismeret-
anyagot: a szentek életrajzainak 

szerzői; a vértanúságot szenvedettek 
halálnemei; a szentek ábrázolásai; az 
életrajzokban szereplő egyházi rítu-
sok; profán rítusok; időrendi kérdé-
sek; földrajzi kérdések; homályos fo-
galmak magyarázatai. Az utolsó kö-
tet 13 betűrendes mutatót foglalt 
volna magában az alapszövegek jobb 
megértése végett. A nagy terv meg-
született, csak a Rosweydére kiosz-
tott rendi feladatok késleltették a ki-
vitelezést, majd kisebb művek írása 

hárult rá és kötötte le erőit. Fő műve, 
az Atyák életrajza (Vitae Patrum) 
1615-ben jelent meg Antwerpenben 
Plantin nyomdásznál és a későbbi 
Acta Sanctorum (Szentek aktái) alap-
kövének tekinthető. Egyiptom és 
Szíria a színtere a szerzetesi élet kez-
deteinek és a szerző-kiadó a latin 
nyelvű kéziratok mellett görög nyel-
vűeket is fölhasznált, igyekezett mi-
nél több forrásra támaszkodni. A 10 
könyvre osztott mű gazdag tartal-
mával, megbízható szövegével tudós 
körökben osztatlan sikert aratott, 
ami Rosweydét egy javított és bőví-
tett második kiadásra ösztönözte 
1628-ban. Közben nem vetette el a 
nagyszabású tervét, legalábbis annak 
megkezdését remélte, ám a halál 
közbeszólt. A 60 év felé közeledő je-
zsuita egy haldokló betegágyánál, 
akit virrasztott, ragályos betegségbe 
esett és 1629. október 5-én meghalt 
hátrahagyva rendtársaira a nagy ter-
vet, az egybegyűjtött, tekintélyes 
forrásanyagot.

A Jézus Társasága elöljáróira há-
rult a gond, illetve a nehézség 

megoldása: folytatni kell a szentek 
életrajzainak rendbetételét vagy 
folytatás nélkül abbahagyni? Az 
előbbi mellett döntöttek és a fiatal, 
34 éves Jean Bollandust, a malines-i 
kollégium prefektusát megbízták, 
utazzon Antwerpenbe és nézze át 
Rosweyde hagyatékát. A feladatra 
kijelölt férfiú két föltételt szabott: ne 
kelljen semmi előzetes tervhez alkal-
mazkodnia, vagyis szabadon dönt-
hessen a kiadási elveket, módszerta-
ni kérdéseket illetően. A másik föl-
tétel a Rosweyde által egybegyűjtött 
könyvek szabad használatára vonat-
kozott. Sem a tartományfőnök, 
Jacques Van der Straeten, sem maga 
Bollandus nem mérték föl a meg-
kezdett munka hatalmas voltát. Ké-
sőbb maga Bollandus bevallotta, 
hogy ha a reá váró tennivaló igazi 
nagyságát előre megsejti, nem vál-
lalkozott volna rá. 

Bollandusnak újra kellett gondol-
nia elődje kiadási szempontjait, ter-
vezetét. Rosweyde csak az aktákkal 
rendelkező szentekkel kívánt foglal-
kozni, utóda a tiszteletnek örvendő, 
de hiányos forrásokkal rendelkező 
személyekre is kiterjesztette kutatá-
sát. Eldöntötte, hogy minden szent 
külön dossziét kap, amelyben az 

az ilyen és hasonló állítások bírálatának 
jogosságát a katolikusok kénytelenek 
voltak elismerni. Tudós egyháziak 
kezdték összegyűjteni a szentek életére, 
a közbenjárásukra történt, csodásnak 
tartott eseményekre (gyakran betegsé-
gekből történt gyógyulásokra) vonat-
kozó írásokat, ünnepeik időpontja 
mentén egyberendezni, majd tekinté-
lyes terjedelmű kötetekben közreadni.

E gyűjtemények közül kiemelke-
dik a kölni karthauzi szerzetes, 

Surius munkája, aki a 12 hónap 
szentjeinek életrajzát 6 kötetben adta 
közre 1570–1575 között, és igyeke-
zett kritikai szempontokat is érvé-
nyesíteni, noha az Arany-legendán 
nevelkedett olvasók többsége ezt tő-
le nem várta. Annál inkább várta a 
fordulatokban gazdag, regényes ele-
mekben és csodákban bővelkedő le-
gendákat. A legenda (olvasnivaló) szó 
eddigre eredeti értelmét elvesztette 
és a még hihető vagy eleve hiteltelen 
csodák meglétére utalt a szentek 
életrajzaiban.

A III. Pál pápa által 1540-ben jóváha-
gyott jezsuita szerzetesrend tagjai ta-
nultságukkal, intellektuális érdeklő-
désükkel magasan kiemelkedtek az át-
lagosan képzett egyháziak közül, és 
nem tekinthető véletlennek, hogy a 
szentek élettörténeteinek rendbetétele 
is rájuk várt. 

Olivier Manare 1603-ban a németal-
földi jezsuita tartomány házait hivatal-
ból végiglátogatta és főként a rendta-
gok tanulmányai felől érdeklődött. Az 
egyik fiatal rendtag, Héribert Ros-
weyde arról számolt be, hogy a szentek 
életrajzai között számos szerző nélküli, 
hiteltelen, sőt teológiai tévedéseket tar-
talmazó írás található, noha a tarto-
mány városainak, egyházi intézmé-
nyeinek könyvtáraiban a szentek élet-
rajzainak sokasága található, melyek-
ből hiteles életrajzokat lehetne 
össze állítani. A vizitátornak ajánlatot is 
tett: ha a rendi elöljárók úgy látják jó-
nak és neki szabadidőt biztosítanak, el-
kezdené a munkát. 

Manare fölkarolta a kezdeményezést, 
Memoriale címen írásba foglalta és el-
juttatta illetékes helyekre. Rómában 
Claudius Aquaviva rendfőnök, Brüsz-
szelben pedig a tartományi elöljárók jó-
váhagyták a tervet és Rosweyde neki-
látott a nagy munkának. Korábbi ta-
nulmányi éveiben már megismerte a 
Donai város közelében lévő apátságok 

Bollandus
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Bollandus fölmérte 
azt a minőségi nyere-
séget, amely e többlet-
munka árán még ér-
tékesebbé teszi a ké-
szülő művet és fölfüg-
gesztette a nyomdai 
munkálatokat. A már 
kinyomott íveket át-
dolgozták, a szöveget 
bővítették. Bollandus 
és társa elosztották 
maguk között a szen-
teket. Franciaország, 
Itália és a keleti egy-
ház szentjeivel a tanít-
vány foglalkozott, a 
Német Birodalom, 
Spanyolország, Ang-
lia és Írország szent-
jeivel a mester. 

Végezetül 1643-ban, 
14 évvel Rosweyde 
halála és 8 évvel 
Henschenius csatlako-
zása után rendkívül 
gondos, lelkiismeretes 
munka eredménye-
ként megjelent a janu-
ári szentek dokumentumait, aktáit 
tartalmazó, in-folio méretű két hatal-
mas kötet. Az eredmény a tudós világ 
nagy lelkesedését váltotta ki, a kriti-
kai módszer győzött, a történelem 
újabb mezeje nyílt meg a tudományos 
gondolkodás, kutatás előtt.

Bollandus számos dicséretet kapott 
azokért az írásokért is, amelyek nem 
tőle, hanem tanítványától származ-
tak, mivel nem tüntették fel a szer-
zőséget. Szerette volna a februári 
kötetekben legalább névkezdő be-
tűkkel jelezni a szerzőséget, ám 
Henschenius ennek szerénységből 
egy ideig ellenállt.

A januári köteteket a rendház két 
padlásszobájában készítették el, aho-
vá alig lehetett a könyvek, kéziratok 
garmadáját bezsúfolni. Rend hiá-
nyában a mesternek és tanítványá-
nak rendkívüli emlékezőtehetsége 
tette csak lehetővé, hogy az éppen 
szükséges könyveket, kéziratokat 
megtalálják. Bollandus megfelelőbb 
elhelyezést kért, egy tágasabb termet 
az első emeleten. A Museum 
Bollandianum lett színtere munká-
juknak, ahol végre polcokon kaptak 

alapszöveget megvilágító, a megér-
tést elősegítő tudnivalók is helyet 
kapnak. Minden kötethez mutatók 
tartoznak, kezelésüket megkönnyí-
tendő. Hatalmas levelezést folytatott 
az újabb szövegek megszerzése, a 
fölmerülő problémák tisztázása ér-
dekében, ami idejének jelentős részét 
lefoglalta.

Bollandus idővel rájött, hogy 
egyedül nem győzi a munkát, és 

segítőtársat kért az elöljáróktól. Mi-
után egy közeli apátság anyagi tá-
mogatása lehetővé tette az új mun-
katárs és a munka költségeinek vál-
lalását, az elöljárók 1635-ben volt ta-
nítványát, a 34 éves Gode froid 
Henscheniust rendelték Bollan dus 
mellé, aki a januári szentek kötetét 
nagyjából egyberakta és Jean Van 
Meurs antwerpeni nyomdásszal a 
kiadás technikai részleteiről tárgyalt. 
Január első négy napjának íveit már 
nyomtatták, amikor Henschenius 
mesterének megmutatta Szent Vaast 
és Amand életéről (ünnepe február 
6.) írt tanulmányát, amely elmélyült 
munka eredménye volt és nem elé-
gedett meg a legfontosabb adatok 
közlésével. Az időrendi kérdések, a 
szerzők és a szereplők mind bemuta-
tásra kerültek, valamint a kor, 
amelyben éltek, a téves ismeretek, 
tévedések, amelyek velük kapcsolat-
ban elterjedtek. Henschenius igazi 
kommentárt fűzött a szövegekhez.

helyet a könyvek. Az eddigiekhez 
képest már fényűzésnek számított a 
gyors tájékozódás a felhalmozott 
forrásanyagban.

A február hó három kötete 1658-
ban látott napvilágot, amire már a 
pápa, VII. Sándor is felfigyelt. Köz-
ben új munkatárs bevonására került 
sor Daniel Papebroch személyében. 
Bollandus gyermekként ismerte 
meg munkatársát, tanulmányait irá-
nyította, s méltó utódra tett benne 
szert. A márciusi kötetek készítésé-
ben Pape broch már megmutathatta 
„oroszlánkörmeit”, vagyis hatalmas 
nyelvtudását. Ezek megjelenését 
Bollandus nem érhette meg, 1665. 
szeptember 12-én meghalt. Ám a 
megkezdett nagy művet jó kezekben 
tudhatta. Henschenius és Papebroch, 
a két tanítvány, az Acta Sanctorum 
alapító atyái – akiket mesterük után 
bol lan dis táknak neveztek - a mun-
kát folytatták, s a maguk során ki 
tudták választani az új munkatársa-
kat. A sorozat pedig folytatódott a 
következő évszázadokban egészen 
novemberig.

TÖRÖK JÓZSEF

Bollandus Acta Sanctoruma

A Magdeburgi Centuriák ex librise
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A  C H R I S T M A S  C A R O L  H A G YO M Á N YA

A két angol szó, Christmas és carol, egymás mellé leírva vagy együtt kimondva, két fogalmat juttat 

a britek eszébe. ElWször is az ünnepi dallamokat, s csak másodsorban nagy írójuk, Charles Dickens 
1843-ban megjelent, Christmas Carol címe kisregényét.

DALOLÓ KARÁCSONY

Dickens művének főhőse, a fukar vénember, Ebe ne-
zer Scrooge legendás alakként él minden irodalom-
kedvelő tudatában, hiszen ő volt az, aki a karácsony 

ünneplését fölösleges ostobaságnak nevezte, amíg meg 
nem jelent előtte a jóság tündére, s meg nem változtatta a 
zsugori természetét. Ennek a klasszikus prózai alkotásnak 
vagy ötféle magyar fordítása van Karácsonyi ének címmel, 
ugyanis a francia eredetű carol egyaránt jelenthet éneket és 
körtáncot. A Christmas Carol azonban legfőképpen a ka-
rácsonyi közös éneklést jelenti minden angol számára.

Az ünnep előtt néhány héttel forgalmas városi utcákon, 
kisvárosi vagy falusi tereken, Londonban a metróállomá-
soknál, áruházak bejárata mellett megjelennek a kisebb-
nagyobb alkalmi kórusok, amelyek jótékony célra gyűjte-
nek az énekükkel.

Iskolások, irodisták, egy-egy templom kongregációjának 
a jó torkú tagjai, de olykor családok vagy barátok is ének-
karrá állnak össze, hogy a hideg ellen vastag sállal védekez-
ve, kottából vagy anélkül zengjék a legkedveltebb karácso-
nyi carolokat. Norvégia minden évben égig érő fenyőt 
küld London városának hálából, hogy a brit hadsereg a má-
sodik világháború során felszabadította az országot a né-
met megszállás alól. A fát London kellős közepén, a 
Trafalgar-téren állítják fel díszekkel, lámpafüzérekkel, és a 
tövében az ünnep idején egymást váltják a carol singer-
kórusok, vagy az Üdvhadsereg rézfúvósai ugyanezekkel a 
dallamokkal.

Ahogy közeledik a Szenteste, a családi házak ajtaján ko-
pogtatnak fiatal énekesek, s rázzák a perselyt. Többnyire 
valamelyik kórház vagy segélyegylet számára gyűjtenek, de 
újabban kettesével, négyesével  bekopognak önmaguk szá-
mára adományt váró éneklő fiúk és lányok is, szegényebb 
gyerekek így teremtenek pénzt az ünnep megédesítésére. 
Sietősen csak néhány sort zengenek el, rendszerint a We 
wish you a Marry Christmas and a Happy New Year, azaz 
Vidám karácsonyt és Boldog újévet kívánunk refrénű da-
locskát. 

A Szentestén, karácsony ünnepnapja előtt, zsúfolt minden 
keresztény felekezet temploma, sokan mennek el az éjféli 
misére. Legtöbben már a bőséges vacsora után készülődnek 
és 11-kor ott vannak az Isten házában, hogy a mise előtt egy 
órán át carolokat énekeljene, orgonakísérettel csatlakozva a 
templom kórusához. A legnépszerűbb zsoltár az Adeste 
fidelis angol változata, a régies szövegű O Come All Ye 
Faithfull, aminek a sorait John Wade írta, a dallamát John 
Reading szerezte az 1700-as évek elején.

Legalább húsz-huszonöt olyan karácsonyi carol van, amit 
még Nagy-Britannia nem keresztény lakói is betéve tud-
nak, annyiszor hallották már ezeket az iskolai ünnepsége-

ken vagy a televízióban. A gyakran dalolt carolok között 
van egy francia eredetű XVII. századi ének, amely tulaj-
donképpen a Gloria in excelsis Deo gondolatát visszhan-
gozza, de igen vidám formában: Ding Dong Merrily on 
High. A harangozásra utaló szöveget megpróbálom ma-
gyarul visszaadni: „Bim bam, minden oly vidám, /az égi ha-
rang szólal. /Bim bam tele van az ég /angyali énekszóval”. 

S ennél a pontnál teli torokból zenghető a refrén: „Gloria, 
hosanna, in excelsis!”. Ennek a dalnak több versszaka van, 
a derék hívők vígan fújják az elsőt, de a többinek a szövege 
már nem olyan ismerős, tehát elhalkul az ének, szól az or-
gona, de az ajkak csak motyognak, ám jő a glóriás refrén, 
Glóóó-oó-oó-glória, - és újból zeng az egész templom.   

Akárhogy legyen is, lélekemelő látvány, amint a környék 
lakói szép számban jönnek karácsonykor dalolni a temp-
lomba, immár fehérek, feketék, barnák és sárgabőrűek ve-
gyesen, egész családok és sok fiatal.

Aki úgy érzi, hogy éjjel 11-ig nem tud fennmaradni 
(ilyenkor már jobb lefektetni a gyerekeket, hiszen Angliá-
ban 25-én reggel zajlik le az ajándékozás), az elmehet az ün-
nep előtti napokban rendezett közös carol-éneklésre a brit 
főváros legnagyobb hangversenytermébe, a 10 000 főt be-
fogadó Albert Hallba, ahol zenekari kísérettel, és kiosztott 
szöveglapok segítségével dalolhatnak. Itt nemcsak vallásos 
énekeket tartalmaz a műsor, hanem olyan népszerű kará-
csonyi slágereket is, mint a Jingle Bells vagy a Let it Snow. 
Ez jó mulatság, víg ünneplése Krisztus születésének, a Lon-
doni Hangversenyzenekar zenészei ilyenkor fehér szmo-
kingot és piros Mikulás-sapkát öltenek, de mégiscsak szebb, 
ha éjfél közeledtével az oltár melletti jászol mellett énekel-
hetjük a Csendes éj, szentséges éj sorait.

SÁRKÖZI  MÁTYÁS
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A korábbi évtizedekben az 
írott történelem előtti, ősko-
ri népeket kutató magyar és 

közép-európai régészek főként a tár-
gyi kultúra változásait és a leletekből 
kiolvasható egykori kapcsolatrend-
szereket elemezték. Ezzel szemben az 
angol és amerikai régészek a hatva-
nas évektől figyelmet fordítottak az 
ipari forradalom előtti társadalmak 
kulturális antropológiai kutatásának 
eredményeire is. A kilencvenes éve-
ket követően hazánkban is előtérbe 

került az ősi társa-
dalmi formák irán-
ti érdeklődés. A 
kulturális antropo-
lógia szempontjai 
integrálásának is 
köszönhető, hogy a 
társadalomrégészet 
mellett mára olyan 

új irányzatok is megjelentek a régé-
szeti kutatásban, mint a háztartásré-
gészet, vagy az őskori népek kapcso-
lati hálózatainak elemzése.

Társadalomrégészeti szempontból 
fontos, hogy a társadalmi egyenlőt-
lenségnek milyen régészetileg meg-
figyelhető lenyomatát találjuk meg. 
A bronzkorban a bronzból készült 
ékszer- és fegyver-kincsek megjele-
nése és az eddig ismert réz- és ónbá-
nyák kis száma alapján a kutatás 
arra következtet, hogy a hata-
lom megszerzésének egyik le-
hetséges módja a ritka nyers-
anyag beszerzésének ellen-
őrzése lehetett. Az alapve-

Ú J  U TA K  A  B R O N Z KO R I  T Á R S A DA L O M  K U TAT Á S Á B A N 

FALVAK, VÁRAK, 
FVNÖKÖK?

Mit tudhatunk a régmúlt embereinek társadalmáról, családi viszonyairól? Megtudhatjuk-e, hányan és 
hogyan éltek a tér és az idW egy-egy metszéspontjában? Izgalmas kérdések: nem véletlen, hogy a 
közép-európai régészeti kutatás egyik dinamikusan fejlWdW irányzata a társadalomrégészet. Ebben 
fontos szerepet játszik az az erWs igény, ami a történelem iránt érdeklWdW nagyközönség részérWl 
tapasztalható a Kárpát-medence Wsi népeinek megismerésére. Cikkem egy OTKA publikációs támo-
gatással nemrégiben megjelent könyv társadalomrégészeti eredményeit és a további kutatás kérdé-

seit foglalja össze.

tő kérdés az: mikor jöttek létre azok 
a főnöki társadalmak, amelyekben 
az emberi történelem során először 
intézményessé váltak a társadalmi 
egyenlőtlenségek.

Tárgyi kultúra és identitás
A díszes edényművességéről elneve-
zett mészbetétes kerámia kultúrája 
emlékeit elsősorban temetkezések-
ből, és néhány településről ismerjük. 
A Kr. e. 2000–1500 között, a kö-
zépső bronzkorban a Dunántúlon 
élt népcsoport tagjai a máglyán el-
hamvasztott, felékszerezett halotta-
ik maradványait urnába téve, gaz-
dag edénykészlettel és ezekbe helye-
zett ételekkel bocsátották másvilági 
útjukra. A temetkezéshez mellékelt 
tárgyak mennyisége és minősége 
valószínűleg összefüggésben volt a 
hozzátartozók vagyoni helyzetével 

és az elhunyt személynek a közös-
ségben elfoglalt rangjával. 

A sírok elemzése ily módon a régész 
számára is társadalomtörténeti követ-
keztetések levonására nyújt lehetősé-
get. Néhány temető vizsgálatából 
megállapítható, hogy az említett kö-
zépső bronzkori sírok kb. 10%-ában 
található bronzmelléklet (ruhadísz, 
ékszer, ritkán egy-két eszköz és fegy-
ver, például tőr, balta vagy lándzsa-
hegy). Eszerint a dunántúli középső 
bronzkori népcsoportnak csak kis ré-
sze rendelkezett a korszakban nagy 
értéknek számító bronztárgyakkal, 
amelyek nyersanyagát csak a mai 
Szlovákia, Ausztria vagy Németor-
szág bányavidékei közelében élt kö-
zösségekkel fenntartott kapcsolatok 
révén szerezhették be. 

A kerámiát díszítő mészbetétes 
motívumok a legújabb kutatási 
eredmények szerint a korabeli kö-
zösség tagjai számára elárulták, 
hogy az elhunyt férfi vagy nő volt-e 
(ahogyan erről az Élet és Tudomány 
2011. évi 4. számában olvashattunk 
Szabó Géza friss kutatási eredmé-
nyei kapcsán). A bronztárgyak tehát 
a társadalmi rang, az edények díszí-
tése pedig az identitás kifejezője le-
hetett.

Demográfiai kérdések – 
temetWk és falvak

A régész a sírleletek elemzésével 
demográfiai következtetésekre 

juthat. A régészeti és embertani 
módszerekkel egyaránt kiértékelt 

cikkpályázat 

III. helyezett

F 023581

FQnöki 
társadalom modellje 

a mississippi 
indiánoknál
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helyettesíthető számok: a mo son-
szent miklósi temető össz-sírszáma 
(D=200); a mosonszentmiklósi po-
puláció születéskor várható élettarta-
ma (e0

0) Zoffmann Zsuzsanna ant-
ropológus számítása szerint 25,6 év. 
Ezenkívül szükség van a temető 
használatának idejére (t), amit a 
szomszédos népek radiokarbon dá-

tumokkal keltezett emlékanyagával 
való összehasonlító elemzés alapján 
Kr. e. 1800–1600/1500 közé, vagyis 
200–250 évre tehetünk; a képletben 
szereplő „k” a t érték 10%-a. Az 
eredmény 46 főből álló közösséget 
mutat, az elpusztult vagy fel nem 
tárt sírokkal kiegészítve tehát egy 
kb. 50 fős falu képe rajzolódik ki 
előttünk, amelyet a leletek időrendi 
változása alapján két, egyenként 
százéves periódusban használhattak.

A számítás eredményét összevethet-
jük a települések adataival is. Etnográ-
fiai megfigyelések alapján általában 
5–10 m2-rel számolhatunk egy sze-
mély számára elegendő lakóterület-
ként. A dunántúli mészbetétes kerámi-
át használó népesség eddig ismert osz-
lopszerkezetes lakóházai (Dör: 7×10 m; 
Veszprém-Kádárta: 8,4×3,4 m) 30–70 
m2 alap területűek, eszerint 3–6 vagy 
7–14 fő lakhatott bennük, a temető-
elemzésből kirajzolódó kiscsaládi egy-
ségeknek megfelelően.

Izgalmas kérdés, hogy hányan él-
hettek a mészbetétes kerámia kultú-
rája elterjedési területén. A történeti 
demográfusok szerint a középkori 
Magyarországon (Mátyás király ko-
rában) 12–13 fő/km2 volt a népsű-
rűség (a mai Magyarországon kb. 

mosonszentmiklósi 107 síros teme-
tőben a vizsgálati eredményeket 
összevetve megállapítható, hogy né-
hány felnőtt sírja körül több gyer-
mek-temetkezés csoportosul (pl. a 
44. sírban egy 14–39 éves fiatal fér-
fi, mellette a 61. sírban egy 23–39 
éves nő, körülöttük 5 gyerek ham-
vai: 0–13, 6–7, 6–13, 8–10, és 10 éve-
sek), ami minden bizonnyal kiscsalá-
di egységeket jelez. A korszakban 
megfigyelt számos gyereksír a gyer-
mekhalandóság magas arányát mu-
tatja, Mosonszentmiklós esetében 
például 46%-ot. Érdekesség, hogy a 
korszak temetőinek zömében a nők 
nagyobb aránya figyelhető meg 
(Mosonszentmiklós esetében 63%), 
ami talán azzal magyarázható, hogy 
a férfiak egy része a településtől 
messzebb, esetleg távolabbi vidéke-
ken vívott harcok során hunyt el.

De vajon hány család végső nyug-
helye lehetett Mosonszentmiklóson? 
A temető részleges feltártsága, a ró-
mai kori sírok és a jelenkori homok-
bányászás általi bolygatás miatt 200 
sírt feltételezhetünk a lelőhelyen. A 
temetőt használó népesség méreté-
nek kiszámításához Acsádi György 
és Nemeskéri János paleodemográfiai 
számítási módszere alapján esetta-
nulmányt készíthetünk a mészbeté-
tes kerámia kultúrája élő társadal-
mát alkotó alapegység (falu) méreté-
nek rekonstruálására. A számításhoz 
használt képletbe (P=k + De0

0 / t) 

KözépsQ bronzkori hamvasztásos sír mellékletei SzederkénybQl: edények és bronztQr 

Családi sírcsoportok  
a mosonszentmiklósi temetQben 
(nem- és kor-adatok, vastagon 

szedve a mellékelt edények 
száma és az egyéb leletek, 

szürkével kiemelve a 
családfQ sírja)
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FWnökök, kézmevesek, 
harcosok?

A kisebb falvak és temetők mellett 
néhány nagyobb, központi telepü-
lést, földvárat is ismerünk. Az eddig 
előkerült 18 bronzkincs és 4 arany-
kincs lelőhelye esetenként azoknak a 
4-5 hektár méretű földváraknak 
(magaslati és erődített települések-
nek) a környékével azonosítható, 
amelyekben a rangos családok lakó-
helyeit sejtjük. Ebből arra következ-
tethetünk, hogy a kincsek a társada-
lom felső rétegének szertartásai so-
rán kerültek a földbe (Ld. erről A 
bronztárgyak élete című cikket az 
Élet és Tudomány 2011. évi 1. szá-
mában – A szerk.).

A társadalmi rendszer pontosabb 
meghatározásában fontos tényező, 
hogy a vérségi alapon létrejött kö-
zösség vezetőjének hatalma örököl-
hető-e a családján belül, valamint az, 
hogy milyen további társadalmi ré-
tegek azonosíthatók a korszakban? 

Minél rétegzettebb a társadalom, 
és minél jellemzőbb a munkameg-
osztás, annál tagoltabb és összetet-
tebb társadalmi formára követ-
keztethetünk. 

Mosonszentmiklóson a fiatalabb 
sírok esetében a rangos felnőttek 
családjaként értelmezhető gyereksí-
rokban is megjelenik a nagyszámú 

111 fő/km2). Az utóbbi 
évtizedben egy ma-
gyar–svéd–amerikai 
kutatási program (az 
ún. Benta-völgyi pro-
jekt) eredményei azt 
mutatták ki, hogy a 
mai Százhalombatta 
térségében élt bronz-
kori közösségek nép-
sűrűsége a központi 
falvakban több mint 
30 fő/km2, a kisebb, 
tanyaszerű települése-
ken 10 fő/km2 lehe-
tett. A mészbetétes ke-
rámia kultúrája kö-
zép-dunántúli falvai a 
Százhalombatta kör-
nyékén élt népcsopor-
tokétól némiképp elté-
rő, szórtabb település-
szerkezeti képet mu-
tatnak, ezért demográfiai mo del-
lünkben – a középkori adatokat is 
figyelembe véve – az alacsonyabb, 
10 fő/km2-es adatot fogadjuk el ki-
indulópontként. A Dunántúl köz-
ponti részén (21 000 km2-en) esze-
rint minimum 210 000 fővel szá-
molhatunk egy generációban, ami a 
mészbetétes kerámia kultúrája kb. 
500 éves időszakában 3,5 millió em-
bernek felel meg.

melléklet, ami örökölhető státusra 
utal. A vezetők és a földművelő 
„köznép” mellett minden bizony-
nyal számolhatunk olyan szakoso-
dott kézművesekkel is, akik a vé-
konyfalú, jól égetett, mészbetétes 
díszű edényeket, továbbá a jellegze-
tes bronzékszereket helyben készí-
tették. A fémtárgyakat készítő 
bronzművesek nem kizárólag a te-
lepülési központokban/várakban 
dolgoztak, hanem kisebb települé-
seken is – erre utal, hogy bronzön-
tésre utaló nyomok a kisebb telepü-
léseken is megtalálhatók. A társa-
dalom további rétegét képviselhetik 
azok a harcosok, akikre a baltával, 
tőrrel, vagy lándzsával felszerelt sí-
rokból következtethetünk. A vallási 
élet „specialistáira” is utal néhány 
lelet: a királyszentistváni temetőben 
a madár alakú csörgőkkel és már-
ványjogarral eltemetett személy ta-
lán sámán vagy pap lehetett. 

Az itt leírt társadalom nem felel 
meg az általában felté-
telezett komplex fő-
nökségek bonyolult ré-
tegzettségének, mind-
azonáltal a bronzkin-
csek a nemzetségi 
szervezet és gazdaság 
felbomlásának kezde-
tét jelzik. Bóna István 
megfogalmazásában: a 
vezető már nem csu-
pán első a többi között 
(primus inter pares), hi-
szen kiemelkedő anya-
gi helyzete van és vár-
ban lakik, de még nem 
szakad el a közösség-
től, hatalma egyrészt 
gazdasági, másrészt 
nemzetségi méltóság. 
A mészbetétes kerámia 
kultúrája feltételezett 
több mint 3 milliós la-
kosságához képest je-

lenleg mindössze 1500 sírt ismerünk 
a népcsoport területéről, így elkép-
zelhető, hogy a majdan előkerülő 
újabb sírok számos ponton változtat-
nak az eddigi képen. A kutatás jelen 
szakaszában rendelkezésre álló, itt 
bemutatott modell azonban jó ki-
indulópontot jelenthet a korszak 
társadalmának részletesebb megis-
meréséhez.

KISS VIKTÓRIA

Aranykincs PécsrQl (Ps- és Koratörténeti 
Múzeum, Berlin) 

Bronzkincs Zalaszabarról
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KÖNYVTERMÉS Albert Valéria rovata

Kopottan is szép

A történelmi korok iránti érdeklődés a 
historizmus hatására terjedt el Európa- 
szerte, így Magyarországon is. Ekkor 
kezdtek el érdeklődni a régészek, tör-
ténészek és a nagyközönség is elmúlt 
korok viseletei iránt. A reformkorban 
hazafias dolog volt – férfiaknál és 
nőknél egyaránt – a magyaros viselet. 
A szabadságharc után, a megtorlás idő-
szakában néhány évre háttérbe szorult, 
de az 1850-es évek végén újra feléledt, 
és ekkor a nemzeti ellenállást jelképez-
te egészen az 1867-es kiegyezésig. 

Volt érdeklődés, de nem volt egy át-
fogó, hiteles mű, amely ezt az igényt 
kielégíthette volna. A Magyar Tudo-
mányos Akadémia 1892-ben pályáza-
tot írt ki a magyar férfiviselet történe-
tének megírására, eredménytelenül. 
Az első, a nagyközönség számára is 
szóló átfogó viselettörténeti munka 
megjelenésére 1900-ig kellett várni. A 
könyv a festő Nemes Mihály és a törté-
nész Nagy Géza összefogásából a Val-
lás- és Közoktatási Minisztérium tá-
mogatásával jelent meg a Franklin-tár-
sulat kiadásában. Több mint száztíz év 
elteltével most gyönyörű reprint kötet-
ként jelent meg újra.

„Hogy mindeddig hiányzott egy ilyen 
mű, annak oka talán abban keresendő, 
hogy a hozzáértők, ismerve a források elég-
telen voltát, nem mertek megírásába fogni. 
A feladat megoldása annyira lehetetlennek 
látszott, hogy csak laikusnak, a kinek a ne-
hézségekről fogalma sem volt, lehetett bá-
torsága belefogni” – írta egy fiatal törté-

nész, Varjú Elemér ismertetőjében a 
könyv 1900-as megjelenésekor. 

A kor kritikusai leginkább a hun, 
avar és magyar honfoglalás kori fejeze-
tek anyagával voltak elégedetlenek. 
Kifogásolták, hogy a rendelkezésre álló 
hiányos forrásokat az alkotók saját el-
képzeléseik szerint egészítették ki. A 
kritika jogos volt, de vegyük figye-
lembe, úttörő munkáról van szó, hi-
szen a viselettörténeti kutatások csak 
nemrég kezdődtek. A szerzők igye-
keztek összegyűjteni minden olyan áb-
rázolást könyvekből, múzeumok régé-
szeti leleteiről, amelyekből rekonstruál-
ni lehetett őseink öltözékét. A legjobb 
tudásuk szerint állították össze a 
könyvben található negyven színes és 
hetvenegy fekete-fehér rajzból álló 
képtáblát, valamint az ezeket kísérő 
szöveget. Az azóta eltelt időben sok té-
vedést megcáfoltak a tudósok, de ma is 
vannak vitatott tételek a viselettörté-
netben.

A mai olvasónak is kritikus szemmel 
kell néznie Nemes Mihály rajzait és ol-
vasnia Nagy Géza szövegeit, de köz-
ben gyönyörködjön is ebben az elké-
pesztő munkával összegyűjtött anyag-
ban. Hatalmas vállalkozás volt, amely 
összegezte és magas színvonalon meg-
jelenítette mindazt, amit akkor tudtak 
a régi korok magyar viseletéről. Mi 
sem mutatja jobban ennek a munká-
nak a nagyságát, mint az, hogy azóta 
sem vállalkozott senki hasonlóra, ho-
lott milyen jó lenne a mai tudásunk 
szerint, a mai nyomdatechnikával ké-
szített átfogó, viselettörténeti munkát 
kézbe venni. (A magyar viseletek történe-
te. Reprint kiadás. A Kossuth Kiadó és az 
Országos Széchényi Könyvtár közös ki-
adása, 241 oldal, 9 900 forint)            

NÉMETH JÁNOS

Csodálatos természetfotók

Kíváncsi róka néz bele közvetlen kö-
zelről a távirányított fényképezőgép 
optikájába. Az etetőnél két tengelic ve-
szekszik az ennivalón akrobatikus 
mozdulatokkal. Pelikán nyitja tágra 
csőrét, amelyet a halszemoptika szo-
katlan perspektívából mutat. A pillana-
toknak mi is részesei lehetünk, ha ki-
nyitjuk és átlapozzuk az Alexandra 
Kiadó gondozásában megjelent látvá-
nyos albumot.

A naturArt, azaz a Magyar Természet-
fotósok Szövetsége idén már huszon-
egyedik alkalommal rendezte meg 
Magyarország legrangosabb termé-
szetfotó-pályázatát a szokásos Az Év 
Természetfotósa cím elnyeréséért. Az 
idei esztendő pályázatára 307 pályázó 
3822 fotóval nevezett összesen 14 kate-
góriában. A november eleji díjkiosztón 
a pályázat fődíjáért járó kisplasztikát a 
neves ifjú fotós, Máté Bence vehette át 
(nem először), aki pelikános képével 
egyúttal Az Év Természetfotója díjat is 
elnyerte. Az Év Ifjú Természetfotósa a 
16 éves Balla Tihamér, míg Az Év Bú-
várfotósa Tökölyi Csaba lett. A több 
mint százhúsz lebilincselő fotográfiá-
ból rendezett kiállítás 2014. január 27-ig 
látogatható a budapesti Magyar Termé-
szettudományi Múzeumban. Jól mutatja 
a nagyközönség és a fotósok érdeklő-
dését, hogy idén is a madarak és emlő-
sök dominálnak a kiállítás képei kö-
zött, de azért halak, rovarok és növé-
nyek is helyet kaptak a múzeum falán.

A kiállítás anyagából immár hagyo-
mányszerűen minden évben egy igé-
nyes fotóalbumot adnak ki, amely idén 
192 oldal terjedelmű. A könyv közel 
hozza a nagyközönség számára a ter-
mészetet, ugyanakkor a kezdő és a 
gyakorlott természetfotósoknak is 
hasznos olvasmány, mivel a pályázat 
legjobb 123 képének alkotóitól meg-
tudhatják műveik születésének törté-
netét, sőt azt is, hogy milyen eszközök-
kel készültek ezek a fotográfiák. A ki-
advány tökéletes karácsonyi ajándék le-
het egy természetbarát rokon vagy 
ismerős számára.  (Az év természetfotói 
– Magyarország. 2013, Alexandra Kiadó, 
8 489 forint)

BAJOMI BÁLINT
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Buda felszabadítása 200 éves 
évfordulójának megünneplé-
sére Budapest székesfőváros 

vezetői a Történelmi Társulattal 
egyetértésben már 1884-ben előké-
születeket tettek. A tervek között 
szerepelt többek között történelmi 
kiállítás rendezése, Buda visszafog-
lalása történetének megírása és egy, 
az eseményt megörökítő történelmi 
kompozíció megrendelése is, ame-
lyet az új városháza dísztermébe 
szántak. Úgy döntöttek, hogy pályá-
zat kiírása nélkül bízzák meg Ben-
czúr Gyulát a kép elkészítésével, aki 
a kor legvirtuózabb magyar törté-
nelmi festője volt. 

R E S TAU R Á L J Á K  B E N C Z Ú R  G Y U L A  E G Y I K  F V  M d V É T

EGY KÉP SZÜLETÉSE 
ÉS MEGÚJULÁSA

A magyar historikus festészet egyik utolsó nagy alkotása Benczúr Gyula: Budavár visszavétele 1868-

ban címe képe. Az 1896-os Millenniumi Kiállításon bemutatott me közel ötven éve nem volt restaurál-
va. Bár viszonylag jó állapotban van, biztos, hogy a tisztítás és restaurálás után még nagyobb élményt 

nyújt majd a Magyar Nemzeti Galéria egyik legismertebb festménye.

A rövid határidő miatt Benczúr 
képtelen volt elkészíteni a vázlatot 
és a képet, ezért levélben fordult a 
főváros vezetőihez: „Az 1886. évi 
július 1-ig terjedő határidő elannyira 
rövidre van szabva, hogy ezen rövid 
határidőre  egy nagyobb szabású törté-
nelmi képet, mely a jelentékeny kiviteli 
nehézségek mellett még terjedelmes tör-
ténelmi tanulmányokat és kutatásokat 
is tesz szükségessé, elkészíteni, éspedig 
olyképp, hogy a nagy fontosságú, mesz-
sze kiható esemény korszakalkotó je-
lentőséghez méltó legyen, legalább né-
zetem szerint nem lehetséges”.  Ismer-
tette a megrendelőkkel a kompozí-
ció tervét is, majd a vázlattal 
kapcsolatban megjegyzi: „…egy 
képnek alapjául a vázlat szolgál. A 
vázlatban van megállapítva a gondo-
lat, az elrendezés, sőt a munka folya-
mán beszerzendő tárgyaknak – de még 
a leendő tanulmányoknak is sorrendje, 
úgy, hogy ez alapon haladhat nagyobb 
akadályok nélkül a kivitel, mely sok 
esetben nem nyújt annyi megküzdeni 
valót, mint a vázlat”.   

A hatalmas, mintegy 25 m2-es 
(7 méter széles és 3,5 méter magas) 
képhez Benczúr gondos történelmi 
tanulmányokat végzett. Vizsgálta a 
korabeli fegyvereket, a zászlókat, a 
hadiviseletet és korabeli metszeteket 
kutatott fel, hogy portrészerűen 
festhesse meg a kép fontosabb sze-
replőit.

Mivel a képnek – a megrendelés-
hez igazodva – a Habsburg-ház 

jogait kellett ünnepélyes felfogásban 
kihangsúlyoznia, érthető, hogy kö-
zéppontjába a fehér lovon ülő Lota-
ringiai Károly, az egyesített hadak 

főparancsnoka került (ezért sok kor-
társa bírálta is Benczúrt). A körülötte 
látható katonák mind egykorú port-
rék alapján megfestett alakok. Lát-
hatjuk Miksa Emánuel bajor válasz-
tófejedelmet, Esterházy Jánost, Bat-
thyány Ádámot, Pálffy Jánost, 
Koháry Istvánt és Savoyai Jenő herce-
get is. A képen feltűnik még a felkö-
tött karú Petneházy Dávid ezredes és 

Önarckép
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mutatták be. A képért Benczúr 
Gyula elnyerte a Szent István-rend 
kiskeresztjét. A festmény hazai 
megbecsülését az is növelte, hogy 
az 1900-as párizsi világkiállításon 
Grand Prix-vel jutalmazták.  

A mű a millenniumi kiállítás 
után egész Európát bejárta, sok ki-

állításon bemutatták, de emiatt 
nagyon elhasználódott. A sérülése-
ket a legutóbbi – több mint 50 év-
vel ezelőtti – restaurálás során, az 
akkori restaurálási szokások sze-
rint, az adott technikával ugyan 
kijavították, de az azóta eltelt idő-
szakban is romlott állaga.

a hozzá közel álló, fehér mentés Fiáth 
János is, aki az 1686. szeptember 2-i 
döntő roham során vitézei élén az el-
sők között hatolt be Buda várába.

A kép tulajdonképpen nem csa-
tajelenet, mint ahogy a címe 

után gondolnánk. A világos, átte-
kinthető kompozíció a Gellérthe-
gyen 1686. szeptember 3-án meg-
tartott ünnepi ceremónia után az 
egykori Déli-kapun át bevonuló 
győzteseket mutatja. A kép előteré-
ben, szinte Lotaringiai Károly lová-
nak lábai előtt, látható a legyőzött 
ellenség, Abdurrahman Abdi pasa 
holtteste. A kép jobb szélén a remek 
rövidülésben ábrázolt, kürtjét fújó hu-
szár vonja magára a néző figyelmét.   

Szokatlanul hosszú ideig, a meg-
rendeléstől számítva 12 évig ké-
szült a kép. Sok időt vitt el a kuta-
tás, tanulmányok és vázlatok ké-
szítése. A nagy kompozíció festé-
sét 1893-ban kezdte el a művész, és 
csak az 1896-os Millenniumi Kiál-
lítás készült el, és a Műcsarnokban 

A kép a restaurálás elQtti állapotában 

Egy korai tusvázlat
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A képen két nagy szakadás is van, 
amit az akkori kor technikája sze-
rint hatalmas foltokkal javítottak 
ki, ezeket a nagy foltokat is kisebb-
re cserélik. A konzerválás után hen-

Most a Galéria állandó kiállításai-
nak átrendezése miatt új helyre kerül 
a festmény, és ha már úgyis hozzá 
kell nyúlni, akkor egyúttal restau-
rálják is a mai kor elvárásainak meg-
felelő technikát és anyagokat alkal-
mazva. 

E lőször úgynevezett kutatóabla-
kokat helyeztek el a képen. Ezzel 

dokumentálták „az ilyen volt, ilyen 
lett” állapotát. Ez arra is lehetőséget 
adott, hogy kicsiben kipróbálják, me-
lyik vegyszer a legmegfelelőbb. A 
tisztítás a legfontosabb folyamat a 
restaurálás során, mert minden más 
folyamat közben ejtett hiba visszafor-
dítható, a túltisztítás azonban nem. A 
teljes képet korábban nem konzervál-
ták, csak azokat a részeket, ahol sérü-
lések voltak. Több helyen is leesett a 
festék a vászonról, illetve lepergés 
előtti állapotban van. Ezért impreg-
nálószerrel át kell itatni a vásznat, 
hogy a meglazult festékréteget a vá-
szonhoz kössék.

Ez úgy történik, hogy leveszik a ké-
pet a vakkeretről és lefektetik a vász-
nat egy olyan anyagra, amihez nem 
ragad hozzá, még a vászonhoz már 
csak nagyon lazán kötődő festék sem.

gerre teszik, átviszik az új helyére 
és ott egy új vakkeretre feszítik. 
Ezután a felületi folytonossági hiá-
nyokat kijavítják, majd a festési hi-
ányokat is pótolják. Ha mindezzel 
végeztek, akkor újra lakkozzák a 
képet, amely így már remélhetőleg 
ugyanolyan látványt nyújt majd, 
mint amikor Benczúr Gyula meg-
festette. A folyamat legvégén új, a 
réginél méltóbb keretet is kap ez a 
remekmű.     

A Budavár visszavétele közel ne-
gyedszázadon át a Magyar Nem-
zeti Galéria első emeleti kupolater-
mében volt látható. A restaurálás 
befejezése után január közepén 
visszakerül korábbi helyére, a nagy 
történelmi kompozícióknak szánt 
első emeleti Bálterembe. Szabaddá 
vált helyén újból feltárul a kupola-
teremből látható pompás dunai pa-
noráma.    

NÉMETH JÁNOS

A kép egy részlete, amely a tisztítás elQtti 
és a tisztítás utáni állapotot mutatja 

A Magyar Nemzeti Galéria munkatársai 
a képet tisztítják
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Jut eszembe...
NYÁRI MIKULÁS

Biztosan vannak, akik fölkapják fejüket tárcám 
címére.

– No lám, Ottó is kezd megbolondulni – mond-
ja az egyik.    

– Már nem kezd – mondja maliciózusan a másik.  
De hát tessék tudomásul venni, hogy van téli, nyári, 

őszi és tavaszi Mikulás.
Magyarországon a télit december 6-án ünnepeljük, a 

tavaszit pedig a pravoszláv egyház május 27-én. 
Tudnivaló, hogy a Föld gömbölyű, és az évszakok a dé-

li és északi féltekén ellentétesek. Amikor nálunk tél van, 
Ausztráliában nyár és fordítva. Ennek megfelelően, ná-
luk nyáron van szent Miklós ünnepe, és ha van ünnep, 
van nyári Mikulás is. Ez a Mikulás-történet azért fontos, 
mert az adakozó szent neve sok helyen a karácsonyhoz is 
kötődik. A bölcs, jólelkű püspök Kr. u. 270–343 között 
élt, részt vett a niceai zsinaton is, mely először foglalta 
egységes rendbe a keresztény egyház törvényeit. S ezzel 
a tréfának vége.  

A kereszténység ünnepeit manapság mintegy 2 milli-
árd hívő üli meg sokfelé sokféleképen. Az elmúlt fél év-
században a keresztények létszáma jelentősen megnőtt 
Afrika és dél-Amerika lakosságának köszönhetően. A 
megadott létszám természetesen nemcsak a történelmi 
egyházakra vonatkozik, hanem magába foglalja a kis-
egyházak, valamint a szekták hívőit is. 

Az iszlám hívői mintegy másfél milliárdnyira tehetők, 
az ő számuk növekszik a leggyorsabban. Az indiai brah-
manizmusnak hívei 900 milliónyira becsülhetők. A kí-
nai Konfuce tanait majdnem 400 millióan vallják.

A többi vallás a felsoroltaktól lélekszámban messze el-
marad, jelentőségében azonban nem. (A sintoizmusnak 
50 millió, a judaizmusnak 14 millió híve van.)

Jézus születése és halála a két legnagyobb keresztény 
ünnepkör. A betlehemi csillag örömöt hirdetett („Fel 
nagy örömre, ma született…”), a nagypéntek szomorú-
ságot.

Karácsony estéjének megünneplése sokat változott két-
ezer év alatt. Nehéz elképzelni, hogy alig 200 éve nem 
volt fenyő az ünnepi asztal mellett, az ajándékot pedig 
néhány piros alma jelentette. Manapság meg lassan ná-
lunk is az egyik legnagyobb buli a drága ajándékok visz-
szacserélése.

Karácsony szavunk még a pogány korból való, szláv 
eredetű, jelentése a napfordulóra utal. Nem csoda, hi-
szen a téli, nyári napfordulót a világ minden részén szá-
mon tartották, s valamilyen módon megünnepelték. 
Nem lehet tehát véletlen, hogy a niceai zsinat 325-ben a 
megváltó születésének időpontját e régi ünnep közelébe 
határozta meg. Azt már régebben felfedezték, hogy a 
betlehemi csillag néven emlegetett üstökös, vagy szu-
pernóva, esetlegesen bolygók együttállása Kr. e. 8–5 kö-
zé eshetett.

Betlehem a római birodalom egyik fontos provinciájá-
nak, Júdeának városkája volt. A légiókkal együtt érke-
zett a Földközi-tenger partjára a római kultúra is, mely 
magában hordozta szinte az egész nyugati világ, a kelta 
és germán törzsek hagyományait, hitviláguk töredékeit. 
A rómaiak ismertették meg Júdea lakóit a perzsa eredetű 
Mithras-kultusszal is.

Mithra az óind hagyomány szerint a világosság istene, 
aki legyőzi a gonosz sötétséget. Szűztől született, a böl-
csesség, az igazságosság, a hit hordozója.

Sok kutató tudja, hogy az emberek hitvilágának böl-
csőjét olyan távolságban találhatjuk meg, ahova jelenlegi 
módszereinkkel nem juthatunk el. Meg kell elégednünk 
annyival, hogy a téli és nyári napforduló jelentőségét 
évtízezredek óta felismerték.

Talán nem is kellene a betlehemi este szép hagyomá-
nyát tudománnyal elcsúfítani. Kinek-kinek bármelyik 
féltekén, akár pálmafák, akár tölgyek alatt, maradjon 
meg a jászol képe, benne a kisdeddel, legyenek kará-
csony napjai a szeretet, a békesség napjai.

Szomorú, hogy évszázadok óta, napjainkban is, vallás-
háborúk szennyezik mára már az egész világ békéjét.

Vér és könny a mindennapok hírvilága, már meg sem 
értik azt a nosztalgiát, melyet a magam korú öregek 
éreznek, a régi karácsonyokra, a ropogó hóra, a jégvirá-
gos ablakokon kiszűrődő gyertyafényre emlékezve. 

TROGMAYER OTTÓ

Giotto: Jézus születése
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nincs antianyag. Valamit látnak, de 
nyilvánvaló, hogy nincsenek anti-
anyag-galaxisok. Ugyanakkor az 
ősrobbanás után egyforma mérték-
ben kellett anyagnak és antianyag-
nak keletkeznie és mostanra az 
egésznek el kellett volna tűnnie. De 
nem tűnt el és ezt nem értjük. Emi-
att sok kísérlet próbál különbségeket 
találni részecskék és antirészecskék 
között. A miénk japán-magyar-
osztrák együttműködésben folyik a 
CERN-ben az úgynevezett an ti-
pro ton -las sí tó nál. Antiprotonokat 
ül te tünk be atomokba, és lézerrel 
piszkáljuk őket. Amit mérünk, az 
igazából az antiproton tömege per az 
elektron tömege. Az elektron töme-
gét pedig nagyon pontosan lehet 
tudni. Kilenc jegy pontossággal 
mérjük az antiprotonos átmenete-
ket, és az az antiproton tömegével 
arányos. 15 évig tartott, amíg elju-
tottunk erre a szintre. 
– Hogyan folyik a munka? Ülnek a 
számítógép előtt és figyelik az beér-
kező adatokat? 
– Én kísérleti fizikus vagyok. Épít-
jük a berendezést fizikailag is. A 
legutóbbi nagy eredményünk az 

volt, hogy sikerült 1,6 kelvinre lehű-
teni azt a nagyon ritka héliumgázt, 
amelyben az antiprotont pöcögtet-
jük. Ehhez óriási hűtőberendezés 
kell. Úgy kell elképzelni, hogy elin-
dulnak a protonok egy lineáris gyor-
sítón keresztül és bejutnak egy 
szinkrotronba, ahol nagyon nagy 
energiával, 25 GeV-tal rálövik őket 
egy irídiumból készült céltárgyra. 
Ez már elég nagy energia ahhoz, 
hogy proton-antiproton párok kelet-
kezzenek. Utána leválasztják az 
antiprotonokat, bejuttatják egy gyű-
rűbe, ahol négy lépésben lelassítják, 
hogy meg lehessen állítani őket a 
gázban. Amikor átmennek egy 
szenzoron a részecskék a gyűrű 
egyik oldalán, kiválasztjuk azokat, 
amelyek impulzusa nem szigorúan 
annyi, mint a többié. Ezt az infor-
mációt fénysebességgel átvisszük a 
gyűrű másik oldalára és korrigáljuk. 
Pontosan ugyanolyan, de ellentétes 
irányú löketet adunk neki. Ez így 
egyszerűen hangzik, de iszonyúan 
bonyolult megcsinálni. Nem csoda, 
hogy Simon van der Meer Nobel-
díjat kapott érte.

A lassítás során a részecskék egy-

– Miért lett fizikus és miért részecs-
kefizikával foglalkozik?
– Családi indíttatásra lettem fizikus, 
de csak az utóbbi időben kezdtem 
részecskefizikával foglalkozni. A 
nagydoktorimat még atomfizikából 
írtam, a kandidátusimat kémiából, a 
kisdoktorimat szilárdtestfizikából, 

de mindegyiknek 
valahol kapcsolata 
volt a részecskefi-
zikával. A szi lárd-
test fi zi kai témám 
a po zit ron an ni hi-
lá ci ós anyagvizs-

gálat volt. Öt évig végeztem Dub-
nában kémiai vizsgálatokat negatív 
pionokkal, utána kezdett érdekelni, 
hogy mik az alapfolyamatok, ame-
lyek ezekhez a kémiai hatásokhoz 
vezetnek. Innen jött az atomfizika, 
amit már Gat csi nában és Vancou-
verben fejeztem be, mert a dubnai 
gyorsító leállt. Kanadában 8 évig 
dolgoztam ilyen kísérleteken. 
– Az egyik OTKA-pályázatában 
az antianyag kutatása szerepel 
antiprotonok lassítása segítségével. 
Miért fontos ez a kérdés? 
– A világegyetem belátható részében 

I N T E R J Ú  H O R V Á T H  D E Z S V V E L

A LEGNAGYOBB KÉRDÉSEK 
ÉS A LEGKISEBB RÉSZECSKÉK

A CERN az elmúlt években sokat szerepelt a hírekben, a médiában 

– legutoljára a 2013-as Nobel-díj odaítélésekor az „isteni részecs-

ke”, a Higgs-bozon kapcsán. Itt, a CERN Nagy HadronütköztetWjében 
bizonyították a részecske létezését. Az univerzum legnagyobb kér-

déseire a legkisebb részecskék világában keresik a választ tehát a 

fizikusok. Köztük magyar szakemberek is, akik a CERN-ben az anti-

anyag hiányára és a sötét anyag mibenlétére szeretnének fényt 

deríteni. A kutatócsoportok vezetWje Horváth DezsW, az MTA Wigner 
Intézetének emeritus professzora. Magyar alapkutatókat bemutató 

sorozatunkban vele beszélgettünk.a
 h

é
t 

k
u

ta
tó

ja

103917



ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2013/51–52  1625

szimmetrikus részecskék keresésével 
is foglalkozunk. A szuperszimmetria 
egyebek mellett megmagyarázná a 
sötét anyagot, és lehetővé tenné, hogy 
a gravitációt beépítsük a standard 
modell elméletébe.
– Önnek személy szerint mit jelen-
tett a Higgs-bozon felfedezése? 
– A hivatalos indoklás szerint a No-
bel-díjat egy olyan mechanizmus fel-
fedezéséért kapták, amely segít meg-
érteni, honnan származik a szubatomi 

részecskék tömege, és amelynek léte-
zését az LHC-ben (a CERN Nagy 
Had ron üt köz te tő jé ben) bizonyítot-
ták is. Nekem személy szerint is óriási 
eredmény volt, hiszen ezért építettük 
a gyorsítót, dolgoztunk rajta huszon-
valahány évig. Ráadásul mi, részecs-
kefizikusok mélyen meg voltunk 
győződve arról, hogy léteznie kell. El 
szoktuk mondani, hogy az lenne a 
legérdekesebb, ha kiderülne, hogy 
nem létezik, mert akkor összeomlana 
az egész elmélet. De létezik, és ott 
van, ahová jósolták. Nekünk azért is 
nagyon jó, mert az emberekkel fölfe-
dezteti a részecskefizikát és általában 
a fizikát. Fizika nélkül se orvostudo-
mány, se mérnökség nem lenne. Az 
ifjúság viszont egyre kevésbé érdek-
lődik a fizika iránt. Mi próbálunk 
tenni ellene valamit. Ma már 6-8 is-
koláscsoport látogat a CERN-be 
Magyarországról évente. Ennek nem 
is a részecskefizika a lényege, hanem 
az, hogy kutatni nagyon érdekes do-
log. Ebben is segít a Higgs-bozon és 
minden hasonló téma.

TRUPKA ZOLTÁN

ordináltam a magyar CMS-csoport 
működését. A CMS egyike a két 
nagy kísérletnek, amely fölfedezte a 
Higgs-bozont. Bár közvetlenül nem 
dolgoztunk ezen, de jó pár tanítvá-
nyom részt vett benne. Közvetve per-
sze részesei voltunk, hiszen 3000 fizi-
kus kell ahhoz, hogy működjön a be-
rendezés. Tavaly is kint töltöttem két 
hónapot, amikor az adatgyűjtést fel-
ügyeltem, mivel mindenkinek köte-
lező felügyelni a mérőberendezésnél. 

Sokmillió részből áll, valami mindig 
elromlik. De 90%-os hatásfokkal 
működik az egész! Ez fantasztikus, 
mert azt jelenti, hogy a gyorsító által 
szolgáltatott összes adat 90%-a értékes 
adatként regisztrálódik a CMS-ben.

Mindenkinek kötelező valamilyen 
szervizmunkát is végezni. A debrece-
niek elsősorban a müondetektor 
pozitronmeghatározását végzik. Van 
160 darab 3x5 m-es kamra sok ezer 
érzékelővel és minden érzékelő szál 
helyzetét meg kell tudni mondani 
századmilliméter pontossággal. A 
debreceniek megépítettek egy olyan 
optikai rendszert, amely sok száz fo-
tódiódával és kamerával állandóan fi-
gyeli a különböző elmozdulásokat. 

Amivel most foglalkozom – szintén 
OTKA-támogatással – az úgyneve-
zett szuperszimmetria és benne a sö-
tét anyag keresése. A sötét anyagból 
ugyanis a mérések szerint ötször any-
nyi van a világegyetemben, mint 
normál anyagból, de a gravitáción kí-
vül nincs más kölcsönhatása a „látha-
tó” anyaggal. Ezt a csillagok mozgá-
sából lehetett észrevenni. Szuper-

más közti sebességkülönbsége meg-
marad. Ez azt jelenti, hogy relatíve 
fölfúvódik az egész, mert az 
összenergiája csökken, de az egy-
máshoz képesti energiája ugyanany-
nyi marad. Ezért kell hűteni. Tehát 
minden lassítás után van egy hűtési 
periódus. Nekünk van egy külön 
utólassítónk is, amelyet a Tokiói 
Egyetem finanszírozott, és a CERN 
épített meg. Ez egy 5 méter hosszú 
cső, amely üregrezonátorok segítsé-

gével továbblassítja az anti pro to no-
kat úgy, hogy majdnem a felét meg 
tudjuk állítani a gázban – mintegy 
20 millió antiprotont lövésenként. 
– Ez hogyan függ össze az anti-
anyag hiányával?
– Amennyire tudjuk, borzasztóan 
pontosan egyeznek a részecskék és 
antirészecskék tulajdonságai. Vala-
mennyi elméleti számítás, amellyel a 
folyamatok valószínűségét számít-
juk, feltételezi ezt a szimmetriát. Egy 
antirészecskével matematikailag úgy 
számolunk, mintha a téridőben ellen-
kező irányban mozgó részecske vol-
na, és ezzel 10 jegy pontossággal tud-
juk számolni a reakciókat. A kísérle-
tekkel is így egyezik, ami azt jelenti, 
hogy ennyire pontos az anyag-anti-
anyag szimmetria. De ha eltűnt az 
antianyag a világegyetemből, akkor 
ott valaminek kell lennie. Ezért épí-
tette a CERN az egész antiproton-
lassítót. Erre a vizsgálatra irányul öt 
kísérlet, többek között a miénk is.
– Volt-e valamilyen szerepük a 
Nobel-díjat érő felfedezésben? 
– Három perióduson keresztül én ko-

Mágnes behelyezése a CMS-be Két fiatal magyar kutató a CMS-nél
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Magyar sajátosság a színek és a formák szertelenebb 
áramlása, a kompozíciós és színkezelési szabályok 
kevésbé következetes betartása. A kubista-konst-

ruktivista törekvésekkel párhuzamosan hazai képzőművé-
szetünkben a csendéletfestésnek egy másik felfogása is érvé-
nyesült: Márffy Ödön, Gráber Margit, Mattyasovszky Zsol-

A XX. SZÁZAD ELSV FELÉNEK MAGYAR CSENDÉLETFESTÉSZETE

TERMÉSZETELVd 
ABSZTRAKCIÓ

A csendéletfestészet XX. századi fejezete 

Cézanne-nal kezdWdött – születése 175. évfor-
dulóját 2014-ben ünnepli a világ –, W nyitott utat 
a mefaj egyre szélesebb értelmezésének. A 
csendélet új szemlélete nagy hatást tett a 
magyar képzWmevészetre, a Párizsban járt 
mevészek szinte kivétel nélkül mind megkísé-
relték átvenni és folytatni a nagy elWdök példá-
ját. A „Nyolcak” körében hatott Cézanne szem-
lélete, de kubista csendéletfelfogásra utaló 

törekvésekkel is találkozunk. 

nay László művein Manet oldott festőiségű hagyományának 
továbbvitelét látjuk. E kétféle áramlatban a csendéletfestés 
mindkét lényeges elemét megtaláljuk: vagy természeti tárgy-
hoz (virághoz, gyümölcshöz), vagy az ember készítette esz-
közhöz, használati tárgyhoz (edényhez, hangszerhez) kapcso-
lódik. E motívumok a képen funkciójukat többnyire nem 
tagadják meg, eredendő értelmük nem változik.

A mefaj feltámasztása
Az 1932 február-márciusában a Nemzeti Szalonban megren-
dezett Első magyar reprezentatív csendélet kiállítás célja a „csend-
életnek mint a jövő festői témájának feltámasztása”. Ezzel a 
kiállítással vissza akarták állítani a csendélet-műfaj „presztí-
zsét”. A kiállításon 123 művész összesen 147 képet állított ki, 
ezek közül 35-40 alkotást egy nemzetközi csendélet-kiállí-
tásra is ki akartak vinni Berlinbe és Bécsbe. A kiállító művé-
szek között volt Bene Géza, Bornemisza Géza, Csók István, 
Fényes Adolf, Frank Frigyes, Iványi Grünwald Béla, Kmetty 
János, Márffy Ödön, Orbán Dezső, Pécsi Pilch Dezső, 
Perlmutter Izsák, Perlott Csaba Vilmos, Schönberger Ar-
mand és Vass Elemér.

A franciás iskolázottságú mester, Rippl-Rónai József enteri-
őrjein mindig vannak csendéletszerű részletek, önálló csend-
életeket azonban csak virágokból komponált, főként a kuko-
ricás korszakában. A virágcsendéletek is úgy tűnnek, mintha 
egy nagyobb kompozíció szűkebb kivágású nézetei lenné-
nek. Iványi Grünwald Béla a posztimpresszionizmus dekora-
tív törekvéseivel rokon festői stílusban alkotta csendéleteit. 
Csók István itáliai útjának emlékét őrzi az Amalfi című, me-
rész kompozícióban összefogott csendélet és panoráma 
együttese. Jellegzetesen Csók-féle ötlet a tájkép és a csendélet 

Paul Cézanne: Almás tál, 1876–77. New York, Metropolitan Museum

Bornemissza Géza: Csendélet, 1911. 

Kecskemét, Cifrapalota, Nemes Marcell Gy_jtemény
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ga nyersebb, darabosabb formaérzékének megfelelően 
leegyszerűsítette. Nagy fontosságú mű ez az impresszio-
nizmus utáni, illetőleg az azzal szembeforduló hazai fes-
tészet eredményei között.

Csak a természet
Czigány Dezső nagy élménye is Cézanne volt. Csendéletei a 
tárgyak térbeliségének a modulációs megoldás segítségével 
való fokozására épülnek. Márffy Ödönnek ugyancsak ked-
velt témája volt a csendélet. Az Európai Iskola bemutatkozó 
füzetében így ír: „Meggyőződésemmé vált, hogy csak a természet-
ből szabad kiindulnom, mert a színek és formák világában van egy 
örök határ, melyet átlépve, a képzőművészet nyelvén már nem fe-
jezhetjük ki magunkat. Ami a képet varázslatossá teszi, az amúgy 
is a természet egyéni meglátásából eredő ösztönös megnyilatkozás”.

Perlott-Csaba Vilmos csendéletein ötvöződnek a nagybányai 
és a párizsi tapasztalatok (Cézanne és Matisse). A szokásos 
csendéleti elemeket dekoratív ritmusuk szerint rendezi képpé, 
bár nem vonatkoztat el teljesen azok térbeli voltától sem. A táji 
háttér elé, a nyitott ablakba helyezett asztali csendélet hol natu-
rálisabb, hol elvontabb megközelítésben jelenik meg munkáin. 
Az 1930 körüli években, beérkezett alkotóként sokat festett. A 
csendéletek kedvelt motívumai a gitár, hegedű, maszk, szobor, 
gyümölcs, tál, butélia, virág. A korszak műveit a kubisztikusan 

értelmezett formák, síkokkal metszett tér jellemzik. A drapé-
riával letakart asztalon, szorosan egymás mellé állítva jelennek 
meg csendéleteinek kedvelt kellékei.

Derkovits Gyula festői stílusának egyik összetevője a 
kubizmus; képeiben a hagyományos kompozíciót és az 
új térszemléletet akarta egyesíteni. A sík és tér viszony-
latainak egyik legfontosabb képi feldolgozása a Halas 
csendélet. A képteret a nézővel szembefordított asztal töl-
ti ki, amelyen csaknem függőleges rövidülésben jelenik 
meg a kékszegélyes asztalkendő, a tányér, a papirosra he-
lyezett hal, egy kis üveg és egy óra. A kés ezüstjét szta-
niolból ragasztotta fel a festő a mercizmus hatására. Der-
kovits művészetében az ezüstnek és az aranynak szim-
bolikus jelentősége van, a munkásosztály nyomorának, 
szenvedéseinek ábrázolásánál a szabad jövőbe vetett hitét 
akarta jelképezni vele.

összekapcsolása. Kerek asztalon, lilásvörös terítőn harsányan 
sárgálló citromok és virágos kancsó töltik be a csak sejtett, te-
raszosan kinyúló előteret. E dinamikus színhatást a sötét, 
sziklás tengerparton kanyargó okkeres út, a földnyelven 
Amalfi pirosló tetejű házai, s a nápolyi öböl kéken csillogó 
víztükre keretezi. „Ismered a hont, ahol a citrom virul” – a 
goethei érzelem és gondolatkör árad elementáris erővel a 
képből, mely szinte az északi ember délre vágyódásának, 
nosztalgiájának jelképe lehet. Bátran és ragyogóan megoldott 
kompozícióját a pontos rajz mellett az élénk színkontrasztok 
teszik felejthetetlenné.

Fényes Adolf, a szolnoki művésztelep egyik alapító tagja ko-
rai alkotó periódusában szegény emberek életének tárgyait 
örökítette meg csendéletein, a későbbi polgári csendéletek 
gazdagabbak ezeknél. Vaszary János Reggeli című képén a fe-
kete alap kiemeli a különböző árnyalatú sárgák sugárzó és vi-
lágító erejét. A lilás árnyékok majdnem beleolvadnak a hát-
térbe. A ciklámen színe, a fehér abrosz, a tárgyak csillogó 
ezüstje ragyog a képen. A cukortartó fémes felületén refle-
xek játszanak. A tárgyak kontúrrajza helyett fénnyel és szín-
nel formál a művész. A szélesen, vastagon felrakott festék 
energikus vonásai dinamikus felülethatást adnak. A formai 
bontottság mögött a színek és tömegek zárt szerkezete te-
remt egyensúlyt a képen.

A Nyolcak-csoport tagja, Berény Róbert 1909 körül a 
Cézanne-i formakörhöz tartozó, vaskosan anyagszerű, 
lapidáris kompozíciójú, mozdíthatatlan nyugalmú 
csendéleteket festett. A Csendélet című kép motívuma 
fölöttébb egyszerű: egy kendővel letakart asztalból, kan-
csóból, tálból és néhány szem gyümölcsből áll. Ebből a 
látszatra keveset mondó csendéletből a formának és a 
térnek (a korai kubizmus irányába mutató) új megfogal-
mazása tárul elénk. A tárgyak formáját kicsit szögletes-
sé, a mértani testek egyszerűségéhez és határozottságá-
hoz hasonlóvá alakította, így azok jobban fölkelthették 
a tér képzetét, jobban megmutathatták tömeg voltukat, 
plasztikai erejüket, mintha a természettől kapott esetle-
ges alakjukban jelentek volna meg. A távlat szerepe is 
csökkent. Érzékelhető az is, hogy Berény a nagy francia 
mester finom festőiséggel kialakított plaszticitását a ma-

Vörös Géza: Csendélet Buddha szoborral. 

Magántulajdon
Bene Géza: Csendélet kilátással a felhQkre, 1929. 

Magántulajdon
Berény Róbert: Karaffa, 1930.  

Pécs, Janus Pannonius Múzeum
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A posztnagybányai stílus iskolateremtő mestere, a Gre-
sham-kör vezetője, Bernáth Aurél művészi elvének vallotta, 
hogy „a művészet sorsa a természettel való vita”. E vitája so-
rán művészetében új jelentőséget nyert a tárgyi világ, a motí-
vumok jelentésének kutatása. Felfedezte a dolgok, a csend-
életi elemek érzéki szépségét. Arra törekedett, hogy a termé-
szetben rejlő, művészi fogékonysággal megérzett szellemisé-
get tiszta festőiségben rögzítse, és ennek megfelelően mind 
gazdagabb színhatásokat érjen el. Új jelentőséget kapott ké-
pein a csendéleti elem. A csendéleti motívumok hangulatot 
és értelmet is tolmácsolnak.

Vaszary János Reggeli című képén a fekete alap kiemeli a kü-
lönböző árnyalatú sárgák sugárzó és világító erejét. A lilás ár-
nyékok majdnem beleolvadnak a háttérbe. A ciklámen színe, 
a fehér abrosz, a tárgyak csillogó ezüstje ragyog a képen. A 
cukortartó fémes felületén reflexek játszanak. A tárgyak 
kontúrrajza helyett fénnyel és színnel formál a művész. A 
szélesen, vastagon felrakott festék energikus vonásai dinami-
kus felülethatást adnak. A formai bontottság mögött a színek 
és tömegek zárt szerkezete teremt egyensúlyt a képen. Va-
szary fő csendélettémáit a virágok alkotják.

A Szentendrei iskola mesterének, Vajda Lajosnak a főiskolai 
évek alatt, 1927-30 között festett csendéletein a többnyire 

kissé rálátásban ábrázolt tárgyakat sötét kontúrok fogják kö-
rül. 1934-ben Párizsból hazatérve visszatér a csendélet témá-
jához. Síkra vetített, rálátásos pasztell- és temperacsendéle-
tekben dolgozta fel a kubizmus új téranalízisét. Népi motí-
vumgyűjtését, majd az azokat feldolgozó rajz- és tempera-
montázsokat közvetlenül megelőzik az 1934-ben alkotott 
pasztellcsendéletek. Valamennyi 1934-es csendéletén a kubis-
ta szemlélet eredményeit értékesíti, a teret síkká alakítja.

Ámos Imre a mindennapi tárgyak mikrokozmoszából merí-
tette csendéletei témáit. Felismerhető motívumokat ábrázol, 
mégis a szürrealizmus áll hozzá közel. „A tárgyaknak külön 
élete van… Egyiket-másikat egész sajátos légkör vesz körül, amivel 
asszociálódnak bizonyos emlékeim. Ezeknek az emlékképeknek a 
kivetítései érdekelnek újabban” – írja naplójában a művész.

Paizs Goebel Jenő Vajdától és Ámostól eltérő úton jutott el a 
szürrealizmus közelébe. Az 1930-35 körül festett csendélete-
ire a statikusság és a mozdulatlanság jellemző. Tárgyai mint-
ha irizáló üveggé vékonyodtak volna. A Rákos csendélet 
(1930 körül) üde színei, a sárga tálban villódzó kék halak fel-
szabadult színélményről vallanak. Virágos csendéletein fi-

nom vonalú vázákat, nyíló tulipánokat ábrá-
zol. A síkszerű előadásmódot az ablakpárkány 
és az ablakkeret közbeiktatásával megnövelt 
térszerkezet gazdagítja.

Miháltz Pál főként az ember környezetének 
látványaiból meríti témáját. Kései munkáiban 
egyre erőteljesebben érződik az élet gyorsan 
múló szépségeinek csodálata. A természet tü-
nékeny csodáit ábrázoló műveivel megállásra 
akarja kényszeríteni a múlékony időt.

Európai iskola
1945 tavaszán alakul meg az Európai iskola 
nevű művészeti csoportosulás. A csoport 
nem stiláris alapon szerveződik, hanem azo-
kat a legkülönfélébb gyökerekkel és művé-

szeti gyakorlattal rendelkező művészeket gyűjtötte össze, 
akik elfogadták, hogy „az új Európa csak Nyugat és Ke-
let szintéziséből épülhet fel”, és a művészetnek meg kell 
fogalmaznia „élet, ember, közösség” új kapcsolatát. Az új 
szintézis megteremtésének szándéka rokongondolat a 
Korniss és Vajda szentendrei programjába felvettekkel. 
Így nem véletlen, hogy a Vajda köré csoportosuló fiatalok 
közül sokan tagjai lesznek az új szerveződésnek. Kiállítá-
sok rendezése, kiadványok publikálása és vitaestek jelen-
tik a közös tevékenységet. Az Európai iskola onnan star-
tolt, ahol a nagybányaiak a határt megszabták. Ahogy az 
egyik röpiratukban olvasható: „Az Európai iskola a 
fauvizmust, kubizmust, expresszionizmust, absztrakciót 
és szürrealizmust képviseli Magyarországon”.

Barcsay Jenő 1945 utáni képein a konstruktivitást a non-
figuráció határáig fokozta. A fekete-fehér konstrukció 
mélyén konkrét természeti elemek húzódnak meg 
(Csendélet, 1947). Az Európai iskola bemutatkozó füzeté-
ben így ír: „Szükségem van a természetre. Látnom kell a ter-
mészetet, hogy fantáziám bátran elszabadulhasson és festhes-

Kmetty János: Muskátli, 1940. 

GyQri Városi M_vészeti Múzeum Radnai-
gy_jteménye

Hincz Gyula, 1946. 

GyQri Városi M_vészeti Múzeum Radnai-gy_jteménye

Vass Elemér: Csendélet, 1952. 
Magántulajdon
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sek legszubjektívebb érzéseim szerint. Munka közben néha 
hosszú ideig nem nézem a természetet, de azért ezalatt is 
olyan viszonyban vagyok vele, mint egy jó baráttal.”

Gadányi Jenő kísérletező művész nem tudott és nem is 
akart megmaradni egyetlen stílusnál. A legtöbb XX. szá-
zadi stílusból leszűrt valamit, tanulmányozta a kubizmust, 
kísérletezett a jelképi szimultaneizmussal, a 30-as években 
non-figuratív képeket is festett, néhány képe pedig szigo-
rúan abroncs szerkezetű. E sokrétűség a tudatos kísérlete-
zés következménye volt. A dolgok organizmusa, a felszín 
alattinak a bonyolult szövevénye érdekelte. Különösen a 
közelről szemlélt, szövevényes tájmotívumokban, az egy-
másba fonódó természeti elemek ritmusában, a választé-
kos, dekoratív színek együttcsengésében találta meg a 
dolgok kritikai elemzése és a költői fantázia spontán játé-
kossága közötti egyensúlyt. A dolgok belső összefüggése-
it kutató természettudós magatartása jellemzi: „Nem ön-
magukért bajlódtam annyit ezekkel az alapelemekkel, hanem 

azért, mert úgy éreztem, hogy ezek a törvények egybevágnak a 
természet mélyén folyó élet belső lendületével, egyetemes egysé-
gével és egyensúlyával… Fáradtságosan jutottam ahhoz a meg-
látáshoz, mely a természeti jelenségek felszíne alól a nemcsak 
érzékeinkhez, de lelkünkhöz és értelmünkhöz szóló lényeget kí-
vánja kihámozni és formába önteni.”

Gadányi barátja és művészetének rokona volt Bene Géza, 
aki bár szervezetileg nem tartozott az Európai iskola törzs-
gárdájához, a szellemi rokonság mégis odafűzte. A termé-
szeti motívumokból kiindulva szerkezeti elvű, dekoratív 
ritmusú stílust alakított ki. Az 1929-30-ban készült csend-
életek jól tükrözik, hogy Bene művészete milyen szervesen 
illeszkedik a korabeli európai festészet kubista áramába, s 
egyben az art deco jellegzetességeit is magukon hordozzák. 
Az 1930-as években egyik legkedveltebb képtárgya a 
csendélet. Ez a festői műfaj végig jelen van Bene festészeté-
ben, s jól tükrözi festői gondolkodásmódjának változásait. 
Az évtized végéig ez a franciás csendéletfelfogás jellemző 
Benére. Az 1943-ban festett, nagyobb méretű olajképei a 
műfaj újabb állomásait jelentik. Látszólag az előtérben, az 
asztalon elhelyezett tárgyak a főszereplőik, de a háttérben 
nagyobb súllyal jelenik meg a természet növényi vegetáció-
ja. Tematikailag a táj és az emberi alak mellett a csendélet 
jellemzi Bene legkésőbbi korszakát, az 1950-es éveket is, 
amikor szürreális-konstruktív képépítés jellemző rá.

Szántó Piroska néha oly közel hajol a látható világ részleteihez, 
mintha új, apró univerzumok kapuit nyitná meg. Bene Géza 
és Gadányi Jenő felfogásához hasonlóan a vegetáció jelentéssel 
telített. Témaválasztását erősen befolyásolja egész életművében 
a természet pillanatnyi szépségének felmutatása: a hervadásra 
ítélt káposztalevelek, a napraforgók és a törékeny mákfejek. 
Bonyolult motívumait semleges háttér előtt jeleníti meg, ezzel 
kiszakítja őket a hétköznapokból. Szentendrén Vajda Lajos ha-
tására Szántó Piroska képein újfajta természetértelmezés csírái 
tűnnek fel. Elsőként 1940 táján ábrázol napraforgókat tusrajza-
in. A napraforgó környezetéből kiszakítva mint önálló, saját 
egyedi arculattal rendelkező egzisztencia jelenik meg, a termé-
szetélmény elvesztett egysége helyett így önmagában kell totá-
lis természetmagyarázattá növekednie.

Kállai Ernő vezetésével Gyarmathy Tihamér, Lossonczy 
Tamás és Martyn Ferenc új szervezetet alakítottak, és a 
„Négy égtáj felé” elnevezésű galériában mutatták be mű-
veiket 1946 őszén. Az Elvont művészek csoportjának ki-

válását az váltotta ki, hogy Gegessy Kiss 
Páltól és Pán Imrétől eltérően ők nem szür-
realista alapokra akarták helyezni az Euró-
pai iskolát. Gyarmathyéknak „nem az volt a 
lényeg, hogy ne jelentsen semmit a forma és így 
legyen absztrakt, hanem az volt a lényeg, hogy 
ami összefüggésre rájön az ember, amit nem le-
het logikailag fölfogni, mert hisz’ nincs semmi 
elbeszélő jellege, ezért csak érzelmileg lehet be-
fogadni”. Gyarmathy Tihamér több irányban 
kísérletezett. Több képén a magyar abszt-
rakció fő ideológusának, Kállai Ernőnek a 
programját követve, a „természet rejtett 
arcát”, a mikroorganizmus világát festette.

Martyn Ferenc festészete természetelvű pik-
túra, szürrealizmus és non-figuráció ötvöző-
dik nála, néha visszanyúlt a kubizmus tárana-

líziséhez. Martyn képalkotása nem naturalista, leíró jellegű, 
hanem elvont; nem fogalmakat és szimbólumokat jelenít 
meg, hanem festői gondolatokat fejez ki. A természet és a va-
lóság élménye, amiből kiindul, áttételesen van jelen képein. 
Martyn soha nem használta saját és mások művészetének 
megjelölésére az absztrakt szót. Világa nem szakad el a ter-
mészettől. Egyidejűleg dolgozik természet után, és alkot el-
vont képeket. Legelvonatkoztatottabb képei is „alkotások”, 
nem pedig esetlegességek halmaza.

Csendéletein magyar népi szerszámok, kecskebőr duda, ká-
dárszerszámok, gyalupad, népi kerámiák, gyümölcskosár, 
boroskancsó formái jelennek meg. Martynt e tárgyak szerke-
zete, a funkció és forma összefüggése, a dekoratív gazdag-
ság, vagy éppen a végsőkig leegyszerűsített forma, a színek 
sajátosságai érdekelték. Festményein a tárgyak eredeti szere-
püktől elvonatkoztatott, önálló funkciót nyernek. Az emberi 
eszközöket úgy alakította, hogy azok emberi tulajdonságok-
ra, mozdulatokra, tevékenységekre utalnak: „A faeke, a já-
rom, a szökröny, egy kút szerkezeti rendszere, egy halászszerszám, 
egy fából faragott edény vagy bot formai, formáló mibenléte és lelki-
sége, egy hajviselet rajzának vonaltípusa, ritmusa, valójában egyet-
len késpenge, kengyelvas elegendő ahhoz, hogy megmutatkozzék 
benne szerzőjének egész művészeti világa, ahhoz, hogy helyét elfog-
lalva, a korszerű műalkotás építsen rá” – írta 1941-ben.

TÜSKÉS ANNA

Ziffer Sándor:  

Csendélet almával és 
borosüveggel, 1950. Magántulajdon

Vaszary János: Csendélet almákkal. 

Magántulajdon
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datossá tudja tenni a hangképzés me-
chanizmusát. Ez ad lehetőséget a be-
széd javítására, a beszéd gyógyítására.

Helytelen hanghasználat, túlzott ter-
helés következtében könnyen elveszít-
hetjük rövidebb-hosszabb időre a han-
gunkat. A gégét érintő betegségek 
nagy részét helyes életmóddal, jó be-
szédtechnikával kivédhetjük. Ehhez 
elengedhetetlen, hogy ismerjük a he-
lyes hangképzés élettanát.

Az emberi hang keletkezésének alap-
ja a légzés. A levegőáramlás, ami kilég-
zéskor hagyja el a szervezetet, megha-
tározza a beszédhang színét, intenzitá-
sát, folyamatosságát. A légzésnek és a 
hangképzésnek harmonikus egységet 
kell alkotnia. A helyes beszédlégzés so-
rán a legkisebb energiával a lehető leg-
nagyobb levegőmennyiséget tudjuk 
előállítani. Mint ahogy maga a beszéd 
egy tanult folyamat, így a reflexszerű 
légzési folyamatot tudatosan lehet javí-
tani és a hangadás szolgálatába állítani. 
Fontos ez, hiszen hibás légzésmecha-

nizmus esetén a hangképző izmok 
túlfeszített munkára kényszerülnek. 
A hangképző izmok kifáradása pedig 
hangképzési zavart okozhat.

Magát a hangot a hangszalagok 
rezgése hozza létre. A tüdőből ki-
áramló levegő a légcsövön keresztül a 
gégébe jut, ahol a hangszalagok is ta-
lálhatók. A hangadás kezdetekor a 
két hangszalag egymáshoz közelít, 
míg szabad szélük nem érintkezik. A 
hangszalagok vízszintes irányú moz-
gását a gége belső izmai teszik lehető-
vé. Ez a mozgás biztosítja, hogy lég-
zéskor eltávolodjanak egymástól a 
hangszalagok, szabad utat engedve a 
levegő áramlásának, illetve hogy 
hangadáskor egymás mellé zárjanak.

A kiáramló levegő nyomása is moz-
gásba hozhatja a hangszalagokat. Ez 
egy függőleges irányú, hullámszerű 
mozgást eredményez. Az egymás 
mellé záródó hangszalagok a levegő 
nyomására periodikusan nyílnak és 
záródnak. Így hozzuk létre a zönge 

A SZÉP HANG TANULHATÓ

Hendrick ter Brugghen:

ÉneklQ fiú

A nyelv, a beszéd az ember sajátja, mely lehe-

tWséget biztosít gondolataink, érzéseink kifeje-
zésére, a kommunikáció elsWdleges eszköze. Az 
emberi társadalom sok évezredes múltra visz-
szatekintve alakította, formálta a nyelvet a be-
szélés gyakorlata által. A civilizált társadalom 
ismérve a szocializáltságának foka, az interper-
szonális kapcsolatok megléte, amelyeknek el-
engedhetetlen feltételük maga a beszéd. Nincs 
olyan rétege a társadalomnak, amely kivonhat-

ná magát a nyelv befolyása alól.

Nem csak emberi kapcsolata-
inkban, munkánk során is 
folyamatosan használjuk 

nyelvünket, gondoljunk csak a ta-
nárokra, az előadóművészekre, a 
sajtó munkatársaira, de az üzleti 
élet színterein sincs ez másképp. 
Gyermekeink is a nyelven, a beszé-
den keresztül szereznek ismerete-
ket a világról, tanulnak meg gon-
dolkodni.

Ahhoz, hogy beszéljünk, az első 
lépés maga a hangadás, ami a szüle-
tés első pillanatában már rendelke-
zésünkre áll. Hangunk megtestesí-
ti egész személyiségünket, árulko-
dik jellemvonásainkról, vérmér-
sékletünkről, pillanatnyi lelki és 
fizikai állapotunkról. Egy mélyebb 
tónusú hang nyugalmat, biztonsá-
got, önbizalmat, tapasztaltságot je-
lez. A magasabb, élesebb hangfek-
vés a környezet befolyásolására irá-
nyuló szándékot sugallja.

A hangképzés bonyolult feladatának 
előfeltétele az idegrendszer irányítása, 
a hangképző apparátus izmainak pon-
tos koordinációja, melynek egyik részé-
re az akaratlagos befolyásolás, másik ré-
szére a reflexszerű működés jellemző. 
A hangadás folyamatában összekapcso-
lódik a tudatos és az automatikus tevé-
kenység. Az emberi faj sajátja, hogy tu-
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hangot. Attól függően, hogy a 
hangszalag teljes hosszában végzi ezt 
a függőleges irányú mozgást vagy 
sem, a beszédhang magassága, rezo-
nanciája módosul.

Megkülönböztethetjük még a 
hangszalagnak egy szél-éli eltolódá-
sát is, ami a hangszalagot borító 
nyálkahártya mozgásában nyilvánul 
meg. Ez a finom eltolódó mozdulat 
felel a tökéletes hangszalagzárásért 
és a tiszta hangért.

Nemcsak a hangszalagok mozgása, 
hanem fizikai paramétereik is megha-
tározzák a hang minőségét. A rövi-

debb és vastagabb hangszalagok ma-
gasabb hangot, a hosszabb és véko-
nyabb hangszalagok mélyebb hangot 
eredményeznek.

A gégeizmok, a hangszalagok 
diszharmonikus működése előbb-
utóbb hangképzési zavarhoz, a gége, 
a hangszalagok megbetegedéséhez 
vezet. Bármennyire is összetett és 
automatikus ez a folyamat, a hang-
szalagok mozgásának irányítása 
megtanulható.

Hangunkat nemcsak a tüdőből ki-
áramló levegő és a hangszalagok rez-
gése befolyásolja, hanem az az üreg-
rendszer, toldalékcső is, ami a gége fe-
lett helyezkedik el, a garatüreg, a száj-
üreg és az orrüreg. A toldalékcső, ami 

egyénre jellemző formájú a 
gégében keletkezett alap-
hangot felhangokkal színe-
zi, meghatározva ezzel az 
egyéni hangszínt. A szépen 
zengő beszédhang kialakí-
tásánál a mellkast is rezoná-
torként használjuk. Éneklés 
során a magas zenei han-
gok képzésénél csak a fej 
üregei rezonálnak.

A toldalékcső nemcsak 
színezi a gégehangot, ha-
nem a beszédhangok kiala-
kításában is jelentős szere-
pet tölt be. A fogak, a nyelv, 
az ajak, a szájpad akadályt 
és rést alkot a kiáramló le-
vegő útjában létrehozva a 
beszédhangokat.

A toldalékcső rezonátor-
szerepének tudatos haszná-
lata a hangot teltté, bárso-
nyossá, szépen csengővé 
változtatja.

Életünk során a hormonháztartás 
folyamatosan befolyásolja hangun-
kat. Ezzel magyarázhatjuk azt, hogy 
az évek teltével beszédhangunk vál-
tozik. A megszületett gyermekek 
gégéje egyforma nagyságú a kisfi-
úknál és a kislányoknál. A hangsza-
lagok hossza megegyező, a hangter-
jedelem csak néhány hang. A ki-
adott hangok síráskor, nyögdécselés-
kor még hasonló színezetűek.

Az óvodás korú gyermekek gége-
porcai, hangszalagjai is általában 
egyforma méretűek. A hangszala-
gok hossza 1 cm, hangterjedelmük 
körülbelül 1 oktáv: c’- től c’’- ig. 

A kamaszkorban lezajló hormoná-
lis változások jelentősen megváltoz-
tatják a hangképzést végző szervet. 
A mutálás során a gége alkotóelemei 
nem harmonikusan nőnek, ezért át-
menetileg mintegy fél évig hang-
kép ző szervi ügyetlenség figyelhető 
meg a fiatalok hangján. A mutáció 
nemcsak a férfiaknál zajló folyamat, 
hanem a nőknél is, csak a hang vál-
tozása kisebb fokú.

Férfiaknál a gége a születéskori 
méret ötszörösét éri el, a hangszala-
gok duplájukra, körülbelül 2 cm 
hosszúra nőnek. A nők estében a gé-
geporcok kétszeresére, hangszala-
gok 3-4 millimétert nőnek. Ebből 

következik, hogy a férfihang 1 ok-
távval mélyebb lesz, a női hang 2-3 
hangot változik csupán. A rezoná-
torüregek növekedésével mind a 
két nemnél kialakul a telt férfias és 
nőies hang.

Idős korban a női és a férfihang 
közötti különbség egyre kevésbé ki-
fejezett. A nők természetes beszéd-
hangfekvése mélyebb lesz, a férfiaké 
magasodik. Ennek oka a gége ízüle-
teinek merevségében, a porcok me-
szesedésében és a hangképző izmok 
tónusának csökkenésében keresen-
dő. A nemi hormonszint csökkenése 
miatt a hang gyengül és szaggatottá 
válik. Nagyon idős korban a hang-
terjedelem ismét 1 oktávra csökken.

Beszédhangunk változása állandó 
kihívás elé állít bennünket, amit a 
helyes hangképzés elsajátításával 
követnünk kell az egészséges, ter-
helhető, tisztán csengő hang elérése 
érdekében.

A jó beszédlégzés automatikussá 
tétele, a hangindítás tudatosítása, a 
mellhang kiépítése, a hangszín gaz-
dagítása, a hang magasságának és 
erősségének helyes használata nem-
csak egészséges gégét, terhelhető, 
szépen csengő hangot biztosít, ha-
nem a kommunikáció egész folya-
matát eredményesebbé teszi.

MOSÁnYi eMőke

Frans Hals: 

ÉneklQ fiúk
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Az Újvilág 

ábrázolása

 a strucctojásra 

vésett glóbuszon

(FORRÁS: WASHINGTON MAP SOCIETY)

Másfél éve egy átlagos üzletember 

érkezett Budapestre valami különös 

metárggyal: a nagyobb narancs mére-
te strucctojásra a világ képét vésték 
az 1500-as évek elején. A szenzáci-
ós lelet híre azután idén augusztus-
ban bejárta a világsajtót. A legkoráb-

bi, már Amerikát is ábrázoló glóbusz 
felfedezése azonban még számos rej-

télyt tartogat a tojáshéjnyi felszín alatt.  

A világ talán legkülönösebb 
föld gömbjének felfedezője, 
Stefaan Missine Bécsben élő 

belga üzletember. A műtárgyra egy 
2012-es londoni aukción figyelt fel, 
ahol azt egy ismeretlenség homályába 
burkolódzó gyűjtő vásárolta meg. Né-
melyek szerint maga Missine a tulajdo-
nos, aki azonban ezt sem megerősíteni, 
sem cáfolni nem hajlandó. Az ingat-
lanfejlesztéssel foglalkozó üzletember a 
különleges régi glóbuszok nagy kedve-
lője, aki műgyűjteményében több kis-
méretű, egyedi földgömböt is őriz.

A szakértők szerint azonban a föld-
gömb előkerülésének némiképp tisztá-
zatlan körülményei igen komoly ne-
hézséget jelentenek a műtárgy eredeti-
ségének igazolásában. Nem csupán a 
jelenlegi tulajdonos személye ismeret-
len, de nem tudunk semmi biztosat ar-
ról sem, hogy honnan, kitől került az 
aukcióra vagy kik voltak az előző tu-
lajdonosai. 

Földgömb tojáshéjból
A réginek látszó glóbuszt igen különle-
ges módon, két strucctojás alsó, szélesebb 
feléből illesztették össze. Belsejében alul 
egy kis nehezék is van, amely gondos-

AMERIKA – ÖTSZÁZ ÉVES STRUCCTOJÁSON

kodik az asztalra helyezett tojás beállí-
tásáról. A mintegy arasznyi átmérőjű, 
azaz körülbelül 11 centiméteres glóbusz 
alakja mai állapotában kissé eltér a 
gömbtől, a két csúcsnál a száradás kö-
vetkeztében enyhén belapult – azaz eb-
ben a tekintetben a Föld geometriai 
alakjához hasonló.

Más tekintetben is erősen hasonlít 
bolygónkhoz: a rávésett térképen jól 
felismerhetők a mai kontinensek hoz-
závetőleges alakjai. Itt azonban már 
nagyobb eltérések vannak, és a legna-
gyobb különbség éppen Amerika kör-
vonalainál látszik. A modern térképe-
ken szárazföldi kapcsolattal összekö-
tött Észak- és Dél-Amerika helyett 
ugyanis a strucctojás felszínén valami 
igen különös ábrázolást látunk. 

Dél-Amerika felismerhető ugyan, de 
a kelleténél jóval kövérebb, azaz kelet–
nyugati irányban valódi kiterjedésénél 
jóval nagyobbnak ábrázolták. Így a 
kontinens betölti szinte az egész fél-
gömb alsó, déli felét. Tőle északra két 
kisebb szigetet látunk (Isabel, Spagnolla), 
majd néhány további, kisebb-nagyobb 
szigetet, ám sehol sem találjuk Észak-
Amerikát. Elveszett talán, vagy a tér-
képész feledékenységéből maradt le a 

földgömbről? Egyik sem – a különös 
ábrázolásmód magyarázata az, hogy a 
strucctojáson ábrázolt földgömb nem a 
mai, hanem az ötszáz évvel ezelőtti föld-
rajzi tudást mutatja be. 

Globális világkép
Az 1500-as évek elején a nagy földrajzi 
felfedezések folyamata rohamléptek-
kel haladt ugyan előre, a világkép vál-
tozásai azonban nem kis nehézséget 
okoztak a kor tudósainak. A 
kozmográfusok a legnagyobb tekin-
télynek tartott, a XV. században ismét 
felfedezett földrajzi mű, Ptolemaiosz 
geográfiája nyomán azt tartották, 
hogy a gömb alakú Föld felszínén 
egyetlen hatalmas „világsziget” emel-
kedik ki az óceánból. Az ókorban is-
mert három kontinens, Európa, Ázsia 
és Afrika együttes kiterjedését azon-
ban az antik tudósok erősen túlbecsül-
ték. Mindenekelőtt az ázsiai kontinens 
kelet–nyugati irányú méretét túlozták 
el erősen, mivel a földrajzi hosszúság-
különbség méréséhez nem voltak 
megfelelő eszközeik. Ráadásul Ptole-
maiosz még a Föld méretét is csökken-
tette, és az Eratoszthenész által koráb-
ban javasolt 252 ezer stadion helyett 
kerületét 180 ezer stadionnak tartotta, 
az ókori hosszmértékegységben meg-
adva. Így azután a jóval nagyobbnak 
képzelt Ázsia a kisebb földgömbön 
még tovább nyúlt kelet felé.

TÉRKÉPTÖRTÉNETEK
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szárazföldi összeköttetését a korai rene-
szánsz térképeken tényként mutatják 
be. Így vált a mai Indiai-óceán belten-
gerré, lehetetlenné téve a Fűszer-szige-
tek tengeri úton való elérését. A portu-
gál felfedezőutak a XV. század utolsó 
harmadában ékes bizonyítékai annak, 
hogy ezt az álláspontot nem fogadták 
el teljesen. A korabeli térképeken azon-
ban még sokáig megmarad az Ázsia 
keleti partjától ívesen délnyugati irány-
ba, Afrika déli csúcsa felé nyúló, hatal-
mas félsziget.  

Kolumbusz tévedése
A Nyugati-óceán, amely így Európa 
nyugati és Ázsia keleti partját elválasz-
totta volna, még inkább zsugorodott a 
XV. század végén. Az olyan merész 
gondolkodók, mint Kolumbusz Kristóf 
– saját elképzelésük rabjaként – további 
manipulációkkal vagy egyszerű téve-
déseikkel csökkentették hajózható mé-
retűre az óceán szélességét. Így azután 
Amerika felfedezése tulajdonképpen a 
világ legnagyobb földrajzi tévedésének 
következménye volt! A történelem fin-
tora, hogy Kolumbusz, aki nyugati 
irányba indulva akarta elérni a mesés 
Keletet, éppen ott érte el a szigeteket, 
ahol saját számításai szerint szigeteknek 
kellett lenniük. 1492. október 12-én te-
hát abban a hitben vette birtokba a fel-
fedezett új szigetet a spanyol király ne-
vében, hogy Ázsiában jár. 

Miként az közismert, Kolumbusz ab-
ban a hitben halt meg 1506-ban 
Valladolidban, hogy nem Amerikát, 
hanem Ázsia keleti partjainál fekvő, is-
meretlen szigeteket fedezett fel. A fel-
fedező nem is tudhatott Amerikáról, 
mert a név csak halála után, 1507-ben 
született meg, ekkor kapta a Déli-óce-
ánban fekvő nagyobb sziget az 
„America” nevet a lotaringiai Saint 
Diében működő kozmográfusoktól. 
Waldseemüller és Ringmann azt hitték 
ugyanis, hogy a felfedező a firenzei 
Amerigo Vespucci volt, így végül tőle 
kapta mai nevét az Újvilág. 

A firenzei kereskedőcsaládból szár-
mazó Vespucci bizonyára hallott a 
városban éppen ebben az időben 
működő kozmográfusok tanításai-
ról. Közülük talán rá is a legnagyobb 
hatással az a Paolo Toscanelli volt, 
akinek mára elveszett térképét állí-
tólag maga Kolumbusz is megkapta. 
A nagyhírű és tudós Toscanellit a 
portugál udvarból keresték meg, 
hogy véleményt mondjon az Indiák-
ba vezető nyugati útvonal lehetősé-
géről. 1474-ben a firenzei tudós 
meglepő módon nemcsak lehetsé-
gesnek tartotta, de ajánlott is egy 
nyugati útvonalat, amelyet Kolum-
busz is javasolt. Henricus Martellus 
1490 körül készült térképén még a 
ptolemaioszi világkép körvonalait 
adta tovább, de Afrika már körülha-
józható, az Indiai-óceán pedig nem 
beltenger. A portugálok tovább kí-
sérleteztek Afrika megkerülésével és 
India ilyen úton való elérésével. 
1498-ban Vasco da Gama flotillája 
kikötött az indiai Calicutban. A má-
sik lehetőség, a nyugati út támoga-
tást végül a kasztíliai udvarban ka-
pott. Így indulhatott el 1492-ben 
Kolumbusz valóban világtörténelmi 
jelentőségű expedíciója, amely egy-
ben a modern globális világkép ki-
alakulásának első lépése is volt.   

A strucctojás héjára vésett ábrázolá-
son azonban még nem találjuk meg ezt 
a nevet, mert a nagy déli szigetre a 
Mundus Novus, azaz Újvilág és a Terra 
Sanctae Crucis, Szent Kereszt Földje fel-
iratokat karcolta az ismeretlen művész. 
Mindez és a földgömb számos további 
rajzi részlete arra mutat, hogy az ábrá-
zolás valamikor az 1500-as évek elején 
készülhetett. Ez a korszak talán a legiz-
galmasabb szakasz a reneszánsz koz-
mográfia történetében, hiszen ezekben 

AMERIKA – ÖTSZÁZ ÉVES STRUCCTOJÁSON

A legkorábbi fennmaradt európai 
földgömb, a nürnbergi Martin Behaim 
lovag irányításával 1492-ben készült 
glóbusz jól szemlélteti ezt az elképze-
lést. Behaim 1484-től Lisszabonban 
működött, jó kapcsolatokat ápolt a 
portugál udvarral és talán maga is részt 
vett felfedezőutakon. Behaim glóbu-
szán természetesen nem szerepelt 
Amerika, de a hatalmas eurázsiai kon-
tinens keleti és nyugati felét elválasztó 
tengerben számos kisebb sziget mellett 
feltűnik Cipangu, a méreténél jóval na-
gyobbnak ábrázolt Japán. 

Ugyanezen a glóbuszon figyelemre 
méltó, hogy Afrika déli irányban téve-
sen a 45. szélességi fokig terjed, majd 
pedig onnan a partvonal továbbra is 
keleties irányba folytatódik. Afrika 
ilyenfajta ábrázolása a ptolemaioszi 
örökség következménye, amellyel igen 
nehezen szakítanak a kozmográfusok. 
Az ókori tudóstól eredeztetett térképe-
ken ugyanis Afrika és Ázsia feltételezett 

A stucctojásra készült földgömb fotóit a 
Washington Map Society szívességébQl 
közöljük, melynek lapjában, a Portolan ez 
évi 86. számában jelent meg a felfedezés-
rQl szóló beszámoló (http://www.
WashMapSociety.org). Köszönjük a szer-
zQ, Stefaan Missine (Bécs) és a szerkesz-
tQ, Thomas Sander (Washington) urak se-
gítségét – A szerk.

Strucctojások és a 2012-ben megtalált földgömb (FORRÁS: WASHINGTON MAP SOCIETY)
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Vajon miféle földekről van 
szó, hol fekszenek ezek, szá-
razföld vagy szigetek alkot-
ják-e az Újvilágot? 

A hasonló kérdésekre a 
legegyszerűbben úgy kap-
hattak választ a reneszánsz 
gondolkodók, ha térképet 
rajzoltak. A sík térkép értel-
mezése a korabeli szemlélők 
számára azonban nem 
könnyű feladat, hiszen ne-
hezen tudják elképzelni, 
hogy amit a világtérképen 
látnak, az valójában egy 
gömb felszínén van. Éppen 
ezért sokkal szemléleteseb-
ben mutatják be az új föld-
rajzi világképet a korabeli 
földgömbök. Ám ezeket el-

készíteni sokkal nehezebb feladat, több 
munkát igényelnek, így jóval drágáb-
bak és ritkábbak is a glóbuszok a térké-
peknél. Nagyon kevés maradt fenn be-
lőlük, többnyire korabeli kuriózumok 
gyűjteményeiből, s az elefántcsont és ne-
mesfém gömbök mellett strucctojások is 
felbukkantak. Az 1500-as évek elején a 
glóbuszokat – mint népszerű, szimbólu-
mokká váló eszközöket – megörökítet-
ték a legnagyobb festők, Leonardo, 
Raffaelo művei is. 

Páratlan páros
Ezek között különleges jelentőségű a 
jelenleg a New York-i Közkönyvtár-
ban őrzött, vörösrézből készült Lenox-

az években zajlik az átmenet a korábbi, 
még Újvilág nélküli földrajzi világkép-
ből a mai, már Amerikát is tartalmazó, 
modern elképzelés felé. 

Reneszánsz földgömb
A felfedezőutak arra kényszerítették a 
studiolóikban várakozó, az eredménye-
ket mérlegelő kozmográfusokat, hogy 
kisebb-nagyobb mértékben átrajzolják 
világtérképeiket. Persze, a felfedezett új 
földek vagy szigetek csak hihetetlenül 
távoli, bizonytalan pontocskák a mappá-
kon, éppen ezért eltérően is értelmezhetik 
őket. Ebben a néhány évtizedben a mai 
olvasó számára a legfontosabb kérdés 
Amerika rekonstrukciójának kérdése. 

glóbusz. Ezt 1855-ben Párizsban vásá-
rolta névadó tulajdonosa, és évtizede-
kig játékszernek tartották, míg egy 
szakértő komolyabban meg nem vizs-
gálta. Ha a Lenox-glóbuszt összeha-
sonlítjuk a most fellelt tojásgömbbel, 
akkor már első pillantásra is nyilvánva-
ló a méretbeli azonosságon túl a közöt-
tük fennálló tartalmi hasonlóság. Az 
alaposabb vizsgálat kimutatta, hogy a 
két glóbusz nem csupán hasonlít, ha-
nem a legkisebb részletek tekinteté-
ben is azonos! Mivel a XIX. század-
ban előkerült Lenox-földgömböt a 
szakértők szerint 1504–1506 között 
készítették, ez a tény megengedi, 
hogy a strucctojás-glóbusz korát is 
pontosabban meghatározzuk. 

Missine a két glóbusz közötti kapcso-
latra érdekes magyarázattal szolgál. 
Véleménye szerint a tojáshéjba karcolt 
gömb volt a fémből készült glóbusz 
modellje. A korábbi véleménnyel szem-
ben ugyanis szerinte a Lenox-glóbuszt 
nem véséssel, hanem öntési eljárással két, 
az Egyenlítő mentén összekötött fél-
gömbből alkották meg. Ebből a ma-
gyarázatból az következik, hogy a 
strucctojásra korábban és vésték a tér-
képet, és erről készült az öntvény-
másolat valamikor 1504 után, Ves-
pucci leveleinek megjelenését köve-
tően. De pontosabban mikor?  Ez a 
most előkerült földgömbbel kapcso-
latosan a legfontosabb kérdés. Hi-
szen a strucctojás – és persze a 
Lenox-gömb is – készülhetett akár a 
XIX. században is. Ebben az esetben 
azonban a glóbuszok tartalma nem 
a XVI. század elejének világképét, 
hanem annak egy későbbi rekonst-
rukcióját őrizték volna meg, és ez 
természetesen alapvetően befolyásol-
ná tudománytörténeti fontosságukat 
és – nem utolsósorban – értéküket is. 

Kormeghatározás
A strucctojás eredetiségéhez azon-
ban nem fér kétség, mert a felfede-
ző igen alapos, modern kormegha-
tározási módszerekkel bizonyítja 
érvelésének igazságát. Bécsben 
komputertomográffal vizsgálatot 

végeztek, amely megállapította, 
hogy valóban strucctojásról van szó. 

Sajnos egy másik módszer, a jól bevált 
radiokarbonos kormeghatározás a to-
jás egykori gazdájának, a strucc élőhe-
lyének pontos ismerete nélkül nem 
hozhatott megfelelő eredményt. 

Martellus világtérképe (1490 körül)

A Lenox-glóbusz keleti félgömbje
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Így a kutatók egy igen különleges 
strucctojás-kormeghatározási módszert al-
kalmaztak. Kiindulva abból a tényből, 
hogy a tojáshéjak mára egykori kalci-
umtartalmuk mintegy felét elveszítet-
ték, a mért értéket összevetették múze-
umi gyűjteményekből származó, is-
mert korú mintákkal. Azt találták, 
hogy a tojások évszázadonként nagyjá-
ból 10 százalékot veszítenek sűrűsé-

gükből. Azaz a mintegy 50 százalékos 
veszteség körülbelül ötszáz éves kornak 
felel meg, vagyis a tojások valamikor 
az 1500 körüli évekből származnak. 
Rajtuk a tengerek felületét kitöltő, 
hullámzó felszínt utánzó vonalakban 
korabeli festéknyomokat is találtak, 
ami arra utalhat, hogy egykor a föld-
gömböt tinta és festék bedörzsölésével 
díszítették. 

Leonardo mehelyébWl?
A Krakkóban őrzött hasonló, ám ki-
sebb, aranyozott rézből készült Jagel-
ló-glóbusz tartalma több eltérést mu-
tat, így például ezen már szerepel az 
Amerika név. Vagyis ez utóbbi föld-
gömb 1507 után készült, és mivel 1510 
óta Krakkóban van, biztosan e két 

időpont között készülhetett. 
Mivel a Lenox-glóbusz en-
nél korábbi állapotot örökít 
meg, és nem szerepel rajta az 
Amerika név, joggal feltéte-
lezhető, hogy valóban 1504–
1507 között készült. 

Vajon ki alkotta ezt a kü-
lönleges, láthatóan nagy 
hozzáértéssel készült mű-

tárgyat? A gyűjtő szerint minden való-
színűség szerint Firenzében készült a 
strucctojás, mert itt ebben az időszak-
ban megvolt az a földrajzi tudás, ame-
lyet a glóbuszon látunk, és megvolt az 
a szakértelem, amely egy ilyen glóbusz 
létrehozásához kellett. 

A glóbuszt készítő mestert Stefaan 
Missine nem kisebb személyiség, 
mint a reneszánsz polihisztor Leo-
nardo da Vinci műhelyéhez kapcsolja. 
Leonardo fennmaradt kéziratlapjai 
között (Codex Atlanticus, Milánó) 
ugyanis van egy olyan, amelyen 
több, egymással összefüggő vázlat 
kapcsolódik a földgömbkészítéshez. 
Lehetséges, hogy a technikai kérdé-
sek iránt is élénken érdeklődő mű-
vészt és tudóst ekkor éppen a föld-

gömbkészítés kérdései foglakoztat-
ták. Leonardo a nyomtatott föld-
gömbök sokszorosításánál már 
Waldseemüller által is használt 
gömbkétszögek helyett a gömb fel-
színének egynyolcadát lefedő há-
romszögeket illesztett össze. 

Ezt a megoldást különösen jól hasz-
nálhatta a térképet a strucctojás fél-
gömbjeire átmásoló ismeretlen mű-
vész. Bár a gyűjtő elvetette ezt a lehe-
tőséget, e sorok írójának saját tanul-
mányaira alapozott véleménye szerint 
számos tény mutat arra, hogy az al-
kotó a firenzei Francesco Rosselli lehe-
tett. Rossellinek például több rézmet-
szetes térképét is ismerjük, amelyeket 
az 1490-es évektől nyomtatásban is 
megjelentetett. Rosselli amúgy egy 
évtizeddel korábban éveket töltött 
Budán, ahol Mátyás király könyvtá-
rának kódexeit díszítette.  

Több mint ötszáz évvel később 
Stefaan Missine egy budai hotelben a 
híres Fabergé-tojások világszerte el-
ismert szakértője, dr. Habsburg Géza 
segítségével hasonlította össze a 
New York-i földgömb képét a 
strucctojásra vésett térképpel. Így 
valójában Budapest volt az a város, 
ahol talán a világ legkorábbi met-
szett földgömbjének azonosítása 
megtörtént. Az első, Amerikát már 
ábrázoló földgömb felfedezésének 
bejelentését ez a magyarországi vizs-
gálat tette lehetővé. 1504-re már 
megszületett az Újvilág, de még –
szó szerint – rajta volt a tojáshéj.  

 TÖrÖk zSOLT GYőző

Waldseemüller világtérképe: Amerika névadása 1507-ben

A krakkói Jagelló-glóbusz, már Amerika 

nevével (1507 körül)
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– Járt valaha a székelyföldi Csík-
szent mihályon?
– Még nem, de remélem, hogy előbb-
utóbb az egész családdal eljutunk oda. 
A Harvardra járt idősebb fiam az 
egyetem könyvtárában rátalált a bécsi 
levéltár néhány adatára a családunkról. 
Az 1400-as évekig megy vissza a csa-
ládfánk Csík szent mihályon, sok érde-
kes felmenővel. Az unokáim közül 
Kinga érdeklődik legjobban a gyöke-
rei iránt, különösen azóta, hogy ő is 
járt Magyarországon akkor, amikor 
átvehettem a Széchenyi-díjat.
– Magyarul csak időnként olvas, ak-
kor verseket. Mely költők ébresztenek 
önben – ahogy ön ajánlja olvasásra 
másoknak – „jó gondolatokat”?
– József Attila a kedvencem, aki cso-
dálatos egyszerűséggel tudott mély 
érzésekről írni. A magyar költők régi 
érzelmeket csalogatnak elő bennem. 
Magyar környezetbe kerülök, a saját 
családi történetembe, a saját életem 
kezdetére.
– A világháború értelmetlensége 
után, tinédzserként próbálta megér-
teni, hogy mitől válik érdemessé az 
élet arra, hogy megéljük. A filozófi-
ában, a vallásban, a művészetekben 
kereste a választ. Kiktől kapott jó 
válaszokat?
– Amikor Isaac Newtontól megkér-
dezték, hogyan lehetséges, hogy ő 
időben jóval előrébb lát, mint a kor-
társai, azt válaszolta: azért, mert én 
óriások vállán állok. Mindenki, aki 
messzebb lát, az a régi nagy gondol-
kodókból indul ki. Azért szeretem 

KARÁCSONYI BESZÉLGETÉS A FLOW-ELMÉLET ATYJÁVAL

ÚT A BOLDOGSÁG 
KUTATÁSÁIG

Fiatalon a filozófián, a valláson, a mevészeteken keresz-

tül kereste a választ az élet értelmére. A pszicholó-

giáig jutott el. Az Amerikában élW Csík szent-
mihályi Mihályt is meglepte, hogy flow-

elméletrWl írott könyve világsiker lett.

például Weöres Sándor verseit, és for-
dítottam le néhányat angolra, mert 
csodálatosan megértette a taoizmus 
lényegét. Faludy György az ókori 
gondolatok közvetítésében volt zse-
niális. Dante, Lao-Ce, Konfuciusz, 
vagy Szent Ágoston azért nagyszerű, 
mert egymástól távoli kultúrák egy-
formán megértik őket. 
– Több mint harminc nyelven adták 
ki Flow, Az áramlat, A tökéletes él-
mény pszichológiája című könyvét...
– Meglepett a könyv sikere. Nem tet-
tem mást, mint a modern pszichológia 

eszközeivel végzett kutatásaimat, és a 
Chicagói Egyetem Pszichológiai tan-
székének vezetőjeként szerzett tapasz-
talataimat foglaltam össze. Rendsze-
rint olyan visszajelzéseket kaptam, 
hogy „ezeket én is mindig éreztem, de 
nem tudtam szavakba önteni, és a 
könyvben szembesültem vele”. Indiá-
ból és Kínából azt írták, hogy az isko-
lában tanulják a brahmanista, illetve a 
taoista filozófiát, amit öreges gondol-
kodásmódnak tartottak, de a köny-
vemből jöttek rá, hogy mennyi igaz-
ság van ezekben a régi tanításokban. 

CSÍKSZENTMIHÁLYI MIHÁLY 1934. szeptember 29-én született Fiuméban. 
1944-ben családjával Velencébe menekült, majd Rómában élt. Akkor jött rá, hogy a pszicholó-
gián keresztül kaphat választ az „élet értelmét” feszegetQ kérdéseire, amikor egy alkalommal C. 
C. Jung elQadását hallgatta. A Chicagói Egyetemen végzett pszichológiaszakon. A kreativitás 
kutatásával kezdte tudományos munkáját. A kaliforniai Claremont College-ben egyetemi tanár-
ként dolgozó kutatónak az 1990-ben megjelent Flow: The Psychology of Optimal Experience 
cím_ könyv hozta meg a sikert. 2009-ben Széchenyi-díjjal tüntették ki. Az MTA külsQ tagja.
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Tudok ezekről a cégekről, és például 
arról, hogy az amerikai hadsereg a 
flow-t tréningként akarja felhasználni 
a mesterlövész-egységeinél annak ér-
dekében, hogy azok a mesterlövészek 
még pontosabban lőjenek. Csak re-
mélhetem, hogy mindezekből inkább 
jó, mint rossz sül ki. De több a szép 
példa. Egy magyar fiatalember a 
flow segítségével úgy szervezett át 
egy svéd, állami fuvarozó céget, 
hogy mindenki élvezi a munkáját, 
kevesebb energiával, mégis jobban 
teljesítenek, és a cég 125 év után most 
először profitot termel. Egy mexikói 
műszaki egyetem, amely országszerte 
90 ezer diákot tanít, arra kért fel, 
hogy segítsek nekik kiépíteni a flow 
tanítását. Egy stockholmi kollégám 
bevont abba a munkájába, amelyben 
azt térképezi fel, hogy az agy melyik 
része működik jobban azoknál, akik 
az átlagnál többször tudnak flow-ér-
zelmet elérni. Ezek is mind a flow-
munkám hozadékai.
– Minden könyvében olyan erkölcsi 
alapokról beszél, amelyet a különböző 
vallások már évezredek, évszázadok 
óta hirdetnek. Pedig ön nem hívő!
– Az evolúció szempontjából figye-
lem, hogyan fejlődhet tovább egy tár-

sadalom, és hogyan lehet abban rela-
tíve boldogan élni. Arra jutottam, 
hogy szükség van azokra az erkölcsi 
alapokra, amelyet a különböző vallá-
sok részben már próbáltak közvetíte-
ni. Az emberiségnek meg kell érte-
nie, hogy azért fontosak a morális 
szempontok, mert olyan lények va-
gyunk, akik sok mindenre képesek, 
de abból egyes lehetőségeket korlá-
tozni, másokat pedig fejleszteni kell. 
– A boldogság- vagy a kreativitás-
kutatás foglalkoztatja manapság?
– Most a mindennapi kreativitással 
foglalkozom, azzal, amit a „hétköz-
napi” emberek végeznek, amitől 
más szemmel látják a környezetüket. 
A diákjaim is adnak munkát. Egy 
kínai hallgatóm azt hasonlítja össze, 
hogy mi az elképzelés a kreativitás-
ról Kínában és mi Amerikában, és 
vannak diákjaim, akik az innováció 
iránt érdeklődnek. Húsz tudós kö-
zött engem is meghívtak október-
ben a Dán Tudományos Akadémia 
ünnepségére, amelyet a Nobel-díjas 
dán fizikus, Niels Bohr tiszteletére 
tartottak, és érdekes volt előadást 
tartanom éppen ebben a körben a 
tudósok kreativitásáról.

VERESS KATA

– Pedig a kreativitás vizsgálódásából 
indult ki.
– Kezdetben a festőművészek lelkiál-
lapotát akartam megérteni, azt, hogy 
mit éreznek, amikor befejeznek egy 
alkotást. Az embert a jutalom és a 
büntetés motiválja, ezért találtam 
furcsának, hogy az általam megfi-
gyelt művészek több hónapos, meg-
szállott munka után úgy engedték ki 
a kezükből az alkotásukat, hogy utá-
na rá sem néztek. Arra jutottam, 
hogy nem a végeredményre, hanem 
a festés folyamatára vágynak újra 
meg újra. Ekkor fordultam a játszó, 
zenélő, sportot űző emberek felé, 
akik szintén olyan autotelikus, önju-
talmazó emberi tevékenységet foly-
tatnak, ahol a cél az aktivitásban rej-
lik. Ez a terület még kiaknázatlan 
volt a pszichológiában, és ezt a folya-
matot neveztem el „flow”-nak. 
Olyan „áramlat”-nak, amelyet a bi-
zonyos tevékenységeket örömmel 
végző emberek éreztek.
– 1956-ban az amerikaiak 30 szá-
zaléka vallotta boldognak magát, és 
ez az arány annak ellenére sem vál-
tozott az elmúlt évtizedekben, hogy 
közben a keresetek a triplájára emel-
kedtek. Ez is „a pénz nem boldogít” 
mondást igazolná?
– Az anyagi jólét mindig összefügg a 
boldogsággal, de csak addig a pontig, 
ami egy nem túl gazdag, de kényel-
mes, élhető életet jelent. A még na-
gyobb ház, a még nagyobb kocsi nem 
tesz boldogabbá. Egy magyar szár-
mazású diákommal egy érdekes sta-
tisztikán dolgozunk azt vizsgálva, 
hogy a jó dolgok hogyan függnek 
össze egymással. Magyarországon 
magasabb az átlagjövedelem, az át-
lagéletkor és a boldogságszint, mint 
például Ukrajnában vagy Belorusszi-
ában, a gazdagabb Norvégiában és 
Svájcban pedig boldogabbak az em-
berek, mint Magyarországon. Mi-
lyen mértékben függ össze a pénz és 
az egészség a boldogsággal? Mennyit 
jelent egy társadalomban, ha az em-
berek bízhatnak a közbiztonságban 
és a jogban, abban, hogy igazságtala-
nul nem ítélhetik el őket? Számokkal 
szeretnénk kimutatni a különböző 
társadalmak közötti különbségeket.
– Világszerte sok cég jött létre a flow 
tanítására. Nem tart ezektől?
– Sajnos, vannak olyanok, amelyek 
nem jól használják fel az elméletet. 
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A San Diegóban megrende-
zett SfN 2013 konferencia 
egyik kiemelt témája – mint 

magyarnak és valaha zenét tanuló-
nak – azonnal Kodály Zoltánt jut-
tatta eszembe. Kodályt, aki nemcsak 
műveiről, zenetudományi és zenepe-
dagógiai szerepéről, de nyelvtudásá-

AMERIKAI AGYKUTATÓK KONFERENCIÁJA

KODÁLY ÉS AZ 
IDEGTUDOMÁNYOK

A tudományterület legnagyobb konferenciáját az amerikai Idegtudományi Társaság (Society for 

Neuroscience/SfN) rendezi évente. A rendezvények látogatottsága több tízezres – idén több mint 32 

ezren vettek részt –, tájékozódni lehet rajtuk az idegtudomány legújabb kutatási eredményeirWl, 
irányzatairól, fejlesztésekrWl, technikai és meszaki újdonságokról. Olyan esemény, melyen idWrWl 
idWre minden kutató részt akar venni. A konferencia szervezWi azonban azt is fontosnak tartják, hogy 
a legjelentWsebbnek tartott eredmények valóban mindenkihez eljuthassanak, ezért a rendezvény 

teljes ideje alatt jelen lehetnek a sajtó akkreditált képviselWi is. 

ról és kimagasló általános műveltsé-
géről is jól ismert volt. Arról ugyan 
nem tudok, hogy az idegtudomá-
nyok iránt kiemelten érdeklődött 
volna, de abban biztos vagyok, hogy 
ami ezen a csendes-óceán-parti 
konferencián a zenetanulás szerepé-
ről elhangzott, egy cseppet sem lep-

te volna meg. Mondhatni, hasonlót 
hirdetett egész életében, s ha rajta 
múlik, naponta lett volna énekórája 
minden iskolásnak, sőt, valamilyen 
hangszeren játszani is megtanultak 
volna. (Idegtudományi szempontból 
hasonlóan indokolt az is, hogy na-
ponta legyen testnevelés az iskolák-
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let során a hallható és tapintható in-
formációk külön érkeztek, a két cso-
port tagjainál kapott eredmények 
megegyeztek, de ha a zenei képzés-
ben nem részesülteknek ugyanabban 
az időben kellett hallásukra és tapin-
tásukra támaszkodniuk, könnyen fél-
revezethetők voltak. A zenészek pon-
tosan el tudták különíteni hallási és 
tapintási érzéküket, a másik csoport 
tagjaiban azonban könnyedén lehe-
tett a hallott hangsorok egyszerű vál-
toztatásával olyan észlelési illúziót 
kelteni, ami elhitette velük egy sima 
papírlapról, hogy az smirgli. 

A kísérleti eredmények tehát arra 
utalnak, hogy a hosszú távú zenei 
képzés befolyásolja az agy képességét 
a több érzékszervből érkező jelek ér-
telmezésében, mind azok összekap-
csolása, mind elkülönítése tekinteté-
ben, azaz a zenetanulás segíti a 
multiszenzoros jelek feldolgozását. 

Az sem mindegy azonban, ki mi-
kor kezdi zenei tanulmányait. Bár 
minden életkorban el lehet kezdeni 
zenét tanulni és mindig bízhatunk 
kedvező hatásában, különösen a hét-
éves kor előtt-körül elkezdett zene-
tanulásnak vannak az agy anatómiá-
jában is kimutatható és hosszan tartó 
hatásai. Hétéves kor körül még igen 
gyors az emberi agykéreg fejlődése, 
s azoknál, akik ebben a korban 
kezdték zenével komolyan foglal-
kozni, az agykéreg bizonyos terüle-
tein a kontrollcsoport tagjaiban 
mérthez képest vastagabb, illetve vé-
konyabb réteget találtak, azaz a ko-
rai zenei képzés megváltoztathatja 
az agykéreg szerkezetét. Különösen 
azoknak a régióknak megerősödése 
volt jellemző, melyek a nyelvi kész-
séget és végrehajtó funkciókat befo-
lyásolják, mint például a térben és 
időben való szervezés, tervezés. Az-
az, mint azt a Pekingi Egyetem 
Kognitív Idegtudományi Laborató-
riumában kutató Jünhszin Vang ki-
emelte, a korai zenei képzés nem 
csak a zene élvezetét könnyíti meg a 
gyerekek számára, de az agyi válto-
zások meggyorsítják a kognitív 
funkciók fejlődését is. A zenetanulás 
jótékony hatása később is megmutat-
kozik, mivel lassíthatja az agyműkö-
dés korral járó csökkenését. Ez utób-
bi megfigyelés pedig azt sugallja, 
hogy a korai zenei képzés bevezetése 
terápiás eszköz is lehet.

A harmadik bemutatott kutatás is 
sokak érdeklődését felkeltheti. Külö-
nösen a dzsessz-zenészek ismerik jól 
azt az érzést, amikor a zene minden 
erőfeszítés, tervezés és gondolkodás 
nélkül, szabadon áramlik improvizá-
lás közben.  Az érzés olyan jellemző, 
hogy neve is van, „flow”, azaz áram-
lat. A jelenleg a svéd Karolinska Inté-
zetben dolgozó portugál Ana Pinho 
és csoportja funkcionális mágneses 
rezonancia- (fMRI-) vizsgálatokkal 
azt próbálta követni, milyen változá-
sok történnek flow közben az agy-
ban. Míg a zongorista egy speciálisan 
kialakított, 12 billentyűs MRI-
kompatibilis zongorán rögtönzött, a 
kutatók a homloklebeny aktivitását 
követték nyomon. Minél gyakorlot-
tabb volt az improvizáló, annál ala-
csonyabb regionális tevékenységet 
mértek, ami arra utal, hogy ez nagy-
mértékben automatizált. Ha pedig 
automatizált, akkor tanulható is, 
ahogy például a szorzótábla. Ezt a fel-
tételezést adatokkal is igazolták, mi-
vel összefüggés volt az improvizáció-
tanulás óraszáma és az agyi aktivitás 
között: minél magasabb fokú képzés-
ben részesült valaki, annál alacso-
nyabb agyi tevékenység volt mérhető 
nála a homloklebenyben.

Tanulható lenne tehát a kreativi-
tás, a kreatív viselkedés? Egy bi-

zonyos fokig egészen biztosan, de 
hogyan és milyen mértékben, erre 
majd csak néhány év múlva kapha-
tunk választ.

A zene szerepét és a zenetanulás 
fontosságát igen sokan és meglehe-
tősen régen felismerték már. Kodály 
Zoltán a gyermek zenei nevelésének 
kezdetét a kutatók javaslatánál is ko-
rábbra tette, szerinte a születés előtt 
kilenc hónap a legideálisabb.

KITTEL ÁGNES

ban. A torna, mozgás hasznosságát 
különböző agysérülések-károsodá-
sok és a mind többeket érintő pszi-
chiátriai betegségek kezelésére már 
több éve bizonyítják kísérleti ered-
mények. Idén a felügyelet mellett 
végzett rendszeres testgyakorlás – 
aerobic, futás – depressziót csökken-
tő hatásáról számoltak be. Tizenkét 
héten keresztül volt lehetősége de-
pressziós fiataloknak sportfoglalko-
zásokra eljárni. Hatvanhárom szá-
zalékuknál csökkent a depresszió sú-
lyossága, sőt, azok között, akik min-
den alkalommal jelen voltak az 
edzéseken, 83 százalék volt a gyó-
gyultnak tekinthetők aránya!)

Mi is a zenetanulás, pontosabban a 
hangszeres zenetanulás szélesebb 

körű szerepe és jelentősége? A különö-
sen a kora gyermekkortól (már hét-
éves korban vagy előtte) elkezdett 
hangszertanulás van hatással a felnőtt 
agy struktúrájára, befolyásolja, ho-
gyan kommunikálnak egymással a 
különböző agyterületek muzsikálás 
közben. Ez önmagában nem új ered-
mény, de az igen, hogy ennek követ-
kezményei sokkal szélesebb körűek, 
mint ezt eddig gondolták. 

A téma szakértője, Gottfried 
Schlaug (Harvard Orvosi Egyetem, 
Beth Israel Deaconess Medical Center, 
Boston) kiemelte, hogy a hangszeres 
játék vagy tánc olyan több érzék-
szervet is érintő, mozgással össze-
kapcsolt, szaknyelven szólva 
multiszenzoros és motoros tevé-
kenység, amely érzeteket és érzel-
meket hoz létre, és hat az agy öröm- 
és jutalmazási központjára. Nem 
csak a megismerési (kognitív) és ta-
nulási folyamatokat segíti elő, de tá-
mogatja a kreativitást is. 

A bemutatott kutatások igazolták, 
hogy a komoly, éveken át tartó zenei 
képzés befolyásolja a különböző 
agyterületek szerkezetét, működé-
sét. Julie Roy és munkatársai (Mont-
reali Egyetem) szellemes, egyszerű 
kísérlettel bizonyították, hogy a ze-
nészek fokozottan képesek integrál-
ni, érthető egésszé alakítani az ér-
zékszervektől (esetükben a hallástól 
és tapintástól) beérkező különféle 
információkat. 

Az egyik csoport tagjai magas fokú 
zenei képzésben részesült zenészek 
voltak, a másik csoportba tartozók 
nem kaptak ilyen képzést. Ha a kísér-
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A ma emberének a sokoldalú 
házi berkenye fája és gyümöl-
cse  (Sorbus domestica)  legalább 

annyira ismeretlen, mint a bevezető so-
rokat megfogalmazó Veszelszki Antal, 
aki 1798-ban megjelent A növény-plán-
ták országából való erdei és mezei gyűjte-
mény, vagyis fa és fűszeres könyv című 
munkájában 528 növényfajt sorol fel, s 
köztük bőven szól a 2013-as esztendő 
fájáról és gyümölcséről. 

A Z  É V  F Á J A ,  A  H Á Z I  B E R K E N Y E

„Sajtó-srófnak, puska-ágy-

nak és egyéb szerszámok-

nak [használják], mellyeknek 

tartóssága kemény fát 

kíván, hogy hamar el ne kop-

janak. Aszalt gyümöltse, 

tudja az egész világ, hogy a 

vér-hasban kínlódóknak bor-

ban fWzve kész orvosság, 
még pedig tsalhatatlan, ha 

eszik, ’s isszák. .…nálunk a 

szWlW-hegyeken elég terem, 
és imitt-amott szereti a 

hegy-oldalakat. Gyökér-haj-

tásokról és magról szaporít-

tatik, de tán tsak a’ madarak 

által, holott megérdemelné, 

ha az emberek a véle való 

bajmolódást magukra ven-

nék, vagy legalább ha pusz-

ta földeikben szállást nem 

engednének néki, ültessék 

az utak mellé állénak.” 

Termése körte, ritkábban alma alakú. 
Mérete igen eltérő, 12–30 milliméter 
hosszú, 10–30 milliméter széles, ráadá-
sul az egyes évjáratoké nagyban külön-
bözhet, akárcsak az alakja. Számos ma-
gyar társneve közül a süvöltinkörte vagy 
a régi írásokban előforduló süvöltin-
körtvély éppen a termés apró, körteszerű 
méretét tükrözi. A házi berkenye színe 
is igen változatos, lehet sárga, 
sárgáspiros, barnássárga, barnászöld 

FOJTÓSKA, AVAGY 
A SÜVÖLTIN-KÖRTVÉLY

Egy idQs kehidakustányi példány (SONNEVEND IMRE FELVÉTELE)

(FORRÁS: MAGYARORSZÁG 

FLÓRATÉRKÉPEZÉSI ADATBÁZISA, SOPRON 

ÉS SONNEVEND IMRE GY^JTÉSEI)

A házi berkenye hazai 
elQfordulása 
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sorbillo (szürcsölgetem) szavakból ered-
het, utalva a berkenye éretten kásás, sű-
rű levének kiszürcsölhetőségére. 

Gyógyír
Lássuk be, a felsorolt tulajdonságai ré-
vén a házi berkenye nem számít „kor-
szerű” gyümölcsnek a mai termesztő és 

fogyasztó – s még inkább a kereskedő 
– számára: apró a termése, így nem sza-
pora szedni; utóérleléssel válik csak él-
vezhetővé, frissen szedve „eladhatat-
lan”, utóérését követően viszont gyor-
san túl kell adni rajta. 

Nem volt ez mindig így, 1945 előtt 
még piacra is vitték. A veszprémin első-
sorban a hidegkúti és veszprémfajszi 
sváb asszonyok kínálták portékáikat, a 
pápai piacra pedig a tapolcafői hatalmas 

berkenyematuzsálemről került eladó 
termés. (Ma már ez az egyetlen ismert 
példány a Bakony északnyugati előteré-
ben, törzsátmérője 1 méter.) Azért is ne-
vezték ebben a faluban „zsidógyü-
mölcsnek”, mert Pápán elsősorban a jó-
módú zsidó háziasszonyok vásároltak 
szívesen belőle. Dél-Zalában, a Bala-
ton-felvidéken vagy Sümeg környé-
kén, de kivált Tapolcafőn még többen 
ismerték azt a versikét, mellyel valami-
kor ezt a gyümölcsöt a piacon kínálták: 
„Vegyen az Úr berkenyét,/ Hogyha fosik, 
azt egyék!”. Az emlékezők mindenütt 
tudták, hogy előérett állapotban na-

gyon fanyar, szinte ehetetlen, 
„fojtós” íze van, viszont szalma 
vagy búza közé eltéve finom 
puhára beérik, szotyóssá válik. 

A házi berkenye más irányú 
gyógyhatásának csupán egy du-
nántúli említéséről van tudo-
másunk. A Ság-hegy környéki 
településen, Kemenesmihályfán 

áll a környék egyetlen ismert öreg házi 
berkenyéje egy méhész kertjében. Itt 
mesélte idős tulajdonosa 2001-ben, 
hogy a berkenye leveles hajtásainak fő-
zetével a keléseket szokták borogatni. 
Feltehető, hogy csersavtartalma miatt 
összehúzó hatású lehet az említett főzet. 
A piaci strófában említett gyógyhatását 
emeli ki e gyümölcsnek Melius Juhász 
Péter is, aki a magyar nyelvű füves-
könyvek irodalmában elsőként tárgyal-

vagy az egyik oldalán piros, a másikon 
sárga, sárgásbarna. Héja vékony, raj-
ta gyakran számos világos para-
szem ölccsel. A látványosan beszínező-
dött, kifejlett, de még meg nem puhult 
gyümölcs a benne lévő kősejtek miatt 
étkezési szempontból élvezhetetlen, foj-
tós ízt ad a szájban, amiért elsősorban a 

termésben lévő csersavak felelősek. Ám 
a színes érést követően egy-két hét alatt 
megbarnul, és az addig kemény és él-
vezhetetlen húsa puhává, ízletessé vá-
lik. Tudományos nemzetségneve, a 
Sorbus magyarázata is a termésével 
függ össze. Némelyek szerint a kelta 
sorb (fanyar) szó alapján kapta e nevet a 
termések összehúzó hatása miatt, má-
sok szerint a latin sorbilis (felszürcsölhe-
tő, hörpölgethető, felhörpenthető) és a 

LASSAN NV
Az év fája májusban virágzik, többé-kevésbé a levelek megjelenésével egy idQben. Bódító illatú vi-
rágainak megporzását elsQsorban rovarok végzik (gyakori a rózsabogár tartós jelenléte a virágza-
tokban), bár a szél megporzó hatása sem elhanyagolható. Jó termQhelyen és szabad állásban 10–
15 éves korban már virágzik, de hazánkban inkább 15–22 évesen hozza elsQ termését. Ez a megi-
gyelés képezi alapját annak a szentenciának, 
amely Gárdonyi Géza Isten rabjai cím_ regényé-
ben is olvasható: „ne ültess berkenyét, mert úgy-
sem éred meg a termését”. 

Valóban lassan növQ, szabad állásban 10–15, ál-
lományban legfeljebb 25–30 méteres magasságot 
elérQ fafaj. Koronája iatal korban leginkább kes-
keny, kandeláber formájú, amely szabad állásban 
idQs korára oválisan vagy gömbalakban jelentQsen 
kiszélesedik. Állományban megtartja a keskeny ko-
ronaformát. FQgyökere akár 2 méter mélyre is lehú-
zódhat, s ennek teljes hosszúságában mellékgyö-
kerek fejlQdnek. Az így képzQdött gyökérrendszer jól 
feltárja a melegebb és szárazabb termQhelyeket is. 
Ugyancsak jól bizonyítja a házi berkenye száraz-
ság ellen védekezQ stratégiáját gyökérzetének ana-
tómiai felépítése: az alap- és szállítószövetek sejt-
falai vastagok, a szállítóedények hosszúak és 
nagyszámúak, valamint a gyökér külsQ szövetei 
extrém módon megvastagodnak.

A frissen levágott vesszQnek nincsen illata, el-
lentétben a madárberkenyéével, amely a keser_ 
mandulára emlékeztet. Páratlanul szárnyalt leve-
lei hasonlítanak a madárberkenyééhez, de a házi 
berkenye szimmetrikus levélkeválla, az elQreálló 
levélkefogak, a molyhos levélgerinc jól megkü-
lönbözteti tQle. Szép és igyelemre méltó az Qszi 
lombszínezQdése: sárga, narancs, piros, majd 
barna. Jellegzetes a lehullott Qszi lombszQnyeg a 
fa alatt, ugyanis a tél folyamán nem rohad el, így 
tavaszig a fák alatt látható.

Virágzata 
(TÍMÁR GÁBOR FELVÉTELE)

Jellegzetes f_részelt szél_ levélkéi
(VIDÉKI RÓBERT FELVÉTELE)

Termése (VIDÉKI RÓBERT FELVÉTELE)



1642   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2013/51–52

meretét, csakhogy a zordabb bakonyi 
falvakban, ahova először telepítették le a 
térség sváb lakosságát, nem termett meg, 
csupán a hegyvonulat délkeleti lefutásá-
nál, a Balaton-felvidéken. 

A házi berkenye valójában közép- és 
délkelet-európai elterjedésű, jellemzően 
szubatlanti és szubmediterrán flóra-
elem, s csak kisebb mértékben fordul 
elő Észak-Afrikában és a Fekete-tenger 
mellékén. Termesztése folytán ma már 
az eredeti elterjedési területén jóval kí-
vül eső térségekben is nagy számban ta-
lálhatók egyedei. Éppen ezért a termé-
szetes előfordulás határait meglehetősen 
nehéz rekonstruálni. Természetes elő-
fordulása Közép-Európában a dombvi-
dékeken, 100–400 méter tengerszint 
feletti magasság között a leggyakoribb, 
míg Dél-Európában a hegyvidékek al-
só régiójáig felhatolva, mintegy 800 
méter tengerszint feletti magasságig 
fordul elő. Kivételesen, például Görög-
országban 1350 méterig (Athos-
félsziget), sőt 1900 méterig (Piristeri) is 
felkapaszkodik. 

Jelenlegi határainkon belül elsősorban 
a középhegységek melegebb, déli erdős 
oldalain található, valamint az ugyanitt 
fekvő szőlőhegyek és régi gyümölcsö-
sök területén. A dombvidékeken már 
szórványosabban lép fel, a sík vidékek-
ről pedig teljesen hiányzik. Melegigénye 
és hogy nem tűri a téli erős fagyokat, az 
elterjedési területéből is tükröződik. Ez 
a magyarázata annak is, hogy nálunk 
elsősorban ott fordul elő, ahol mandulát 
vagy szőlőt termesztenek.

Hazai őshonossága régóta vitatott 
kérdés. Egyes vélekedések szerint a jég-
korszakot követően a Balkán-félsziget 
irányából húzódhatott fel a házi berke-
nye. Mások a faj szórványos előfordulá-
sa, a zömében kultúr- vagy félkultúr-
környezetben való megjelenése miatt 
ültetettnek gondolják. A legutóbbi évek 
archeobotanikai leletei inkább az előző 
vélekedést igazolják. Természetszerű 
élőhelyeink közül leggyakoribb a cse-
res–kocsánytalan tölgyesekben, illetve 
a mész- és melegkedvelő tölgyesekben. 
Ritkábban bokorerdőkben, zárt száraz 
mészkerülő tölgyesekben, hegylábi és 
dombvidéki lösztölgyesekben, törme-
léklejtő-erdőkben találjuk.

Pálinkájának múzeuma van
Valamikor nagyon híres volt a házi ber-
kenye pálinkája is. A kémiai háttér is-
merete nélkül is tudták azok a gazdák a 

ja nyomtatásban a házi berkenyét a 
Herbáriumában (1578), igaz, meglehe-
tősen röviden: „az aszú berkenyét ha 
borban iszod, megállítja az hasnak 
folyássát”. Ugyanebből a korból tar-
talmaz a berkenyékre, azok gyógyító 
hatására rendkívül érdekes magyar 
nyelvű, már részletes leírást az erdélyi 
fejedelmi orvos, Lencsés György kéz-
iratban fennmaradt műve. 

Ezeket a korai műveket követi a ma-
gyar kertészeti irodalom első hatalmas 
munkája, Lippai János Posoni Kertje 
(1664, Nagyszombat), amelynek befeje-
ző kötete Gyümölczös Kert címmel jelent 
meg 1667-ben Bécsben, benne szakszerű 
leírást ad a „berkenye-fárúl”. Kitűnő 
megfigyelései alapján részletesen tár-
gyalja a termés alakjának alma és körte 
formáját, a magvetéssel és az oltással való 
szaporítását, a fa testében károsító „vörös 
szőrös féreg” (a nagy farágó pille) elleni 
védekezést, a szalmába eltett termés utó-
érlelését, a vérhas elleni felhasználását, a 
berkenyéből való bor- és ecetkészítést, 
valamint a jól gyalulható faanyagát.

A XIX. század második felének egyre 
szaporodó kertészeti szakkönyvei és fo-
lyóiratai mindig megemlítik a berkenyét 
mint gyümölcsöt, de már a „nem jelen-
tős” kategóriában. Rudinai Molnár Ist-
ván, a század végének vezető gyümöl-
csésze ezt üzeni 1894-ben egyik olvasó-
jának az általa szerkesztett Gyümölcsker-
tészben: „Berkenyefát hazánkban egy 
faiskola sem szaporít, mert nem keresik”. 
Szerencsére azonban nem lehetett a hely-
zet teljesen reménytelen, mert a Káli-
medencéből, Balatonhenyéről Teleki Já-
nos faiskolája 1893-ban és 1894-ben is 
hirdet berkenyecsemetét és eladó berke-
nye-vetőmagot, igaz, két-háromszoros 
áron, mint a vadalmáét vagy vadkörté-
ét. Ma Balatonhenye határában egyetlen 
berkenye sincs a szőlőhegyen! 

Mandula- és szWlWszomszéd
Noha igen magas életkort tud megérni e 
fafaj – a becsült adatok 400–500 évben 
állapítják meg maximális korát –, napja-
inkra jobbára a Balaton-felvidéken ma-
radtak fenn a házi berkenyék. Ott is a 
kissé konzervatívabb, a régi hagyomá-
nyaikhoz erősebben ragaszkodó svábok 
által művelt szőlőhegyen, így például a 
pécselyi szőlőhegy felső részén, amelyet 
egykor vöröstói, barnagi és nagyvázso-
nyi gazdák birtokoltak. A Veszprém 
megyei németség még az óhazából hoz-
ta magával ennek a gyümölcsnek az is-

jó berkenyecefre fortélyait, akik még 
utolsó mohikánként Dél-Zalában és a 
Káli-medencében foglakoznak vele. 
Ösztönösen több évig érlelik saját párla-
taikat: a cefrében mindig marad bizo-
nyos mennyiségű fenol (amely a desztil-
láción is „átszökik”), ezért célszerű a 
párlatot több évig üvegpalackban fek-
tetni, utóérlelni. A hosszas tárolás során 
a fenolok maradványai lassan átalakul-
nak illatanyagokká, amelyek a házi 
berkenyére jellemző ízanyagokkal 
együtt jellemzik a faj hamisítatlan pár-

Terméses hajtásrészlet (BARTHA DÉNES FELVÉTELE)

A kehidakustányi fa koronabelsQje
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latát. Ugyanígy érlelik több éven át a 
pálinkát Füzéren, a Hegyközben vagy 
például Kánó községben, az Aggteleki-
karszton a saját termésű házi berkenye 
cefréjéből.

A hajdani Pozsony vármegye észak-
nyugati határával, Juhász Gyula 
Szakolcájával (Skalice) átellenes morva 
városka, Strážnice szomszédságában bú-
vik meg Tvarožna Lhota község, ahol 
minden év tavaszán rendeznek pálinka-
ünnepet, amelynek alapja csakis házi 
berkenye. Ebben a faluban rengeteg idős 
házi berkenyét gondoznak az itt lakó 
gazdák, és mindenki a maga fájának 
terméséből főzet saját italt. Egy-egy ilyen 
szemlén 140–160 minta szerepel! A nap 
csúcsa a párlatok versenye, de erre az al-
kalomra a házi berkenye lekvárjával és 
aszalt termésével elkészített különböző 
sütemények is ünneppé teszik az ese-
ményt. A morvák olyannyira büszkék 
helyi specialitásukra, hogy kis múzeu-
mot is kialakítottak Tvarožna Lhotán a 
házi berkenyének, amely e tekintetben 
egyetlen Európában.

Több évtizede reneszánszát éli a házi 
berkenyéhez kapcsolódó kultusz Né-
metországban is Wedig Kausch-Blecken 

von Schmeling professzornak köszönhe-
tően. Közreműködésével önálló folyó-
irat indult e növényről Corminaria né-
ven 1994-ben, s megalakult az e fajt tá-

mogatók baráti köre is. A rendszeres 
összejöveteleken a terméséből készült 
pálinka kóstolásától az árveréseken 
csillagászati összegekért kínált rönkök 
mustrálgatásáig foglalkoznak e fafaj 
lelkes hívei. 

Fája nem véletlenül az egyik legdrá-
gább faanyag, amelyet keménysége 
miatt gyakran csontfa néven is említe-
nek. A Pécselyi-medencében egy idős 
nemespécselyi szőlősgazda, Keresztes 
Dániel 1999-ben még emlékezett arra, 
hogy nagyapja idejében a fa 
„szőlőprös”-ök srófját házi berkenye-
fából esztergályozták. „Ez volt a legke-
ményebb fa, keményebb, mint a szil, a 
tölgy, az akác vagy a kőris, pedig azokból 
készült a lovaskocsi kerékagya, oldalai és 
saroglyája, a legjobban igénybevett alkatré-
szek. De a srófnak még keményebb anyag 
kellett” – summázta.

A Balaton-felvidék vízimalmainak 
kerekeihez is használták rendkívül ke-
mény fáját, elsősorban a 3–4 centimé-
ter vastag faszegek és ékek kialakítá-
sához, jó példa erre az örvényesi vízi-
malom. Egy idős bazsi gazda említet-
te, hogy apja a pincéjük előtt álló 
vastag törzsű berkenyét azért vágatta 

ki még gyermekkorában, mert az épülő 
házához abból fűrészeltetett deszkákat 
a szobák mennyezetének kialakítására. 
Hosszú távra gondolkodott.

Aki Veszelszkire 
hallgatott

Mivel az 1945 utáni évtizedek 
nem kedveztek a hagyomány-
őrzésnek a mezőgazdaságban, 
a gyümölcstermesztésben pe-
dig mégannyira sem, ez a 
„nem divatos gyümölcs” a ki-
vesző fajok listájára került. 
2001-ben miniszteri rendelet-
ben védetté nyilvánították a 

házi berkenyét, ám erről az átlagember 
mit sem tud. A dél-zalai község, Tor-

mafölde szőlőhegyében 2007-
ben egy pincetulajdonos ki-
vágta a 100–120 éves házi ber-
kenyéjét, mert az túl közel 
nőtt a falhoz, „veszélyeztette” 
a frissen tatarozott épületet. 
Csak a legutóbbi évtizedben 
figyeltek fel rá a hagyomány-
őrző hegyközségi körök, ala-
pítványok és elsősorban a Ba-
laton-felvidéki Nemzeti Park, 
ahol már 1997-ben elkezdő-
dött a fafaj leltárba vétele és 

mentése e cikk egyik szerzőjének, 
Sonnevend Imrének a kezdeményezé-
sére. Nyári László erdőmérnök a zemp-
léni, míg kollégája, Kiss Balázs a Duna-
kanyari házi berkenyék előfordulásait 
tárta fel. Mások kertészeti szempontból 
kezdtek el foglalkozni a fajjal, azok for-
máinak begyűjtésével és ültetvényben 
való elhelyezésével. Több más nemzeti 
park területén is beindult a meglévő ál-
lomány felmérése a régi gyümölcsfajok, 
fajták és gyümölcsösök, fás legelők fel-
tárásával egyetemben.

A házi berkenye csemetéit ma igen 
ritkán ültetik parkokban, közterülete-
ken. Holott a sudár növésű fiatal fák, 
akárcsak később a terebélyes koronát 
nevelő idős példányok, egyedülálló 
megjelenésűek. A színes terméssel meg-
rakott ágak, az őszi aranysárga lombo-
zat különleges élményt nyújt. Tudta ezt 
a Balaton-felvidéki Monoszló erdész 
polgármestere, Simon György is, ami-
kor jó tíz évvel ezelőtt a község temető-
jéhez vezető út mellett, az országban 
először, fasort ültetett házi berkenyéből. 
Ma már teremnek ezek a fák.

BARTHA DÉNES 
 SONNEVEND IMRE

Pásztázó elektronmikroszkópos felvétel  
a faanyagban kristályzsákokkal tagolt sejtekrQl 
(BÖRCSÖK ZOLTÁN FELVÉTELE)

Fájának  keresztmetszeti képe 100-szoros nagyításban (balra) és 400-szoros  nagyításban (jobbra) 
(BÖRCSÖK ZOLTÁN FELVÉTELE)

A kehidakustányi fa koronabelsQje
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Januárban, a téli napfordulón túljutva már hosz-

szabbodnak ugyan a nappalok, ez a változás 

azonban kezdetben még igen lassú. A hónap 

közepén este 6 óra táján beköszönt a teljes 

sötétség. Nézzük, milyennek látjuk az eget 

január 15-én este 21 órakor!

nek vonalát a másik irányban követve (bal kéz 
felé) a Szíriuszhoz, a földi égbolt legfényesebb 
csillagához jutunk. Ez a Nagy Kutya csillagkép 
fRcsillaga. Mivel fényes és hazánkból nézve 
sosem emelkedik túl magasra, fénye általában 
jellegzetesen „pislog”, „sziporkázik”. Ezt a szcin-
tillációnak nevezett jelenséget légkörünk folyton 
változó fénytörése okozza. A Szíriusz távolsága 
8,6 fényév, abszolút fényessége 23-szor akkora, 
mint a Napé.  ÁtmérRje 1,8-szer, tömege viszont 

NYugaton, már viszonylag alacsonyan látjuk a 
Pegazus csillagkép nagy négyszögét, melynek 

bal felsR csillagából indul ki az Androméda csillagkép 
három csillagból álló íve. A középsR csillaga felett keres-
hetjük az Androméda-galaxis halvány foltját. Ez a galaxis 
tRlünk 2,4 millió fényév távolságban van, igazán sötét 
helyrRl szabad szemmel is megpillanthatjuk. A Pegazus és 
az Androméda alatt van a halvány csillagok alkotta, nagy 
terület  ̀Halak.  Az Androméda alatt találjuk az apró Háromszög 
és Kos csillagképeket. A Halak alatt helyezkedik el a Cet. Ebben 
a csillagképben található egy különös csillag, a Mira (jelentése: 
csodálatos). Ez egy úgynevezett pulzáló változócsillag, pulzációs 
ideje igen hosszú, 333 nap. Fényessége ez idR alatt éppen a szabad-
szemes láthatóság határán váltakozik. A Mira egyébként egy kettRs csillag, 
és mintegy 13 fényév hosszúságú csóvát húz maga után, mivel rendkívül 
sok gázt és port bocsát ki. A nevét Johannes Heveliustól kapta 1662-ben. 
Délen, alacsonyan kanyarog az Eridánusz, legfényesebb csillaga sajnos 
hazánkból sohasem látható.

Magasan jár már a téli égbolt egyik legszebb csillagképe, az Orion, mely-
nek fényes csillagok alkotta jellegzetes alakját könny  ̀észrevenni a déli 
látóhatár felett. Közepén helyezkedik el a három, egyvonalban álló csillag 
alkotta „öve”, picivel ez alatt pedig a nagy Orion-köd. Tiszta, sötét égen 
szabad szemmel is megfigyelhetR. Ez egy csillagközi gáz- és porfelhR, 
amelyben napjainkban is születnek csillagok. Távolsága 1300 fényév. Az 
Orion övét jobbra meghosszabbítva a Bika csillagképet találjuk. Ennek 
legfényesebb csillaga a narancsos szín  ̀Aldebaran, melyet a régi magya-
rok Bujdosók lámpásának neveztek. Körülötte helyezkednek el V alakban 
a Hyadok nev  ̀közeli nyílt csillaghalmaz tagjai. Az Aldebarantól északnyu-
gatra apró csillagcsoportot látunk, amelynek csillagai egy parányi szekér-
formát alkotnak. Ez a Fiastyúk (Pleiadok) nyílt csillaghalmaza. Az Orion övé-

A Mira pulzáló változócsillag a Hubble-_rtávcsQ képén

A Mira csóvája 

ultraibolya fényben

A csillagos égbolt 
képe 2014 január 15-én  

este 21 órakor
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2,35-szor nagyobb, mint központi csillagunké. A Szíriusznak van egy kísé-
rRje (Szíriusz B), amely 50 év alatt kerüli meg. A nagy fényességkülönbség 
miatt megfigyelése rendkívül nehéz, általában csak nagyobb távcsövekkel 
pillantható meg. Ennek ellenére a Szíriusz B jól ismert csillagászati objek-
tum. Ez a csillag lett az elsR felfedezett fehér törpe. Ennek fényereje csak 
0,25%-a, átmérRje pedig csak 2,2%-a a Napénak. A Szíriusz kísérRje tehát 
nem sokkal nagyobb a Földnél, anyagából azonban egy kockacukornyi 
több mázsát nyomna a Föld felszínén!

Délkelet felé látszik a Procyon, a Kis Kutya csillagkép legfényesebb 
csillaga, felette az Ikrek két legfényesebb csillaga: a Castor és a Pollux. 
Jelenleg a Jupiter is az Ikrek csillagképben figyelhetR meg. Szabad 
szemmel igen fényes csillagnak t`nik, nem téveszthetR el. Már kis 
távcsRben is megpillanthatjuk négy nagy holdját, amelyeket Galileo 
Galilei fedezett fel 400 évvel ezelRtt. Mozgásukat a bolygó körül már 
egy éjszaka során is megfigyelhetjük. Ezen a napon egyébként a 
JupitertRl kissé keletre helyezkedik el a Hold, teljes tányérja fénye-

sen ragyog az égen megnehezítve ezzel a halvány látnivalók felkeresését. 
Fejünk felett a Szekeres ötszög alakú csillagképe, legfényesebb csillaga 
a Capella. A Szekeres és a Kassziopeia között a Perszeuszt találjuk. Az 
IkrektRl keletre már felkelt a halvány Rák és néhány fokkal a keleti látóhatár 
felett már az Oroszlán legfényesebb csillagát, a Regulust is megpillant-
hatjuk.

A legismertebb csillagalakzatot, a Nagy Göncölt vagy Göncölszekeret (a
mely a Nagy Medve/Ursa Major csillagkép legfényesebb hét csillagából áll) 
most az északkeleti horizont felett alacsonyan láthatjuk, rúdja a horizont 
felé konyul.

A hónap elején a kora esti égbolt felt`nR égiteste még a Vénusz (népies 
nevén Esthajnalcsillag). MegfigyelhetRsége azonban gyorsan romlik, a 
hónap végén már hajnalcsillagként figyelhetR meg, ekkor két órával kel 
a Nap elRtt. A Merkúr a hónap közepétRl kereshetR az esti délnyugati ég 
alján. Láthatósága fokozatosan javul, január végén már több mint másfél 
órával nyugszik a Nap után. A hónap utolsó napján lesz a legnagyobb keleti 
kitérésben, idei egyik legjobb láthatóságát adva.  A Mars bolygót a Sz`z 
csillagképben találjuk, éjfél után kel, a hajnali órákban látható a keleti égen. 
A Szaturnusz kora hajnalban kel, alacsonyan látszik a hajnali délkeleti ég 
alján. Az Uránusz az éjszaka elsR felében kereshetR a Halak csillagképben, 
éjfél elRtt nyugszik, a Neptunusz a VízöntR csillagképben késR este nyug-
szik. Az égbolton még jó néhány, halványabb csillagokból álló, kevésbé 
jellegzetes csillagképet láthatunk, ezek megtalálásához azonban már csil-
lagtérképre és egy kis türelemre lesz szükségünk.

Sajnos a nagy izgalommal várt ISON-üstökös nem kápráztatott el 
minket. November 28-i napközelségét nem élte túl. A SOHO napkutató 
szonda képein ugyan látható némi fényesedR üstökösmaradvány, de mint 
késRbb kiderült, ez már nem egy egységes üstökös-mag volt, csak az 

abból származó gáz és poranyag. Pár nap múlva teljesen elhalványult és 
szertefoszlott az évszázad üstökösének várt ISON égi maradványa. Utólag 
visszagondolva ez nem is volt nagy csoda, hiszen emlékezzünk, a Nap 
felszínét hihetetlenül közel, 1,2 millió kilométerre közelítette meg, csillagá-
szati értelemben tehát szinte „súrolta” a Nap felszínét. A jeges hógolyó és 
a t`z birodalmának harca volt ez, amit – mint a legtöbb ilyen esetben – a 
Nap nyert meg. A napkutató szondáknak köszönhetRen ez a rendkívül ritka 
jelenség szinte végig a szemünk elRtt zajlott, megfigyelésének fontos érté-
ke van az üstökösök tudományos kutatásában. 

Végül emlékezzünk meg az IRAS csillagászati m`holdról, amelyet éppen 
30 évvel ezelRtt, 1983. január 25-én állítottak Föld körüli pályára. Az IRAS 
négyszer térképezte fel az égbolt 96%-át négy különbözR infravörös hul-
lámhosszon. Mintegy  500 000 forrást fedezett fel, közülük sokat máig nem 
azonosítottak. 75 000 forrás aktív galaxis volt, amelyben még mindig tart 
a csillagkeletkezési szakasz. Sok más forrás normál csillag, körülöttük 
porkoronggal, amely a bolygórendszer keletkezésének korai szakasza. A 
fontos eredmények között volt a Vega körüli porkorong felfedezése és 
a Tejútrendszer magjának lefényképezése. Az IRAS egy régiót többször is 
letapogatott. Ez vezetett három kisbolygó, hat üstökös és a Tempel-2 üstö-
kös hatalmas pornyomának felfedezéséhez. Élettartamát sok más infravö-
rös m`holdhoz hasonlóan a h`tRrendszer korlátozta. Az infravörös vizsgá-
latokhoz a holdat le kell h`teni nagyon alacsony hRmérsékletre. Az IRAS 
esetében 720 liter szuperfolyékony hélium tartotta a holdat 1,6°K (-272 °C) 
hRmérsékleten. A h`tRanyag elfogyása után nem lehetett folytatni a vizsgá-
latokat,  1983. november 21-én tért vissza a légkörbe, ahol megsemmisült. 
Az IRAS-t követR években a csillagászok a Spitzer-`rtávcsRvel, mint fejlet-
tebb utóddal folytatták az égbolt infravörös hullámhosszú megfigyelését.

Lőrincz Henrik

A nagy Orion-köd (A képet készítette: Reinhold Wittich)

Az ISON-üstökös megjelenésének változásai 
november 27-e és 30-a között a SOHO napkutató 

szonda felvételein

Fantáziakép a Föld körül keringQ  
IRAS infravörös távcsQrQl

A Szíriusz A és B  
a Hubble-_rtávcsQ felvételén
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A video-kiszolgálás foglalkozik 
azzal a problémával, hogy ho-
gyan lehet a különböző helye-

ken meglévő videókat elektronikus 
hálózatokon keresztül eljuttatni a fel-
használókhoz. A jelentőségét alátá-
masztja, hogy a Cisco egyik felmérése 
szerint az internetes forgalom mennyi-
ségének több mint felét már most a vi-
deók teszik ki. Számos alkalmazási te-
rülete létezik, például jól ismertek az 
úgynevezett Video on Demand- 

(VoD-) rendsze-
rek, ahol a fel-
használók video-
tékaszerűen ki-
választhatnak és 
végignézhetnek 

egy videót, vagy az internetes tévék, 
videohívások, filmarchívumok stb. 
Léteznek kevésbé közismert rendsze-
rek is, kevesen tudják például, hogy 
napjainkban a kamerákkal felszerelt 
autópályák több tartalmat állítanak 
elő, mint számos tévécsatorna együtt. 
Az egészségügyben is hatalmas meny-
nyiségű mozgókép készül, hiszen bizo-
nyos operációs technikáknál a 
videokészítés nélkülözhetetlen része a 
beavatkozásnak, illetve kezelésnek.

Multimédia a hálózaton
Az MTA Számítástechnikai és Auto-
matizálási Kutató Intézetében csaknem 
10 éve folynak multimédia-kiszolgálás 
témájú kutatások, elsősorban a digitális 

A Z  O KO S T E L E F O N T Ó L  A  N A G Y K É P E R N Y V I G

VIDEO-FORRADALOM
Gyorsan növekszik a hálózaton keresz-
tül elérhetW videotartalom mennyisége 
– elég, ha csak a YouTube video-
megosztó oldal sikerére gondolunk. Ez 
nem is csoda, hiszen egyre több ember 
rendelkezik videorögzítésre alkalmas 
eszközzel, így számtalan helyen kelet-
kezhet digitális multimédia- (video-, 
kép-, hang-) tartalom, amit a Web 2.0 
világában másokkal meg is kívánnak 

osztani.

könyvtárak, az e-learning-meg-
oldások és webes alkalmazások fejlesz-
tésének hatékony támogatása érdeké-
ben. A kutatásban a multimédia-tech-
nológiák területén nagy tapasztalattal 
rendelkező Klagenfurti Egyetemmel 
működünk együtt. A kutatásunk célja 
optimalizálási módszerek alkalmazása 
a video-kiszolgálás teljesítményének, 
hatékonyságának és a kiszolgált tarta-
lom minőségének a javítására, és újsze-
rű multimédia-szétosztó rendszerek 
kifejlesztésének az elősegítésére.

A video-kiszolgálás optimalizálásá-
nak számos kihívásnak kell megfelel-
nie. Az első, hogy nagyméretű hálóza-
tokon kell futnia. A videók mérete 
sokkal nagyobb, mint az egyszerű szö-
veges adatoké, és emiatt az erőforrás-
igényük is nagyobb a számítási teljesít-
mény, a tárhely és a hálózati kapacitás 
tekintetében is. Az algoritmusoknál 
kritikus a futási idő, hiszen az algorit-
mus futása megnövelheti a videó ki-
szolgálási idejét, márpedig a felhaszná-
lók nem szeretnek várni.

Hálózaton keresztüli továbbításkor 
nem szükséges a teljes jelsorozat letöl-
tése a lejátszás elkezdéséhez; a kezdeti 
késleltetés csökkentése érdekében 
streamelési technikát alkalmaznak, 
aminek a lényege, hogy a jelsorozat 
elejének a letöltése után rögtön elkez-
dik lejátszani a videót. A folyamatos 
lejátszás érdekében fontos, hogy idő-
ben megérkezzen a soron következő 

képsorozatot tartalmazó csomag. A 
streamelés emiatt különösen érzékeny 
a hálózati szolgáltatás minőségére 
(Quality of Service, QoS), amihez 
olyan jellemzők tartoznak, mint pél-
dául a késleltetés, a sávszélesség, a kés-
leltetés ingadozása ( jitter). Egy kis szó-
játékkal élve talán nem véletlenül sze-
repel az angol Multimedia szó közepén 
a Time, azaz az idő szó, hiszen multi-
média esetén mind a kis késleltetés, 
mind a pontos, ütemezett kiszolgálás 
kulcsfontosságú.

Tartalomadaptálás
Sok esetben egy nagy felbontású vide-
ót csak egy nagy teljesítményű szemé-
lyi számítógépen és gyors hálózati kap-
csolat mellett lehet megjeleníteni. A 
hálózaton keresztül szolgáltatott tar-
talmat a felhasználók viszont különfé-
le eszközökkel (PC, táblagép, mobilte-
lefon) szeretnék elérni. Az eszközeink 
sajnos nem mindig és mindenhol ké-
pesek jó minőségben lejátszani a videó-
kat. Emiatt a felhasználóknak sokszor 
okoz csalódást a streaming videók le-
játszása (például ha szaggatott a leját-
szás, mert túlterheli a megjelenítő esz-
közt és/vagy a hálózatot). Néha pedig 
a szolgáltatók túlzott óvatosságból jó-
val gyengébb minőséget nyújtanak, 
mint amire a rendszer képes lenne.

Mivel a felhasználók gyakran nem 
képesek egy videót eredeti minőség-
ben megtekinteni, a tartalmat át kell 

K 42559
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lamint a természetes környezet jel-
lemzőit (pl. napfényes környezetben 
érdemes a fényerőt növelni).

A tartalomadaptálás legegyszerűbb, 
széles körben használt módja, hogy a 
médiaobjektumokat különböző mi-
nőségű változatokban tárolják (példá-
ul egy-egy változatot okostelefonra 
és PC-re). Egy másik, fejlettebb mód-
szer, amikor a nagy felbontású tarta-
lomnak csak egy példányát tárolják, 
amely futási időben adaptálható a 
mobil eszközök által támasztott kü-

lönböző feltételekhez. Ez például át-
kódolással történhet, aminek viszont 
nagy lehet a számítási igénye.

Skálázzunk!
A legkifinomultabb módszer a ská-
lázható videokódolás (Scalable Video 
Coding, SVC), aminek köszönhető-
en hatékonyan lehet egy videofolyam 
minőségét átalakítani. Ennek a szab-
ványosított eljárásnak a lényege, hogy 
a videofolyam több, különböző mi-
nőséget képviselő rétegből áll. Van 
egy minimális minőséget biztosító 

alapréteg, amihez további rétegeket 
adva fokozatosan javítható a videó 

minősége. Az adaptáció eb-
ben az esetben rétegek elha-
gyására egyszerűsödik. A 
skálázhatóság legkönnyeb-
ben megvalósítható módja 
teljes képkockák kihagyása, 
amitől a lejátszás folytonossá-
ga romlik. Más paraméterek 
mentén is lehet skálázni, pél-
dául a videó felbontása vagy 
elmosódottsága, élessége is 
változhat. Sőt, ezek kombi-

nálhatók, és egyszerre több szempont 
szerint is skálázható a videó.

Hogy a felhasználó számára adott kö-
rülmények között melyik változat a 
legjobb, az függ a szolgáltatott tarta-
lomtól és a felhasználói preferenciáktól. 
Például egy gyors akciójelenet adaptá-
lásakor a lejátszás folytonossága külö-
nösen fontos, míg egy természetfilm 
esetén a színgazdagság megtartása lé-
nyegesebb. Sajnos, ezeket a szempon-
tokat a ma használatos módszerek álta-
lában nem veszik figyelembe. Ezért 
olyan adaptációs eljárást kerestünk, 
ami figyelembe veszi a felhasználói 
preferenciákat és a tartalom típusát is, 
hogy a felhasználó számára a legmeg-
felelőbb változatot nyújtsuk adott erő-
forrás-korlátok mellett.

Új erWforrások
Az erőforrások szűkülése esetén az 
adaptáció defenzív és offenzív is le-
het. Első esetben a szolgáltatás mi-
nőségét mérséklik – például olyan 
módszerekkel, mint amiket már 
említettünk. Offenzív adaptáció 
esetén új erőforrásokat keresnek és 
vonnak be a rendszerbe. Erre fejlesz-
tettek ki a Klagenfurti Egyetemen 
egy adaptív multimédiaszervert, 
amely automatikusan képes a kom-
ponenseit a hálózat különböző cso-
mópontjaihoz hozzáadni, illetve on-
nan eltávolítani.

alakítani számukra. A tartalomadap-
táció célja, hogy a felhasználóknak 
olyan formában szolgáltassa a videó-
kat, amelyek a legmegfelelőbbek az 
aktuális kijelzőeszköz képességei, a há-
lózati jellemzők, szerverkapacitás és 
felhasználói preferenciák tekintetében.

Manapság a lejátszó-eszközök sokfé-
leségét tapasztalhatjuk, amiben nem 
kis szerepük van a mobil eszközök fej-
lődésének. Eltérőek az eszközök ké-
pességei (grafikus felbontás, tárkapa-
citás, processzorsebesség, hangminő-
ség stb.) és a támogatott 
formátumaik (MPEG, 
Flash, WMV stb.). Maga a 
tartalom is változatos for-
mában és minőségben áll 
rendelkezésre, hiszen szin-
te bárki készíthet és tölt-
het fel multimédiatartal-
mat.

Ezek alapján nem csoda, 
hogy a multimédia-kiszol-
gálórendszerek számára 
kihívást jelent az általános multimé-
dia-hozzáférés biztosítása, azaz hogy 
bárhol, bármikor, bármilyen eszköz-
zel hozzáférhető legyen a tartalom. 
Az adaptáláshoz szükség van az ere-
deti tartalomra és a felhasználási kör-
nyezetre vonatkozó információra. A 
felhasználási környezet megadásánál 
számos tényezőt lehet figyelembe 
venni: a terminálképességeket (pl. a 
képernyő felbontását), a hálózati jel-
lemzőket (pl. a szabad sávszélessé-
get), a tartalmat kérő személy egyedi 
követelményeit és preferenciáit, va-

Adaptációs környezet áttekintése

Csúszóablakban a sorok jelölik a rétegeket (BL: alapréteg,  

EL1-3: javító rétegek), az oszlopok pedig az idQ szerinti felosztást

t-1 t t+1 t+2 t+3 t+4 t+5 t+6

EL3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

EL2 1.0 1.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

EL1 1.0 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

BL 1.0 1.0 1.0 0.8 0.2 0.0 0.0 0.0
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lyen arányban töltődtek le a lejátszás 
aktuális, t-vel jelölt időpontjában. A le-
töltendő darabkák kiválasztásának op-
timalizálásához a számítástudomány-
ban jól ismert hátizsák-problémát al-
kalmaztuk.

A hátizsák-probléma egy hétköznapi 
feladatról szól: egy adott méretű háti-
zsákba hogyan lehet különböző méretű 
és értékű tárgyakat úgy bepakolni, 
hogy a lehető legnagyobb legyen a tár-
gyak összértéke. A mi esetünkben a 
hátizsák méretének az aktuális szabad 
sávszélesség felel meg, az elhelyezendő 
tárgyaknak pedig a videódarabok. 
Ezek méretét a sávszélesség igényük 
határozza meg. Az „értékük” pedig 
több tényezőtől függ: annál értékesebb 
egy darab, minél sürgősebb a kiszolgá-
lása, minél alapvetőbb minőségi réteg-
hez tartoznak, minél kevesebb találha-
tó belőlük más csomópontokon. Ön-
szerveződő rendszerben az elosztott 
rendszer csomópontjai csupán a helyi 
környezetük figyelembevételével rea-
gálnak, de a teljes rendszer együttes vi-
selkedése mégis egy globális optimum-
hoz tart. Az önszerveződő algoritmu-
sok sikeresnek bizonyultak nagymére-
tű, időben változó rendszerek 
működtetésében és optimalizálásában. 
Ezek a rendszerek sokszor a biológiából 
veszik a példát (hangyák, halrajok 
vagy szentjánosbogarak viselkedéséből 
stb.), ahol az önszerveződés bizonyítot-
tan remekül működik. A legújabb ku-
tatási témánk a video-kiszolgálás lehe-
tőségeinek vizsgálata önszerveződő 
rendszerekben, amire ma még alig van 
működő példa.

SZKALICZKI TIBOR

Multimédia témájú kutatásaink kez-
detén először ezzel az architektúrával 
foglalkoztunk. Az adaptív szerver ese-
tén sajátos probléma a „hosztajánlás”, 
ami arra a kérdésre keresi a választ, 
hogy a szervernek az aktuális kérések 
és hálózati QoS-paraméterek mellett a 
hálózat mely csomópontjait érdemes 
lefoglalnia a komponensek számára. A 
Budapesti Műszaki Egyetemmel 
együtt kerestünk erre a feladatra opti-
malizálási módszereket. A talált algo-
ritmusokat egyéb problémákra is sike-
rült alkalmazni, amelyek más típusú 
szervereknél is lényegesek: például 
hogy a szerver mely komponenseit 
rendeljük egy felhasználói kérés kiszol-
gálásához, illetve a videókat hogyan 
osszuk szét a hálózatban a minél gyor-
sabb hozzáférés érdekében – ez gya-
korlatilag a videók replikálását jelenti.

A peer-to-peer (P2P-) hálózatok 
olyan „demokratikus” rendszerek, 
ahol nincsenek külön kliensek és szer-
verek, hanem minden csomópont egy-
szerre felhasználó és kiszolgáló is. Költ-
séghatékony megoldást jelentenek, hi-
szen a kiszolgálórendszer teljesítményét 
a felhasználók erőforrásainak bevoná-
sával fokozzák. Ezekben a rendszerek-
ben is lehetséges videók streamelése. A 
skálázható módon kódolt videókat a 
P2P-rendszerekben minőségi rétegek, 
és idő szerint több kisebb darabra oszt-
va tárolják a hálózatban. Ezeket a dara-
bokat a folyamatos video-lejátszáshoz 
pontosan ütemezve kell összeállítani a 
lejátszás helyén. Ezt meg lehet figyelni 
közölt ábránkon is: ezen egy úgyneve-
zett csúszóablak látható, ami azt mu-
tatja, hogy az egyes videodarabok mi-

A gesztenye

A szelídgesztenye, vagy más néven jó-
féle, édes gesztenye a bükkfafélék csa-
ládjába tartozó szelídgesztenyefa ter-
mése, amely Délkelet-Európa hegyvi-
dékeinek párás völgyeiből származik. 
Magyarországon a Dunakanyarban, az 
Alpokalján, a Dél-Dunántúlon és a Za-
lai-dombság déli részén fordul elő na-
gyobb számban. A szelídgesztenye leg-
főbb jellemzője, hogy rendkívül sok 
szénhidrátot, azon belül pedig 20-25% 
keményítőt tartalmaz, ennek köszönhe-
tő magas cukortartalma. Ugyancsak 
gazdag telítetlen zsírsavakban és rostok-
ban, így fogyasztása javítja az emész-így fogyasztása javítja az emész-fogyasztása javítja az emész-
tést, segíti a bélmozgást és sokáig fenn-
tartja a telítettség érzetét. Jelentős 
mennyiségű B1-, B2-, B6-, C- és E-vita-
mint találunk benne, ezáltal fogyasztása 
szerepet játszik az új vörösvérsejtek ki-
alakulásában, védi a sejteket és megaka-
dályozza a szabadgyökök okozta káro-
kat. Ásványi anyagok közül sok káli-
umot, foszfort, magnéziumot és vala-
mennyi kalciumot, nátriumot is 
tartalmaz. A nyomelem-tartalma is 
említésre méltó: vas, cink, mangán és réz 
található benne. 

Külsőleg leginkább az előbbi fajjal 
még  csak nem is rokon  vadgesztenye 
magjanak kivonatait használják, mivel 
a termésében található szaponinkeverék, 
az eszcin csökkenti a gyulladásokat, véd 
a vizenyő kialakulása ellen, erősíti és ja-
vítja az érfalak rugalmasságát. Klinikai 
kísérletek során azt tapasztalták, hogy a 
vadgesztenye-kivonat enyhíti a fáradt-
ságot, a lábak feszülését és dagadását, 
továbbá gyulladásgátló és a vénák tó-
nusát fokozó hatású. Kenőcs formájá-
ban alkalmas visszér-gyulladás és 
aranyeres bántalmak kezelésére, reu-
más panaszokra, hátfájásra, ízületi me-
revség ellen és izomlazítónak. A leg-
több tanulmány biztonságosnak találta 
a vadgesztenye kivonatát tartalmazó 
készítményeket.

Ezenfelül a vadgesztenye fája, virágja, 
kérge és maghéja egyaránt sok tannint 
tartalmaz, amely érösszehúzó és vérzés-
csillapító hatású, továbbá fényvédő 
eszkulin is található benne, ezért napte-
jek és napolajok alkotórésze. 

MAROSI KINGA

ÉLET-M�D
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KÖNYVTERMÉS Albert Valéria rovata

Mit kérdez a hellén masszőr?

„Kérdezi a hellén masszőr: Mért van az 
Ön ……………?”

Amikor Grétsy László nyelvi játékok 
témájú gyűjteményében az előbbi kis 
verses feladványhoz ér-
tem, hangosan felkacag-
tam. Ez már önmagában 
sokat elárul a kötetről. 
Nem egy mai magyar 
nyelvészeti könyvet ol-
vastam ugyanis koráb-
ban, amelynek bár a címe 
izgalmas, szórakoztató 
témát ígért – szlengről, 
nyelvi rejtőzésről, szó-
facsarásról, stilisztikáról 
stb. –, a mű maga még-
is meglepően unalmas-
ra sikeredett, mert el-
veszett a szellemes nyelvi jelenségek 
boncolgatásának tudományos, fon-
toskodó hangvételű útvesztőjében. 
Márpedig Nagy László is arra int: 
„műveld a csodát, ne magyarázd!” – s 
Grétsy tanár úr nagyon jól tudja ezt.  
Nem hiába: anyanyelvünk sziporkáit 
megszállottan, legfőbb kedvtelése-
ként gyűjti.

Könyve gazdag példatára a ma-
gyar nyelv ötletes, játékos megnyil-
vánulásainak. Hasznos olvasmány 
hangulatfelelősöknek – akár család-
ban, akár baráti társaságban, akár 
még munkahelyen is (ha egy kis kö-
zösségi szórakozásért nem szeretné-
nek csapatépítő tréningre csillagá-
szati összeget költeni).  Se szeri, se 
száma a feladványoknak, amelyek 
gondos logikai rendbe szedve köve-
tik egymást: a betűk kínálta lehető-
ségektől a szótagokra, szavakra épü-
lő ötleteken át a versekig, rímekig 
juthatunk. Külön fejezet foglalkozik 
a klasszikus és az immár hagyomá-
nyossá nemesült nyelvi lelemények-
kel vagy éppen a földrajzi nevek 
„rejtvényesítésével”.  

A könyv azonban nem szöveggyűj-
temény: a tömör magyarázatokból, 
közérthető definíciókból nyelvészeti 
szakkönyv bontakozik ki. Ám olyan 
észrevétlenül, hogy végig azt érez-
zük: Grétsy tanár úr nem is akar ok-
tatni, csak a játékszabályokat ismer-
teti precízen. Erénye a könyvnek az 
is, hogy nem választja külön a híres 

írók által alkotott szópoénokat a 
köznyelvi, ismeretlen szerzőtől szár-
mazó játékoktól, vagyis egy nyelvi 
jelenség nem azáltal válik itt értékes-
sé, hogy ki ötlötte ki, hanem hogy 
szellemesen él egy-egy lehetőséggel.

A terjedelmes könyv 
végére érve, amikor 
még fülünkben vissz-
hangzanak a XVI. szá-
zadi – Balassi Bálint ál-
tal is űzött – echó-játék 
rímei, még egy bónuszt 
kapunk: kilenc sűrűn 
teleírt oldalnyi szakiro-
dalom-jegyzéket a 
nyelvi játékokról! 

De vigyázat! E sok 
ámulat közepette el ne 
feledkezzünk a hellén 
masszőrről! E recenzió 

eleji verset kecskerímmel kéretik tel-
jessé mekegni! (Nyelvi játékaink nagy-
könyve. Tinta Könyvkiadó, 2012. 520 
oldal, 5990 forint)

GÓZON  ÁKOS

A nem létező ügynökhálózat 
és a D-nap

Juan Pujol Garcia nevét még azok 
sem nagyon ismerhetik, akik kedve-
lik a második világháborús kémtör-
téneteket, pedig egyike volt azok-
nak, akiknek rendkívüli szerepe volt 
a második világháború lefolyásában.

Garbo nyomára hosszas nyomozás 
után csak a nyolcvanas években 
akadt egy angol történész, s sikerült 
rávennie, hogy megírja visszaemlé-
kezéseit. A híres kém, aki soha nem 
bukott le, visszaemlékezőként sem 
volt bőbeszédű, így A kém neve Gar-
bo című kötetnek valójában két szer-
zője van, a visszaemlékező Juan 
Pujol Garcia mellett a történész, 
Nigel West, aki a történtek megérté-
sét könnyítő háttérinformációkkal 
szolgál, és történeti környezetbe he-
lyezi a meghökkentő eseményeket.

A Spanyolországban született Garciát 
ugyanis szinte semmi nem determi-
nálta arra, hogy a történelmet közvet-
lenül befolyásolhassa. Kamaszként 
megélte a spanyol polgárháborút, har-
colt a köztársaságiak oldalán, ám kiáb-
rándulva belőlük – és főként a mellet-
tük álló szovjet politikából –, átállt 

Franco oldalára, akiről azonban az első 
pillanatban tudta, hogy őt sem fogja 
kedvelni. A polgárháború vége teljes 
kiábrándultságban érte, egyetlen célja 
volt csupán, valahogy elhagyni a le-
zárt Spanyolországot. Így keveredett 
Lisszabonba, ahol a második világhá-
ború borzalmas pusztításai és a néme-
tek céljai indították arra, hogy kém-
kedéssel segítse a szövetségeseket. 
Garcia ugyanis a sok ellenségeskedés-
ből egyetlen alapvető tapasztalatot 
szűrt le: nem elfogadható, ha egyik 
ember el akarja nyomni a másikat. Je-
lentkezett hát az angoloknál, hogy 
kémkedni akar nekik – persze kine-
vették. Ezért hát jelentkezett a néme-
teknél, akiknek Arabel néven hihető, 
ámde kitalált történeteket küldözge-
tett Portugáliából. Arabel egyre fonto-
sabb lett a németeknek, s erre már fel-
figyeltek az angol fülelők is, így ami-
kor Arabel jelentke-
zett náluk, őt már 
szívesen fogadták.

Valahogy így kez-
dődött a hihetetlen 
történet, amelynek 
csúcspontja a né-
metek dezinformá-
lása volt a D-nap-
ról, a normandiai 
partraszállásról. A 
nem létező sztori-
kat Garbo akkor 
már Tommy Harris 
segítségével ötlötte 
ki Angliában, a si-
ker tehát Harris érdeme is. Egész 
ügynökhálózatot találtak ki, szemé-
lyiséggel ruházták fel a fiktív ügynö-
köket és küldözgettek a nevükben in-
formációkat a németeknek, a hálózat 
élén pedig Garcia, illetve Arabel-
Garbo állt.  Sok történész véli úgy, 
hogy nélküle nem sikerült volna a 
partraszállás, és a háború továbbhú-
zódott volna, óriási veszteségeket 
okozva a szembenálló feleknek. 

Garbo nem várt elismerést, tartott 
viszont a bosszútól, ezért a háború 
után megrendezte saját halálát és Ve-
nezuelában telepedett le, ahol köny-
vesboltot nyitott. Itt találta meg 
Nigel West... (A kém neve Garbo. 
Kossuth Kiadó, History-könyvek, 284 
oldal, 2600 forint)

- J -
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A z egyébként szoba-
festő foglalkozású 
Perugiát (1881-1925) 

elsősorban hazafias érzései 
vezérelték a lopás során, ez 
abból is látszott, hogy mind-
össze 500 ezer líráért ajánlotta 
fel a képet megvételre Alfredo 
Gerinek,  egy firenzei műkincs-
kereskedőnek 1913 decem-
berében.

A titokzatos mosoly 
eltenik

Sok teória létezik Leonardo da 
Vinci szelíd mosolyú Lisájának 
modelljéről. Van, aki azt állítja a 
modell nem is létezett, hanem azt 
Leonardo fantáziája szülte. Má-
sok szerint a mindössze 76,8 cen-
timéter x 53 centiméter méretű 
olajfestmény valójában önarckép, 
amely Leonardo da Vincit ábrázolja 
női ruhában. A legelfogadottabb 
azonban egy 2008-as felfogás, mely 
szerint a képen Lisa Gherardini (1479-
1542 vagy cca. 1551), Francesco del 
Giocondo firenzei selyemkereskedő 
felesége látható. A kutatók a Heidel-
bergi Egyetem gyűjteményében talált 
feljegyzésre alapozzák véleményüket, 
amelyet 1503 októberében a művész 
egyik ismerőse, Agostino Vespucci 
készített. A feljegyzés arról tanúsko-
dik, hogy a művész egyszerre három 
képén dolgozott, közülük egyik Lisa 
del Giocondo portréja. 

1 0 0  É V E  TÖ R T É N T 

A MEGKERÜLT 
MONA LISA 

A világ egyik leghíresebb, azonban kétségtelenül a legnagyobb 
értékre becsült és „leglátogatottabb” festményét, Leonardo da 
Vincinek az 1500-as évek elején festett remekmevét 1911. 
augusztus 21-én egy bizonyos Vincenzo Perugia azzal a szándék-

kal lopta el a párizsi Louvre 

múzeumából, hogy visszajut-
tassa oda, ahonnan az szár-

mazik, Olaszországba. 

A képet Leonardo 1519-ben 
bekövetkezett halála után felte-
hetően tanítványa és talán sze-
relme, Salaí örökölte, majd kü-
lönböző tulajdonosok birtoká-
ba került. Annyi bizonyos csak, 
hogy 1530-ban 4000 aranyért 
I. Ferenc francia király meg-
vette és először a Fontaine-
bleau-i, majd más kastély fala-
it díszítette, míg végül Ver-
sailles-ba került. A francia 
forradalom (1789) után az 
újonnan létrehozott Louvre 

Az elt_nt kép helye, 1911

Vincenzo Perugia rendQrségi képe
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ben karbantartási munkákat végez-
nek majd. Hétfőn a sürgés-forgást 
kihasználva minden feltűnés nélkül, 
egyszerűen leakasztotta a festményt 
a Salon Carré faláról, majd gyorsan 
befordult vele egy üres lépcsőházba. 
Itt eltávolította a képkeretet, majd a 
festményt a ruhája alá rejtve kisétált 
az épületből. Mivel ugyanolyan fe-
hér overállt viselt, mint minden, a 
Louvre-ban dolgozó munkás au-
gusztus 21-én (ez nem más, mint a 
múzeumi dolgozók ma is jellegzetes 
fehér, hosszú köpenyszerű viselete), 
teljesen el tudott vegyülni a sok 
„egyforma” ember között. A kora-
beli biztonsági intézkedésekre jel-
lemző, hogy a lopás és a kép eltűné-
sének másnapi felfedezése között 
legalább 30 óra telt el. Mikor észre-
vették a hiányt, mindenki azt hitte, 
aznap vették le a falról, így minden 
látogatót átkutatattak – persze siker-
telenül. 

A műkincsrablás, mint fogalom 
addig ismeretlen kategóriának szá-
mított, a Louvre ráadásul a franciák 
nemzeti büszkeségének egyik szim-
bóluma volt, valósággal szentnek és 
sérthetetlennek tartották. A rablást 

követően a párizsi rendőrség teljesen 
rászállt az ügyre, és a közvéleményt 
is élénken foglalkoztatni kezdte: szá-
mos összeesküvés-elmélet született, 
a legtöbben Németországot tették 
meg bűnbaknak. A körülmények is-
meretében ugyanakkor a festmény 
eladása lehetetlen lett volna, a rend-
őrség nem is gyanakodott ezért pro-
fi tolvajra. Az esetet követően a 
rendőrség próbaképpen ellopatott az 
egyik dolgozóval egy képet a 
Louvre-ból, hogy lássák, a múzeum 
vezetői észreveszik-e? Nem vették 
észre. Ráadásul a sajtó jóvoltából to-
vábbi próbarablások történtek. A 
rendőrség közben rengeteg embert 
bevitt kihallgatásra, még a fiatal 
Pablo Picassót is, és számos házkuta-
tást tartott – sikertelenül. Olyan ki-
terjedt volt a nyomozás, hogy még 
magához a tolvajhoz is eljutottak, 
ám a rendőrök minden további nél-
kül elfogadták Perugia állítását, 
hogy a képrablás napján ő éppen 
máshol dolgozott. 

Perugia ezután a képet több mint 2 
évig otthonában egy bőröndben tar-
totta, majd elindult vele Itáliába. 
Közben továbbfolyt a nyomozás, 

lett a kép otthona. Világhírűvé a 
festményt a XX. század elején egy-
értelműen az elrablása tette, az eltű-
nését és az ahhoz kapcsolódó rend-
őrségi nyomozást körülvevő óriási 
hírverés. Ha az 1911 és 1913 közötti 
fejlemények kimaradtak volna a 
festmény 500 éves történetéből, ak-
kor ma jó eséllyel „egy lenne” Leo-
nardo da Vinci kevés fennmaradt 
remekművei közül.

A labilis, patrióta Perugia éveken 
át tervezte, hogy valamiképpen 
megbosszulja a franciák, egész pon-
tosan Napóleon Itália ellen elköve-
tett vétkeit. A francia császár számos 
itáliai műkincset tulajdonított el, 
vitte őket Franciaországba. Mivel 
Perugia korábban a Louvre-ban 
dolgozott, így helyismeretének kö-
szönhetően, pontosan tudta mire 
számíthat. 

Kép a kabát alatt
Egyes források szerint a tolvaj ma-
gát takarítónak, mások szerint 
munkásnak álcázva 1911. augusztus 
20-án, vasárnap elrejtőzött a múze-
umban tudván, hogy másnap, a szo-
kásos hétfői szünnap alatt az épület-

Perugia szobája Párizsban A Mona Lisát bemutatják Olaszországban
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kérte a képet „Leonardi”-tól, aki 
honfitársaiban megbízva át is adta 
azt nekik. Az ügy vége nem lehetett 
más, minthogy letartóztatták a ha-
zafias érzelmű tolvajt.

Perugia egyáltalán nem tagadta 
tettét, hiszen álláspontja szerint jó 
ügyért cselekedett. Azt is  elmondta, 
mennyire nehéz volt számára nap 
mint nap látni a Louvre-ban, hogy a 
franciák mennyi értékes műtárgyat 
vittek el korábban Itáliából. A bíró-
ság persze bűnösnek találta, azonban 
csupán 7 hónap szabadságvesztésre 
ítélte. Mivel pedig annyi idő már el-
telt a letartóztatása és a pere között, 
az ítélethirdetés után rögvest szaba-
don távozhatott. Az olasz közvéle-
mény egy része egyébként nemzeti 
hősként tekintett Perugiára. Általá-
ban véve pedig Olaszországban nem 
tekintették bűnösnek, legfeljebb kis-
sé bogarasnak Perugiát. A hazafias 
érzésű Vincenzo szolgált ezután az 
első világháborúban az olasz hadse-
regben, majd megházasodott, és há-
rom gyermeke született, akik közül 
az egyik később visszatért Francia-

még a gyufásdobozokra is rányom-
tatták a képet emlékeztetőül, hogy 
az még mindig nem került elő.

Rossz híre panzióban
1913 decemberében a magát Vincenzo 
Leonardinak kiadó Perugia levélben 
kereste meg Alfredo Geri firenzei 
műkincskereskedőt, melyben tájékoz-
tatta, hogy az eddig méltatlanul Pá-
rizsban őrzött festményt hazafias 
okokból szeretné visszajuttatni Firen-
zébe, és fél millió líráért – ami nem 
számított volna óriási összegnek – 
megvételre ajánlotta fel azt hangsú-
lyozottan patrióta célok érdekében. 

A levélváltást követően egy rossz 
hírű firenzei panzióban sor került a 
találkozóra, ahol a kereskedő a híres 
Uffizi Képtár igazgatójának, Gio-
vanni Pogginak a társaságában talál-
kozott „Leonardival”, és legna-
gyobb megdöbbenésükre megállapí-
tották, hogy a kép valódi. A fest-
mény hátulján ugyanis látható volt a 
Louvre pecsétje és a kép speciális 
azonosító jelei. A két férfi ravasz 
módon további vizsgálatra kölcsön-

országba és festészeti kellékboltot 
nyitott. 

Perugia 1925 októberében egy 
franciaországi kisvárosban hunyt el, 
haláláról a média be sem számolt, 
noha ennyi idő távlatából kijelenthe-
tő, nevéhez fűződött az egész XX. 
század leghíresebb műkincsrablása. 
Ugyanakkor az is érdekes, hogy 
csak 2014-re várható az első olyan já-
tékfilm megjelenése (Missing Mona 
Lisa címmel), amely a híres esetet 
dolgozza fel, eddig ugyanis nem fil-
mesítette meg senki a történetet. 

Ami a képet illeti, rövid római és 
milánói kiállításokat követően ha-
mar visszakerült Párizsba, a Louvre-
ba. A nemzeti büszkeségükre oly ké-
nyes franciák pedig a nemzeti lobo-
góval fogadták, bármerre is járt, a 
város is díszvilágítást kapott a kép 
„hazatérésnek” tiszteletére. Ma hoz-
závetőleg évi 8 millió látogatója van 
a fegyveres őrökkel őrzött Mona Li-
sának, amely ma már páncélozott 
üvegablak mögött várja a múzeum-
ba látogató turistaáradatot.

MACZÁK MÁRTON

A Mona Lisa ma a Louvre-ban
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KERESZTREJTVÉNY

Immár hagyományossá vált, hogy a karácsonyi „óriás keresztrejtvényt” 
a Tinta Kiadó népszer_ nyelvészeti-m_velQdéstörténeti enciklopédiaso-
rozatának valamelyik friss kötetére alapozzuk. Ezúttal a Régi szavak 
szótárára esett a választás, amelybQl szemezgetve összesen 10 kife-
jezését kérjük. A megoldást beküldQk között a kötet 5 példányát sorsol-
juk ki. Jó fejtést kívánunk!

Beküldési határidR: 2014. január 9-e. Beküldési cím: Élet és Tudo-
mány, Keresztrejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@
eletestudomany.hu.
 
VÍZSZINTES: 1. Kenyereskamra. 8. A kén és az urán vegyjele. 10. 
Nagy idQszakot felölelQ. 11. Színpad, röv. 12. Ésszer_ség. 13. Alet-
ta van der ...; Apáczai Csere János felesége, Áprily az Q emlékére 
írta a Tavasz a házsongárdi temetQben cím_ verset. 14. Lenyomat, 
röv. 15. 1927-ben, Göteborgban alapított gépjárm_gyár. 16. Helység 
Debrecen szomszédságában. 18. Száznegyven fele. 19. Porció. 21. 
... and stripes; az USA csillagos-sávos lobogója. 22. Gang közepe! 
23. Á la ...; divatos. 25. Treuga ...; ideiglenes fegyverszünet, latinul. 
26. Iskola, diákszóval. 27. Az NSZK volt fQvárosa, Beethoven szülQ-
helye. 28. Állami Vagyonügynökség (költségvetési szerv 1990–1995 
között), röv. 30. A ...-kisasszonyok násza; Ady Endre verse a Szeret-
ném, ha szeretnének cím_ kötetben. 32. A Kongói Demokratikus 
Köztársaság autójele. 33. Böjtöl. 36. Az alumínium vegyjele. 37. 
Moliére képzelt betege! 38. ... Tevje; Sólem Aléhem tejesembere! 
40. Müncheni székhely_ villamosipari cég. 41. Széchenyi-díjas 
szociológus, egyetemi tanár (Tamás). 43. Mandzsu ginszeng. 45. 
Aszpikkal bevont hidegkonyhai étel. 46. Életéveink száma. 47. NQi 
énekhangfaj, ilyen szerep Luciáé a Parasztbecsületben. 48. Az 
önérzetet bántó. 50. Telesport, röv. 52. Váltságdíj. 54. Benin 
északi részén élQ népcsoport tagja (EZO). 56. Lop-...; a Föld leg-
nagyobb vízfelszín_ sóstava Kínában. 57. Zenei félhang. 58. XX. 
századi költQ, a Lepketánc cím_ verseskötet szerzQje (Ferenc). 59. 
A Rába és GyQr német neve. 61. Leatrice norvég barátnQje Szent-
kuthy Miklós Prae cím_ esszéregényében. 62. ... Sachs; nürnbergi 
mesterdalnok. 63. Kés végei! 64. Kortárs filozófiatörténész, az 
MTA tagja (János Kristóf). 66. Mi van, ...?; Peter Bogdanovich film-
je Ryan O’Neal és Barbra Streisand fQszereplésével. 68. Templo-
mot alapító, illetve annak fenntartását támogató ( jogi) személy. 69. 
Londoni villamosvasút. 71. Kerek, teljes. 73. Turku (Paavo Nurmi 
sokszoros olimpiai bajnok finn futó szülQvárosa) svéd neve. 74. 
Író, Szerelem cím_ novellája alapján Makk Károly rendezett filmet 
(Tibor). 75. Írástudó. 77. A májusi aranyat ér! 78. Gyöngy. 79. 
Némán t_zQ! 80. Fosztogató katona.

FÜGGQLEGES: 1. Pihe, hópehely. 2. Ámde. 3. Vízilabdameccs 8 
perces szakasza. 4. Áron egyik beceneve. 5. Koppány lánya az Ist-
ván, a király cím_ rockoperában. 6. ... Majoli; a közelmúlt horvát 
teniszcsillaga. 7. Az oxigén és a jód vegyjele. 8. Bírság, büntetés. 
9. USA-beli író, a 11 kötetes Lanny Budd-sorozat szerzQje (1878–
1968). 11. ... Dalí; különc katalán festQ. 13. Nobel-díjas angol fizikus 
(Nevill Francis, 1905–1996). 15. Páros kiválasztószerv. 17. Vértes-
szQlQsi távoli elQdünk! 20. Sárga héjú, omlós húsú almafajta. 22. 
Steven Spielberg erQs idegzet_eknek való filmje. 24. Tanuló. 26. 
Közönséges ...; a védett Hericium erinaceum neve. 29. Csokor Móra 
Ferenc rövid írásaiból. 31. Francia színész, Carlos Saura Banditasi-
ratójában is szerepel (Philippe). 34. Oktatási, nevelési célzattal vetí-
tik. 35. Mélybe taszítás. 39. S_r_n növQ paszuly. 41. Kirgizisztán 

NOB-jele. 42. Könny_ pesti ...; a Vidám Színpad egykori kabarém_-
sora. 43. Bosszú, harag. 44. ... rabjai; Gárdonyi Géza regénye. 48. 
Amit a slágerbeli pancsoló kisgyerek élvez! 49. Felvigyázás, szem-
mel tartás. 51. Bútorok, ajtók, falak párnával, kárpittal való 
bevonását végzi. 53. Tábori ...; Kossuth-díjas színm_vésznQ 
(1928–2005). 55. Konkrét ajándékkal kecsegtetQ. 60. Vaskez_ 
örmény uralkodó a X. században. 62. Macskafélék közé tartozó 
ragadozó (Lynx), csillagkép neve is! 63. Ordító. 65. Tengerszem-
csúcs a Tátrában. 67. AranycipQs osztrák labdarúgó (Hans). 70. Fel-
vidéki helység, Ján Kollár költQ, népdalgy_jtQ szülQfaluja. 72. Itt 
terem a retek. 75. Pénzügyi információs rendszer, röv. 76. A Petúnia 
nQi név becézése. 78. Kassák Lajos egyik lapja volt.
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Exobolygók – vízgWzben

Két csillagászcsoport a NASA 
Hubble-űrtávcsövének megfi-

gyeléseit elemezve vízgőz jelenlé-
tére utaló nyomokat mutatott ki öt 
Naprendszeren kívüli, hozzánk vi-
szonylag közel eső exobolygó lég-
körében. Az eredményről az 
Astrophysical Journalben számoltak 
be. 

Vízgőzt már korábban is észleltek 
néhány exobolygó légkörében, ám 
ez az első olyan tanulmány, amely 
a pontos mérési eredményeket és a 
mért jelek intenzitását egymással 
meg a bolygók jellegzetes tulaj-

emlegetni – mondta Pongor Sán-
dor akadémikus, bioinformatikus, 
aki több mint húsz éve dolgozik 
Triesztben. A trieszti kapcsolatok 
és a mostani rendezvények mozga-
tója emellett az a tudományos intéz-
ményrendszer, melyet az olasz állam 
és a helyi kormányzat több évtizedes 
munkával épített fel, és amely hosz-

Trieszt – az olasz-magyar 
kulturális évad 
egyik központja

A z olasz-magyar kulturális csere éve 
volt 2013. Olaszország szellemi 

hídfőállása Budapesten az Olasz 
Kultúrintézet, s ugyanilyen fontos sze-
repet tölt be a Római Magyar Akadé-
mia. Az évad gerincét kétségtele-
nül a koncertek, kiállítások adták, 
ugyanakkor számos tudományos 
rendezvényre is sor került. Ezek 
közül négyet trieszti intézmény 
szervezett. 

Az olasz-magyar rendezvé-
nyekkel kapcsolatban legelőször 
a két nép közötti hagyományos, 
történelmi szimpátiát szokás 

szú évek óta magyar kutatókkal is 
intenzív kapcsolati hálózatban áll. 

Trieszt a hidegháború kezdetén el-
szigetelt határváros volt, ezt kívánta 
ellensúlyozni a nemzetközi intézmé-
nyek, tudományos központok léte-
sítésének koncepciója. Így született 
meg a Nemzetközi Elméleti Fizikai 
Központ, az ICTP, amelyet a Nobel-

díjas pakisztáni fizikus, Abdus 
Salam szervezett meg azzal a 
céllal, hogy a világ gazdasági 
centrumától távolabb eső or-
szágok fizikusainak nyújtson 
találkozási pontot és kutatási 
infrastruktúrát. A második 
ebben a sorban a Nemzetközi 
Génsebészti és Biotechnológi-
ai Központ, az ICGEB volt, 

donságaival (például hőmérsékle-
tével, a légkör kiterjedésével) ösz-
szehasonlítva tárgyalja. Az öt boly-
gó – a WASP-17b, a HD209458b, 

a WASP-12b, a WASP-19b és az 
XO-1b – hozzánk viszonylag kö-
zeli csillagok körül kering. Légkö-
rükben a vízgőz jelenlétére utaló 
jelek ugyan gyengék, de a kuta-
tók szerint még így is megbízha-
tók: legerősebb jeleket a WASP-
17b nagyra puffadt légkörében és 
a HD209458b esetében találtak. 
Noha a másik három exobolygónál 
(WASP-12b, WASP-19b és XO-1b) 
a jel jóval gyengébb, az nagy va-
lószínűséggel szintén vízgőzt jelez.

Fantáziakép a csillag fényének 

átsz_rQdésérQl a vastag ködréteget 
tartalmazó bolygólégkörön

A bolygó csillagkorong elQtti átvonulásakor 
a csillag bolygólégkörön áthaladó fényébQl 

a légkör a kémiai összetételére jellemzQ 
hullámhosszakat nyel el. Az elnyelés mértéke 

arányos a vizsgált atom vagy molekula 
légköri koncentrációjával.

KÉPEK: NASA’S GODDARD SPACE FLIGHT CENTER

elnyelt

áthaladó

A Trieszti Egyetem
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amely a genomikai és biotechnológiai 
kutatások centruma, és ma már a leg-
nagyobb a trieszti intézmények sorá-

Alig sós vízkészletek  
az óceánok alatt

Egy a Nature-ben megjelent tanul-
mány hatalmas, legalább félmillió 

köbkilométer térfogatúra becsült, eny-
hén sós víztartalékokról számol be, 
amelyek néhány kilométerre Ausztrá-
lia, Kína, Észak-Amerika és Dél-Afri-
ka mai partvonalaitól, az óceánok fe-
nekét borító vastag vízzáró agyag- és 
üledékrétegek alatt bújnak meg. 

„Ez a vízmennyiség százszor akkora, 
mint az emberiség által az elmúlt évszá-
zadban 1900 óta felszínre hozott teljes 
édesvíz-készlet – mondta el a kutatást 
vezető Vincent Post, a Flinders Egye-
tem környezet- és talajvízkutató köz-
pontjának munkatársa. – A vízhiány 
már ma gondokat okoz a világ számos te-
rületén, köztük sok fejlődő országban, ahol 
a népességnövekedés gyors üteme is súlyos-
bítja a helyzetet. Megnyugtató felismerés, 
hogy az óceánok mélye ilyen hatalmas tar-
talékokat rejteget.”

A kutatók szerint ezek a vízkészletek 
az utóbbi néhány százezer év során jöt-
tek létre, amikor az átlagos tengerszint 
jóval alacsonyabb volt a mainál, s emi-
att a szárazföldek partvonalai is jóval 
kijjebb húzódtak. Így az esőzések nyo-
mán a talajba leszivárgó víz a felszín 
alatti üregekben, hasadékokban, réte-
gekben gyűlt össze. Amikor mintegy 
20 ezer évvel ezelőtt a sarkvidéki jég-
sapkák olvadni kezdtek, ez megemelte 
a tengerek és óceánok vízszintjét, és a 
korábbi partvonalak az óceánok mé-
lyére kerültek. Azok a vízkészletek 
azonban, amelyeket vastag vízzáró ré-
tegek választottak el a korábbi száraz-

földet elöntő tengertől, nem, vagy csak 
alig keveredtek a sós vízzel, s így meg-
őrizhették eredeti édesvíz jellegüket.

Post szerint ezek a vízkészletek két 
módon érhetők el: tengeri fúrótornyok 
felállításával közvetlenül lefúrva az 
óceán mélyére, vagy a közeli partoktól, 
esetleg szigetektől az óceánágy alatti 
víztárolókig kiépített csővezetékkel.

Mindkét megoldás költséges persze, 
de Post szerint ezeket az egyéb lehet-
séges vízhez jutási eljárások (például a 
tengervíz sótalanítása, szárazföldi duz-
zasztógátak és víztározók építése) költ-
ségeivel kell összehasonlítani, és akkor 
már a mérleg az óceán alatt rejlő tarta-
lékok javára billenhet.

Addig is azonban vigyázni kell ezek-
re az értékes vízkészletekre. „Például 
mielőtt olaj- vagy gázmezők keresésére 
indított próbafúrásokba kezdenének, meg 
kell vizsgálni, nem áll-e fenn az esetleg 
ott meghúzódó vízforrások szennyezésé-
nek vagy kifolyásának veszélye – mond-
ta Post. – Azt is számításba kell venni, 
hogy ezek nem megújuló, hanem egyszer 
kimeríthető források. Pótlódni csak akkor 
fognak, ha a tenger szintje netán újra erő-
sen csökken, és a mai óceánfenék ismét a 
felszínre kerül. Ilyen változás azonban be-
látható időn belül nem várható.” 

(ScienceDaily) 

Mindkét csoport a Hubble széles 
látószögű kamerájának (WFC 3) 
az infravörös tartományban (ahol 
víz jelenlétére utaló jellegzetes 
színképvonalak feltűnése várható) 
végzett megfigyeléseit használta. 
A bolygók anyacsillagának a boly-
gó csillag előtti átvonulásakor a 
légkörön átszűrődő fényében ke-
restek a légkör kémiai összetételére 
utaló jellegzetes elnyelési (abszorp-
ciós) vonalakat. Mivel gyenge je-
lekről volt szó, a mérés érzékeny-
ségét hosszabb expozíciós idővel 
növelték.

A jelek erőssége még így is elma-
radt az előzetes várakozásoktól, 
ami a csillagászok szerint annak 
tulajdonítható, hogy mind az öt 
vizsgált bolygó légkörében vas-
tagabb pára- vagy ködréteg ta-
lálható. Ez utóbbiak elnyomják a 
vízgőztől származó abszorpciós 
jeleket, ahhoz hasonlóan, ahogy a 
ködön át készülő földi felvételeken 
is eltompulnak a színek.

Mind az öt bolygó a „forró Jupi-
terek” osztályába sorolható, azaz 
a Jupiternél nagyobb tömegű, for-
ró gázóriások, amelyek napjukhoz 
nagyon közeli pályán keringe-
nek. A mostani vizsgálat alap-
ján – amelyet más megfigyelések 
is alátámasztanak – úgy tűnik, a 
forró Jupiterek légkörében meg-
lehetősen gyakori lehet az ilyen 
vastag köd- vagy páraréteg. Ez a 
réteg erősen letompítja vagy akár 
teljesen el is nyomja a vízgőztől 
származó jeleket. 

(NASA)

Az óceánok part menti szakaszai alatt óriási 
édes- vagy alig sós víztartalékok rejtQznek

ban. Az intézetnek jelenleg a tri-
eszti központ mellett Új Delhiben 
és a dél-afrikai Cape Townban 
is működik kutatócsoportja. Az 
ICGEB ma önálló nemzetközi 
intézmény. Jelenleg 63 tagországa 
van, Magyarország az elsők kö-
zött csatlakozott a hálózathoz. Ed-
dig több mint 250 magyar kutatót 
látott vendégül az intézet, és 20 
kutatási pályázatot finanszíroztak 
Magyarországon.  

Trieszt ad otthont a Tudományos 
Világakadémia, a TWAS szerve-
zetének, amelynek kiemelt célja a 
fejlődő országok tudományának tá-

mogatása. A Trieszt és Budapest közöt-
ti jó kapcsolatokat jelzi, hogy a TWAS 
saját kongresszusát összekötötte az MTA 

által elindított World Science Forum-
rendezvénysorozattal, így éves közgyű-
lésükre már több ízben is Budapesten 
került sor. Idén pedig a Budapesti Olasz 
Kulturális Intézetben rendeztek kollok-
viumot, melyen Pálinkás József profesz-
szor, az MTA elnöke is részt vett. 

A nemzetközi jelentőségű triesz-
ti intézmények közé tartozik az olasz 
Nobel-díjas Carlo Rubbia kezdemé-
nyezésére létesített Szinkrotron; vagy a 
princetoni Institue of Advanced Study 
mintájára létesített, csak posztgraduális 
képzést nyújtó elitegyetem, a SISSA. 
De idesorolható még a Trieszti Egye-
tem is, amelynek húszezres diáklétszá-
ma már önmagában jelzi, hogy az egy-
kor hanyatló kikötő- és kereskedőváros 
profilváltása mára teljessé lett.

A Szinkrotron
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 A Holt-tenger és a Vö-
rös-tenger közti vízvezeték 
megépítéséről háromoldalú 

vízügyi megállapodást írnak alá Izrael, Jordánia és a Pa-
lesztin Hatóság képviselői Washingtonban.

Szilvan Salom izraeli energia- és vízügyi miniszter az 
izraeli közszolgálati rádióban elmondta, hogy „történel-
mi folyamatról van szó, egy álom megvalósulásáról, a 
Jordánia, a Palesztin Hatóság és Izrael közötti stratégiai 
együttműködés jelentős eredményéről”.

A Kéttengeri-csatorna és a „Vörös halott” (Red Dead) 
néven is emlegetett beruházás évente 200 millió köbmé-
ter vizet juttat majd a Vörös-tengerből a veszélyeztetett 
Holt-tengerbe így késleltetve annak évtizedekkel ez-
előtt megkezdődött kiszáradását. A beruházáshoz kap-
csolódóan Jordánia vörös-tengeri kikötővárosánál, Aka-
bánál egy víz-sótalanító üzemet is telepítenének, amely 
évi több millió köbméter ivóvíz előállítására lesz képes. 
Ebből Izrael évi 30–50 millió köbmétert, Jordánia pedig 
30 millió köbmétert kap majd – írta a Jediot Ahronot 
című lap.

A projekt várhatóan 200–400 millió dollárba ke-
rül, amit különböző országok és szervezetek ado-
mányai, valamint a Világbank fedez. A jordániai 
Arava-völgyben futó első csővezeték megépítésé-

re egy éven belül közzéteszik a nemzetközi pályá-
zatot. Mivel a Holt-tenger víztükre 427 méterrel 
a Vörös-tenger szintje alatt van, a víz természetes 
úton a Vörös-tengerből a kívánt irányba fog folyni 
a 180 kilométer hosszú vezetékben. A beruházást az 
aláírástól számított 4-5 éven belül szeretnék megva-4-5 éven belül szeretnék megva-
lósítani.

(www.greenfo.hu)
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VÖRÖS HALOTT

Téli szivárvány Budapesten

Látványos szivárvány jelent meg 
Budapest fölött 2013. december 

9-én délelőtt fél tíz körül, amelyet a 
mintegy két órával korábban felkelt 
Nap sugarai hoztak létre a város fe-
lett kialakult ritka ködfelhő víz-

cseppjein. A jelenség azért volt kü-
lönleges, mert télen, ráadásul reggel 
nagyon ritkán van hasonlóra példa.  
Az egyik felvétel az Örs-vezér tér 
közelében levő, nyugatra néző ab-
lakból készült. A képen a szivár-
vány magasra emelkedő íve látható, 
amely valószínűleg teljes félkört al-

kotott. A horizonton levő felhőnek 
gyenge rózsaszín árnyalatot adnak 
a laposan sütő napsugarak. A másik 
felvételen egy Mogyoródi úton levő 
magas épület látható a szivárvány 
előtt, mögötte pedig a rózsadomb 
házait lehet felismerni. Érdekes, 
hogy a középen látható vöröses sáv 
mindkét oldalán feltűnnek a szivár-
vány sárga, zöld, kék színei és 
mindkét oldalon ibolyaszínnel ol-
vadnak bele a háttérbe.

HORVÁTH TIBOR

(A SZERZP FELVÉTELEI)



A céltudatos látás

Figyelmünk létfontosságú túl-
élőeszköz, ám kapacitása korláto-
zott: kimutatható, hogy ha a kör-
nyezetben az egyszerre megjele-
nő ingerek száma nő, akkor az 
észlelés hatékonysága romlik.  
Például minél több objektum ke-
rül a látótérbe, annál nehezeb-
ben, annál hosszabb idő alatt ta-
lálunk meg közöttük egy bizo-
nyos keresett dolgot. Ez a logikus 
összefüggés azonban különös 
módon nem mindig érvényesül. 
Vannak bizonyos ingerek, ame-
lyek mintha szirénázva, villogó 
kék lámpával száguldanának vé-
gig az idegpályákon: hiába nö-
vekszik az információterhelés, 
ők ugyanolyan gyorsan eljutnak 
a tudatosulásig.

Két amerikai kutató, Russell E. Jackson és Dustin P. 
Calvillo nemrégiben egy kísérlettel próbált közelebb jut-
ni a jelenség megértéséhez. Amint arról az Evolutionary 
Psychology című folyóiratban beszámolnak, a kísérletük-
ben részt vevő 83 személy mindegyikének hetvenkét vi-
zuális észlelési feladatot kellett megoldania. A „játék” 
egyszerű volt: egy számítógép képernyőjén először fel-
tűnt egy szó, amely azt jelezte, hogy mit kell keresni a 
rövidesen bemutatandó rajzok között. Például megjelent 
az „állat” szó, majd ezt egy rajzösszeállítás követte, 
amely a próbák egy részében 4, máskor pedig 8 kis ábrá-
ból állt. A rajzok közül az egyik valamilyen állatot – pél-
dául tigrist, oroszlánt, lovat vagy kutyát – ábrázolt, és a 
résztvevőknek minél gyorsabban meg kellett állapítani-
uk, hol helyezkedik el a keresett dolog az összeállításon 
belül. A próbák során a keresendő kategóriák – például: 
ember, gyümölcs, jármű, szerszám – véletlenszerűen 
váltakoztak. A kutatók minden egyes alkalommal pon-
tosan mérték, hogy a kísérlet alanyai mennyi idő alatt 
találják meg a megjelölt kategóriába tartozó ábrát. 

Az eredmények sokatmondóak voltak. Ha például jár-
művet vagy szerszámot kellett keresni, akkor világosan 
meg lehetett figyelni az információterhelés változásának 
hatását: az alanyok négy rajz között sokkal gyorsabban 
találtak meg egy szerszámot, mint nyolc rajz között. Ám 
ez a jelenség az ember és az állat kategóriánál alig volt 
észlelhető, a résztvevők például a tigrist ugyanolyan 

gyorsan tudták felismerni négy rajz, mint nyolc rajz 
között. Ráadásul az élőlényeket még a nagyobb 
csoportban is hamarabb vették észre, mint a járműveket 
vagy a szerszámokat a kisebb csoportban.

Jackson és Calvillo pontosan ilyen eredményre számított. 
A feltevésük ugyanis az volt, hogy az emberek az evolú-
ciós szempontból fontos objektumok észlelésére jobban 
„ki vannak hegyezve”, mint az ilyen tekintetben kevésbé 
jelentős dolgok felismerésére. A törzsfejlődés során kulcs-
fontosságú volt, hogy az élő, és gyors mozgásra képes 
„objektumokat”, vagyis az embereket és az állatokat mi-
nél előbb észrevegyük. Mondhatni, vizuális észlelésünk 
előre be van programozva, hogy mit kell feltétlenül meg-
látnia – ami pedig nem szerepel a prioritási listán, az vár-
hat... Ebből az következik, s erre sok más adat is utal, hogy 
agyunk már a tudatos észlelés előtt elvégzi valami módon 
az ingerek tartalmi feldolgozását, és ennek alapján dönt, 
hogy melyek azok az elemek, amelyeknek zöld utat ad a 
tudatosulás felé. S hogy ennek a szűrőnek a beállítása 
mennyire ősi, azt jól jellemzi, hogy noha ma már célsze-
rűbb lenne, ha egy villamost rövidebb idő alatt észlelnénk, 
mint egy tigrist, a járművek evolúciós mércével mérve 
még újdonságnak számítanak, így – legyenek bármeny-
nyire veszélyesek is ránk nézve – nem szerepelnek ideg-
rendszerünk prioritási listáján, s mi még mindig a tigrisre 
adjuk a legrövidebb reakcióidőt.

MANNHARDT ANDRÁS

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

Hatásszünet (SZ^CS ÉDUA RAJZA)
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

1

A hatalmas fa, egy természetes gnómon, a 
leghosszabb árnyékát veti, ám az örök kör-

forgás folyamatos. Csupán az embert kénysze-
ríti megtorpanásra az ünnepi pillanat, s az érin-
tetlen táj; áhítata évezredekre sugárzik vissza, s 
reméljük, előre is. 
A híd pilonja szilárdan áll archimédeszi pont-

ján, s tartja a technika roppant konstrukcióját. 
Közönyösen nézi az áradatot, akár métereket is 
emelkedhet még, neki mindegy. De a homok-
zsákok már a centiméterektől is rettegnek! 
Ugyanekkor a gátaktól terelt, önmagát hajszoló 
folyam az alkalmas ártérben szétterülve milyen 
békésen megnyugszik… Meglehet, a természet-
tel is érdemes volna stratégiai megállapodást 
kötni, e jegyzet elejének kultikus hangvételében 
mondva: megújítani a szövetséget!

H. J.     
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1. Mendei Csaba (Makó) – 

Zarándoklás… – A kép egy verQfényes 
téli túrán készült. A helyszín a Medve-

mezQ (1080 m), ami HerkulesfürdQtQl 
északra, a Cserna völgye felett 

található. Két barátommal jutottunk 
el ebbe a békés, elvarázsolt, hófehér 
katlanba, távol a világ zajától, bajától. 

Elhatároztuk, hogy visszajövünk akkor 
is, amikor minden kizöldül, és tele lesz 

újból élettel.

2. Szendrei Margit (Dabas, szem06@
gmail.com) – Megtartják – A pillér a 

hidat, a gát az áradást. Távol áll tQlem 
a katasztrófaturizmus, de nyáron épp 
a tetQzéskor erre jártam. A jelképekkel 

teli látványt csak megörökítettem. 
http://www.flickr.com/

photos/7706405@N02/. 

3. Szabó Zoltán A. (szabo.z.attila@
gmail.com) – Békésen – Az idei 

rekordáradáskor Szentendrén, a 
Dunakorzó alatti erdQs részen már a 
fák közt állt a víz. Egy zápor után a 
felszín közelében pár méter vastag 
ködréteg is keletkezett sejtelmessé 

téve a tájat 

http://www.flickr.com/photos/szzmet  2
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benne Ausztráliától Venezuelán át Észtországig a világ 
más országaiból származó művek is” – hangsúlyozta 
Vermes Júlia.

A gyűjteményben vannak olyan eredeti példányok is, 
amelyek a művésszel való együttműködésben jöttek lét-
re, mint Richter Sára hímzett, ragasztott textilkönyv-
sorozata, amelyet Weöres Sándor ABC című verséhez 
készített. Christian Ewald német művész A kövek alfa-
bétája című könyvobjektjét a Balti-tenger partjáról szár-
mazó, betűformájú mészlerakódásokat mutató kövek 
díszítik. 

Gyönyörű kocsmai csend… 
– a 80 éve lebontott Tabán 
emlékezete címmel nyílt ki-
állítás a Magyar Kereskedelmi 
és Vendéglátóipari Múzeum-
ban.

A legősibb jobb parti városrész 
hosszú történelme során túlélt 
ostromokat, természeti kataszt-
rófákat, járványokat, tűzvésze-
ket – végső pusztulását a „vá-

rosfejlesztés” értelmetlen mohósága okozta. 1933 és 
1936 között 400 házat bontottak le egy soha meg nem 
valósult fürdőnegyed kedvéért.

A középkori Hosszúváros, a hódoltság kori 
tímárnegyed (törökül Tabakháne), a szerb menekül-
teknek új otthont adó Rácváros életét három dolog 
határozta meg: az utak, a víz és a bor. A szárazföldi 
és víziutak, ame-
lyek itt találkoz-
tak, élénk kereske-
delmi életre terem-
tettek lehetőséget. 
A vizekre – a hő-
forrásokra, a sze-
szélyes Ördög-
árokra és a Dunára 
– számtalan mes-
terség művelői telepítették vállalkozásukat: orvosok, 
borbélyok, tímárok, aranyművesek, halászok, révé-
szek, hajósgazdák. A bort a szőlők adták, amelyek az 
1880-as évek közepéig zöld koszorúba fogták az 
egész budai oldalt biztos megélhetést adva vincellé-
reknek, kapásoknak, kádároknak, kereskedőknek és 
kocsmárosoknak. 

A 2014. március 2-ig látható kiállítás kissé szét-
foszlatja a „budai Grinzing” mítoszát, de cserébe ár-
nyaltabb, hitelesebb képet ad erről az elsüllyedt föld-
részről. A történetmesélő tablók mellett ritkán látható 
eredeti metszetek és grafikák kerülnek a falakra, egy 
teremben pedig kilenc hajdanvolt tabáni mutatkozik 
be a látogatóknak, a hős pópától az írót nevelő mosó-
nőig, csillagászati órák kitüntetett mesterétől a mé-
zeskalácsosig.

Ablak a mennyre – ablak a 
világra címmel láthatók mol-
dáviai ikonok Hajdúnánáson a 
Móricz Pál Helytörténeti 
Gyűjteményben. 

Az ikonfestészet a keleti kul-
túrkörből ered, s az elmúlt szá-
zadok során vált elfogadott 
kegytárggyá. Stílusát tekintve 
(forma, tartalom) szinte válto-
zatlan. A legrégebbi ikonok a 
VI. századból valók, az első 
ikonfestő a hagyomány sze-
rint a festő szent, Lukács apos-
tol volt.

Petru Costin a Moldovai Köz-
társaság Vámszolgálat Nem-
zetközi Igazgatóságának he-
lyettes vezetője ezredesi rend-
fokozatban. Több mint 40 éve 
foglalkozik történelmi és val-
lási ereklyék gyűjtésével.

Most a XVIII. század végé-
től a XX. század elejéig tartó időszakot felölelő ikon-
gyűjteményét tárja a közönség elé. A 88 darab, főként 
fára festett műkincs Oroszország, Románia és az egy-
kori Besszarábia területéről származik. Többségük 
Krisztus-ikon, illetve Mária-ábrázolások a kisdeddel. A 
tárlat 2014. február 28-ig látható.

A Petőfi Irodalmi Múzeum 
február 23-ig látható leg-
újabb kiállítása, a Betűről 
betűre ábécéskönyveket és 
könyv-objekteket mutat be 
az érdeklődőknek. A repre-
zentatív tárlat Vermes Júlia Bázelban élő magyar mű-
gyűjtő mintegy 800 darabos könyv- és képzőművészeti 
gyűjteményét hozza el a látogatóknak. 

A betűket ábrázoló művészkönyvek, könyvobjektek, 
valamint illusztrált ábécéskönyvek, gyerekkönyvek és 
plakátok között neves magyar, illetve külföldi, klasszi-
kus és kortárs grafikusok, illusztrátorok munkái talál-
hatók.

A betűk gazdagságával, sokszínűségével évszázadok 
óta foglalkoznak képzőművészek és tipográfusok. Így 
születtek a betűmintakönyvek, a játékos, ötletdús gye-
rekkönyvek és a művészi szabadsággal tervezett grafikai 
művek. Vermes Júlia a kiállítás ajánlójában felidézte, 
hogy már hosszabb ideje gyűjtötte a művészkönyveket, 
könyvobjekteket, amikor felfigyelt több művészkönyv-
alkotó közös témájára, inspirációs forrására: az ábécére. 
Így vált „betűfüggővé”. „Mivel Svájcban élek, gyűjte-
ményem nagyobbik része német nyelvű, de találhatók 

ÉT-IRÁNYTd 

Moldáv ikonok

Bet_gy_jtemény

A „budai Grinzing”

ÉT-IRÁNYTd 
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RejtQzködQ gy_jtemény

Bánsághy Nóra rovata

Advent harmadik hetének legki-
emelkedőbb múzeumi eseménye egy 
eddig titkos magángyűjtemény be-
mutatkozása, amely a magyar művé-
szettörténet-kutatás számára is fontos 
esemény. A győri Rómer Flóris Mű-
vészeti és Történeti Múzeum főépü-

letében megrendezésre kerülő, A titkos gyűjtemény – 
Remekművek Aba-Nováktól Vaszaryig című kiállítás 
különlegessége, hogy megrendezésével egy korábban fél év-
századon át őrzött titok tárul fel. E gondosan összeállított 
kollekció a szocializmus évtizedei alatt jött létre, a rejtőzködő 
magángyűjtemények utolsó nagy példája, mely az örökösök 
elszántságának köszönhetően intakt állapotban vészelte át az 
elmúlt időszakot. Egy újlipótvárosi kóser mészáros két évti-
zed alatt felépítette a XX. századi magyar festészet klassziku-
saiból álló kollekcióját, melyet a halála óta eltelt több mint 
harminc éven keresztül örökösei szinte hiánytalanul meg-
őriztek. Aba-Novák, Berény, Bortnyik, Derkovits, Koszta, 
Mednyánszky, Perlmutter, Rippl-Rónai, Szőnyi és Vaszary 
főművei közel fél évszázados rejtőzködés után 2014. márci-
us 14-ig lesznek láthatók.

Az egzotikus hangzású Hur Kyung-
Ae dél-koreai festőművésznőnek nyí-
lik kiállítása a Kálmán Makláry Fine 
Arts-ban a Falk Miksa utcában. Né-
hány éve a Párizsban élő fiatal művész 
szinte berobbant a nyugat-európai 
kortárs piacra, műveire várólistán várakoznak műgyűjtők. 
Belga, francia, olasz és dél-koreai galériák versengenek, 
hogy kiállíthassák.

Minden év decemberében a művésznő új alkotásai elsőként 
műkereskedője, a budapesti Makláry Kálmán galériájába ér-
keznek meg, ahol a dokumentálás és fotózás után egy kiállítás 
keretében mutatják be őket. Hur Kyung-Ae festményei, Bundi 
András szavaival: „Gyönyörű, meditatív felületek, amelyek 
olyanok, mintha egy ablakon keresztül színes eső fátylát néz-
nénk egy képzeletbeli erdőben. Minden felületben ott lapul a 
keleti filozófia üzenete. Szépek ezek a képek, mint egy lassú, 
koreai szerelmes film. Bennük van, ami Európában és Ameri-
kában annyira hiányzik: hit, küldetéstudat, gondolat, érzés, a 
művészetben való bizalom anélkül, hogy a határokat feszeget-
né feleslegesen.” A képek általában 40-50 különböző színű ala-

pozás után vastag réteget 
képeznek, amelyből a mű-
vész szobrászként távolítja 
el a számára feleslegesnek 
ítélt felületeket. Az így 
megmaradt kép részlet- és 
színgazdag, egyedi és 
gyönyörű kompozíciókat 
alkot. A képek 2014. ja-
nuár 12-ig láthatók.

Advent első hétvégéjén 
megnyitott az Advent Bu-
dapesten elnevezésű új kul-
turális Téli Fesztivál a Deák 
tér melletti Városháza park-

ban. A hiánypótló családi rendezvény a karácsonyi vásár 
mellett újdonságként mindennap kulturális programokat 
is kínál a fűtött Sátor Színházban.

A Városháza parkban december 24-ig megrendezésre 
kerülő programsorozat egy olyan közösségi színteret hoz 
létre Budapest szívében, ahol a budapestiek, illetve az idelá-
togató vendégek családias hangulatban tölthetik el az ünne-
pi felkészülés időszakát.  A kiemelt adventi hétvégéken olyan 
ismert és népszerű világ- és népzenei együttesek lépnek 
majd fel, mint a Buda Folk Band, a Misztrál, a Vodku és a 
Söndörgő. A jazz rajongóit Pátkai Rozina, Tóth Vera, 
Csemer Boglárka és Szirtes Edina Mókus egy-egy ünnepi 
produkciója várja. A fővárosi fenntartású színházak művé-
szei meghitt ünnepi köszöntőkkel, beszélgetéssel készülnek. 
Biztosan találkozhatnak a Sátor Színházban a Madách, a 
Centrál, a Kolibri, a Radnóti, az Operett és az Újszínház 
társulataival.

2013-ban két ajándékegyüttes 
révén Vaszary János nagyszá-
mú és kiemelkedő kvalitású 
alkotásával bővült a Magyar 
Nemzeti Galéria gyűjtemé-
nye. Mind ez idáig a szakmai 
körök előtt is teljesen ismeret-
len volt az a tizenöt mű, ame-
lyet művészettörténeti kurió-
zumként tárnak most a nagy-
közönség elé Adományok és 
adományozók című tárlatu-
kon. Az idén a Magyar Nem-
zeti Galéria gyűjteményébe 
került adományok alapját je-
lentő két kollekció Vaszary Já-
nos személyes ismeretsége 
nyo mán formálódott az 1930-
as években. Közös bennük az 
is, hogy a képeket az egykori 
gyűjtők közvetlen leszármazottai, a leányai ajándékoz-
ták a múzeumnak. A 2014. február 2-ig látható kiállí-

tás néhány portréval 
– Vaszary János, 
Frank Frigyes és Ró-
na Klára alkotásaival 
– jeleníti meg azokat 
a gyűjtőket és doná-
torokat, akiknek gyűj -
teményeiből az ado-
mányok származnak. 

Szerelmes ilm

Ünnepi hangulatban

Tizenöt m_
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ADATOK ÉS TÉNYEK

Néhány adat a magyar fi atalok 
egészségi állapotáról

Az ELTE által végzett legutóbbi Országos Növekedésvizs-
gálat eredményei szerint a magyar gyermekek növekedési 
mintázatában jelentős változások következtek be az 1980-as 
évek, illetve a 2000-es évek első évtizede között: a hosszúsá-
gi méretekben (elsősorban az alsó végtag hosszában), a testtö-
megben és a bőrredővastagságokban a növekedés trendje 
mutatható ki. A teljes testtömeg zsírkomponenseinek növe-
kedése nagyobb volt, mint a sovány tömegé, így a gyerme-
kek nemcsak nehezebbek, de zsírosabbak is mint 20 évvel 
korábbi kortársaik. A tápanyagfogyasztás és energiabevitel 
eltér az ajánlásoktól: a szénhidrát, D-vitamin, kalcium-, vas-, 
és élelmirost-fogyasztás lényegesen elmarad azoktól, míg a 
fehérje-, zsiradék-, B12-vitamin, C-vitamin-, nátrium-fo-
gyasztás meghaladja azokat. A 7–18 éves korcsoportban egy-
re inkább a fizikai aktivitás hiánya és az ülő életmód jellemzi 
a szabadidős tevékenységeket. A 7–18 éves fiúk 35, a lányok 
45%-a inaktív, azaz a testnevelési órákon kívül más fizikai 
aktivitást nem gyakorol. A rossz szocio-ökonómiai hátterű 
családok gyermekei kisebbek és körükben a kövérség, illetve 
alultápláltság előfordulása magasabb. A testnevelési órán 
kívül nem sportolók gyakorisága közöttük lényegesen na-
gyobb. A jobb szocio-ökonómiai helyzetű családok gyerme-
kei között nagyobb a tejterméket, húst gyakran fogyasztók, 
és kisebb a zsiradékot, és a magas szénhidráttartalmú táplálé-
kot fogyasztók gyakorisága. Az inaktív gyermekek önbeval-

láson alapuló egészségi állapota jelentősen rosszabb, gyakrab-
ban panaszkodnak pszichoszomatikus tünetekre. Az ala-
csony, illetve magas vérnyomás kialakulásának kockázata 
fokozódik a tápláltsági állapot, és a testösszetétel kórosságá-
nak fokozódásával. Az alultáplált gyermekek körében az ala-
csony, a túltápláltak között a magas vérnyomás gyakoribb. A 
relatíve kis csont- és izomtömeg, illetve a relatíve nagy zsír-
tömeg magas vérnyomás kialakulására hajlamosít már gyer-
mek- és serdülőkorban is.

A háziorvosok nyilvántartásainak legutóbbi, 2011-es adatai 
szerint a 0–18 évesek körében – tízezer megfelelő korúra szá-
mítva – a három leggyakoribb betegség az asztma (549), a kü-
lönböző, jellemzően ekcémás bőrgyulladások (436) és a vérsze-
génység (344) volt. Magas a szemhibák (277), a hátgerinc-el-
változások (268) és az elhízás (219) gyakorisága is. Az asztmá-
sok között jóval több a fiú, míg a vérszegénység, az ekcéma és 
a gerincproblémák a lányok között gyakoribbak. Az asztma, a 
cukorbetegség és a magasvérnyomás-betegség előfordulása a 
2011-et megelőző 12 év alatt 2-3-szorosára nőtt.

Az iskola-egészségügy az alapellátás része, fő célja az okta-
tási intézményekbe járók egészségi állapotának felmérése, 
nyomon követése. A 2010/2011-es tanévre beíratott közel 
550 ezer 8, 10, 12, 14, 16 és 18 éves gyermek 98%-át meg-
vizsgálták az iskola-egészségügy munkatársai. A megvizs-
gált évfolyamokba járók negyede lúdtalpas volt, 21%-uknál 
tartási rendellenességeket vagy gerincferdülést találtak, ötö-
dének látását fénytörési hibák és alkalmazkodási rendelle-
nességek rontották. A gyerekek 12%-a túlsúlyos volt. Az is-
kolai teljesítmény zavaraival vagy magatartási, emocionális 
zavarokkal küzdött 3,5%-uk.

JÁVORSZKYNÉ NAGY ANIKÓ

ElQfizetési ár 2013-ra belföldre: 1/4 évre 3000 Ft, 1/2 évre 6000 Ft, 1 évre 12 000 Ft

Tel.: 06-80-444-444, fax: 06-1-303-3440, levélben: MP Zrt. Hírlap 
Üzlet ág, Budapest 1008, e-mail: hirlapelofizetes@posta.hu, továbbá szemé-
lyesen a postahelyeken és a kézbesítôknél.

MegrendelhetR a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletágánál

Betegségek, elváltozások ezer 

megvizsgált gyerekre jutó száma 

a 2010/2011-es tanévben

4. évfolyamos 
tanulók

10. évfolyamos 
tanulók

Fiú Lány Fiú Lány
Lúdtalp 286 266 244 225

Tartási rendellenességek 98 88 152 121

Gerincferdülés 61 67 127 148

Szemhibák 143 181 209 285

Túlsúly 124 124 130 116

Kóros soványság 21 21 24 23

Magas vérnyomás 5 5 40 13

Allergia 27 22 52 46

Asztma 32 20 29 27

BQrgyulladás (ekcéma) 10 16 23 24

Iskolai teljesítmény zavara 32 20 25 15

Magatartási, emocionális zavarok 20 9 11 10

A 18 év alattiak betegségei az 1999. évi adatok százalékában
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az OTKA, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala támogatásával jelenik meg.
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Innováció a sebészetben
A sérvsebészetben elért eredmények a 
hálóbeültetéssel végzett műtéti techni-
kák térhódítása óta lényegesen javul-
tak. Az idegen anyag alkalmazásával 
azonban új szövődmények is megje-
lentek. Gyakrabban fordul elő fertőzés 
a műtéti területen, mely csak gyógy-
szeresen vagy ismételt operációval or-
vosolható.

Flórakutatás a sasok földjén
A kalandos életű Nopcsa Ferenc báró A 
legsötétebb Európa címmel írt könyvet 
Albániában szerzett sokéves geológiai, 
paleontológiai kutatásairól és politikai 
tapasztalatairól 1911-ben. A ma már 
kissé pejoratívnak tűnő címadás jól utal 
arra, hogy Albánia a kontinens egyik 
legkevésbé ismert és egyik legelmara-
dottabb területe volt. Albániáról mind a 
mai napig keveset tudunk. 

1914 – az utolsó békeév
A múlt század fordulójának Európájá-
ban virágzott a tudományos és kulturá-
lis élet, s 1914 elején a felszínes szemlélő-
nek úgy tűnhetett, hogy fővárosait 
csak ezek legújabb eseményei érdeklik. 
A gondosabb szemlélőnek azonban fel-
tűnhetett, hogy a bemutatók többségé-
re a saját szövetségesi rendszerek (antant 
országok és a központi hatalmak) kere-
tében került sor.

AJÁNDÉKOZZON 

ÉLET ÉS TUDOMÁNYT!
Lepje meg szeretteit 
az Élet és Tudomány 

változatlan árú 
elQfi zetésével, 

valamint ajándék belépQjeggyel 
a TIT Uránia Csillagvizsgáló-

ba vagy a TIT Budapesti 
Planetáriumba!


2014. januártól a TIT-lapok 

elQfi zetQi árai változatlanok 
maradnak:

Élet és Tudomány: 12.000 Ft/év
(230 Ft/db)

Természet Világa: 6.480 Ft/év
(540 Ft/db)

Valóság: 6.960 Ft/év
(580 Ft/db)


A TIT Uránia Csillagvizsgáló-
ban derült ég esetén távcsöves 

bemutató keretében saját 
szemével láthatja a Naphoz 

legközelebb keringQ Merkúrt, 
a fényes Vénuszt, a vörös Marsot, 
a tarka Jupitert négy legnagyobb 

holdjával együtt és 
a gy_r_s Szaturnuszt. 

A látogató nemcsak Holdunk 
tengereiben, krátereiben merülhet 

el, hanem szemtanúja lehet 
az éppen aktuális égi 

jelenségeknek is. 

Információ: a 06-1/386-9233
telefonszámon vagy a 

www.urania-budapest.hu 
oldalon.


A TIT Budapesti Planetáriumban 
pedig nappal és borult idQ esetén 

is ragyognak a csillagok! 

M_sorainkról bQvebben tájéko-
zódhat weboldalunkon 

(www.planetarium.hu), valamint a 
06-1/263-1811, 06-1/263-0725 

telefonszámokon.



-

Digitális változatban: dimag.hu
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