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Az országos döntővel lezárult a Lovász László akadémiai 
elnök védnökségével rendezett TIT Kalmár László Ma
tematika Verseny. A verseny évfolyamonkénti díjazott
jai és felkészítő tanáraik:

3. osztályosok: 
1. Vámosi Boglár Tünde (felkészítő tanára: Cs. Kiss And

rásné), Debreceni Református Kollégium Általános Iskolája
2. Szanyi Attila (Sántáné Havasi Helga), Bonyhádi Vö

rösmarty Mihály Tagintézménye
3. NagyKalauz Bertalan (Mészárosné Varga Katalin), 

Baka István Általános Iskola, Szekszárd
4. osztályosok:
1. Terjék András (Méhész Istvánné), Vörösmarty Mi

hály Általános Iskola, Budapest
2. Tóth Bálint (István Csilla, Szántainé Erdős Johanna), 

Toponári Tagiskola, Kaposvár
3. Radócz István (Nyolczas Edina), Szandaszőlősi Ál

talános Iskola
5. osztályosok:
1. Csimma Viktor (Baloghné Bodó Genovéva), Kazin

czy Ferenc Gimnázium, Győr
2. Győrffi Ádám György (Győrffiné Puskás Tímea), 

Szepsi Iskola, Szikszó
3. Füredi Erik (László Csilla), Fillér Utcai Általános Is

kola, Budapest

6. osztályosok:
1. Nguyen Thac Bach (Marcsek Gábor), ELTE Radnó

ti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Bu
dapest

2. Beke Csongor (Varga Mária), Veres Péter Gimnázi
um, Budapest

3. Gyimesi Péter (Varga Mária), Veres Péter Gimnázi
um, Budapest

7. osztályosok:
1. Matolcsi Dávid (Rubóczky György) Fazekas Mihály 

Fővárosi Általános Iskola és Gimnázium, Budapest
2. Szabó Dávid (Thuróczy Erzsébet, Kristóf Gergely

né), Török Ignác Gimnázium, Gödöllő
3. Kiss Gergely (Rubóczky György, Weisz Ágoston, 

Táborné Vincze Márta), Fazekas Mihály Fővárosi Álta
lános Iskola és Gimnázium, Budapest

8. osztályosok:
1. Gáspár Attila (Kovács Attiláné, Győry Ákos, Pósa 

Lajos, Szűcs Gábor), Földes Ferenc Gimnázium, Mis
kolc

2. Molnár–Sáska Zoltán (Pósa Lajos, Gyenes Zoltán, 
Táborné Vincze Márta, Gyenes Zoltán) Fazekas Mihály  
Fővárosi Általános Iskola és Gimnázium, Budapest

3. Simon Dániel Gábor (Varga József, Pósa Lajos, Szűcs 
Gábor, Bagdányné Pigricki Erzsébet), Kecskeméti Bá
nyai Júlia Gimnázium

A díjazottaknak és tanáraiknak gratulálunk!
A SZERKESZTőSég

Kedves Olvasónk!



Z S I G M O N D  G Y U L A  R OVATA

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: 

KÁR   AKÁR és KÁRTYA

ERPSÍTÉS: Z

A figurák az egyik irányba 
lépnek egyet, színeik a 
másik irányba.

HAJRÁ: F

A háttérszínek 
országok zászlói: 
Monaco, Németország, 
Ausztria, Észtország és 
Lengyelország. A zöld bet_k 
az országok fQvárosainak 
kezdQbet_i, Németország: 
Berlin, Ausztria: Wien, 
Észtország: Tallin és 
Lengyelország: Warszawa, 
ellenben Monaco fQvárosa 
Monaco.
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A 24. heti lapszámunkban 
bemutatott fejtörQk megoldása:
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Melyik ábra kerül középre? 

Melyik illik legkevésbé a többihez? 

Melyik hiányzik a sorozatból? 
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	 Lakható	bolygó		
a	szomszédban?

Egy nemzetközi csillagászcsoport 
két bolygót fedezett fel Napunk 
egyik legközelebbi szomszédja, 

egy nagyon idős csillag körül. Mind-
két bolygó a szuperföldek kategóri-
ájába sorolható, és – ami a felfedezést 
különösen izgalmassá teszi! – egyikük a 
bolygó lakható zónájában kering (azaz 
felszínén a víz cseppfolyós állapotban 
is előfordulhat, ami az általunk ismert 
élet kialakulásának egyik legfontosabb 
feltétele). A kutatók a felfedezésről a 
Monthly Notices of the Royal Astronomical 
Society szakfolyóiratban számoltak be.

A bolygók napja Kapteyn csillaga, 
amely nevét Jacobus Kapteyn holland 
csillagászról kapta, aki a XIX. század 
végén fedezte fel a máig ismert máso-
dik (a Barnard-csillag után) legnagyobb 
sajátmozgású csillagot. A tőlünk most 
13 fényévre eső, a galaktikus halóhoz 
tartozó (a Tejútrendszer körül erősen 
elnyúlt elliptikus pályán keringő) csillag 
tömege mintegy harmada a Napénak, 

tehát a vörös törpék körébe sorolható, 
és közelségének köszönhetően már 
egyszerű kézi távcsővel is látható a déli 
égbolt Festő (Pictor) csillagképében.  

A csillagászoknak az Európai Déli Ob-
szervatórium (ESO) La Sillai Obszer-
vatóriuma HARPSspektrométere, 
a chilei Las Campanas Obszervató-
rium Magellan távcsöve bolygóke-
reső spektrométere (Planet Finding 
Spectrometer), és a hawaii Keck Ob-
szervatórium HIRESspektrométere 
legújabb adatainak felhasználásával a 
Dopplereffektus alapján sikerült ki-
mérniük a csillag „imbolygását”, azaz a 
mozgásában észlelhető piciny, periodi-
kus változásokat, amelyeket a körülötte 
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hatása okoz. Az észlelt adatok 
alapján a kutatók megbecsül-
ték a bolygók tömegét és csil-
lag körüli keringésük hozzá-
vetőleges periódusát is. 

„A csillag mozgásában kisebb 
ingadozásokat már korábbi ada-
tok is jeleztek, ezek alapján a csil-
laghoz nagyon közeli pályákon, 
rendkívül rövid keringési idejű 
bolygókra számítottunk – ehhez 
képest az eredmény meglepő 
volt” nyilatkozta a kutatást ve-
zető Guillem Anglada-Escude, 
a londoni Queen Mary Egye-
tem csillagásza. 

A megfigyelések alapján a 
csillaghoz közelebbi pályán 
keringő Kapteyn b bolygó 
tömege legalább ötszöröse a 
Földének, keringési ideje 48 
földi nap. Ez azt jelenti, hogy a bolygó 
felszíne elég meleg ahhoz, hogy rajta 
a víz cseppfolyós formában előfordul-
hasson. A másik bolygó, a Kapteyn c 
sokkal nagyobb tömegű szuperföld, 
amelynek keringési ideje legalább 121 
földi nap, ezért a csillagászok  szerint 
túl hűvös ahhoz, hogy rajta cseppfo-

lyós állapotú víz létezhessen. A 
bolygók eddig becsült adatai 
(tömeg, pálya, keringési idő) 
azonban egyelőre nem elegen-
dők ahhoz, hogy ennél többet 
állíthassunk; a már fejlesztés 
alatt álló újabb megfigyelési 
eszközökkel lesz csak mód az 
adatok pontosabb meghatáro-
zására és például a légkör ösz-
szetételének (és benne vízgőz 
nyomainak) megfigyelésére. 

„Egy csillagászati léptékben 
ennyire közeli, mondhatni szom-
szédos stabil bolygórendszer, s ben-

ne potenciálisan lakható kőzetbolygó fel-
fedezése tovább erősíti azt a feltételezést, 
hogy az élhető bolygók olyan gyakoriak 
a Tejútrendszerben, mint a homoksze-
mek a tengerparton” – mondta Pamela 
Arriagada, a Carnegie Tudományos 
Intézet munkatársa, a cikk egyik 
társszerzője.

A NASA Kepler missziója által fel-
fedezett exobolygók és -rendszerek 
túlnyomó többsége több száz fényév-
re esik tőlünk – ehhez képest Kapteyn 
csillaga Napunk 25. legközelebbi 
szomszédja, amely jelenleg alig 13 
fényévre van. Ám nem csak ez teszi 
különösen izgalmassá a felfedezést, 
hanem a csillag rendkívül idős kora és 

feltételezett viharos múltja is. Kapteyn 
csillagáról ugyanis már régebb óta azt 
feltételezik, hogy eredetileg egy, a Tej-
útrendszeren kívüli törpegalaxisban 
keletkezett, amely évmilliárdokkal ez-
előtt, galaxisunk közelébe sodródva 
a galaktikus kannibalizmus áldozatá-
vá vált, a Tejútrendszer szétszaggatta 
és részben bekebelezte: ekkor került 
Kapteyn csillaga is (sok más csillaggal 
egyetemben) galaxisunk halójába.

Az eredeti törpegalaxis magjának 
feltételezett maradványa a tőlünk 16 
ezer fényévre található Omega Centauri 
csillagcsoportosulás, amely több száz-
ezer nagyon idős csillagot tartalmaz, 
és hosszú ideig gömbhalmaznak vélték. 
Ennek alapján Kapteyn csillagának és 
bolygóinak életkora 11,5 milliárd évre 
becsülhető, azaz mindössze 2 milliárd 
évvel a Nagy Bumm után keletkeztek, 
és mintegy két és félszer idősebbek a 
Földnél. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy 
ha a lakható zónába eső bolygóján vala-
ha is kifejlődött élet, annak szintén eny-
nyivel hosszabb ideje volt az evolúcióra. 
„De hogy ennyi idő alatt hová fejlődhetett, 
azt el sem tudjuk képzelni” – jegyezte 
meg AngladaEscude. 
Forrás: http://carnegiescience.edu/news/two_planets_
orbit_nearby_ancient_star 

Téglából	márványt…
A görög tragédiákban megje-
lenő hazugságoktól a magyar 
egyiptománia emlékein át a bi-
zánci történetírók közönségéig 
az ókori történelem, irodalom és 
művészetek számtalan részletébe 
nyerhettek betekintést azok, akik T
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Fantáziakép a lakható zónába esQ Kapteyn b exobolygóról 
(a kép hátterében a csillag eredeti szülQgalaxisa magjának 

feltételett maradványa, az Omega Centauri)
KÉP: PHL/UPR ARECIBO/ALADIN SKY ATLAS

Kapteyn csillaga és bolygói valószín_leg egy távolabbi 
törpegalaxisban keletkeztek, amelyet a Tejútrendszer 

évmilliárdokkal ezelQtt szétszaggatott és részben 
bekebelezett. A háttérképen a galaxisok ütközése által 

kialakított jellegzetes csillagáram, a kis betétképen a Kapteyn 
csillaga vörös törpe és két bolygója látható.

KÉP: VICTOR ROBLES, JAMES BULLOCK, MIGUEL ROCHA (UNIVERSITY 

OF CALIFORNIA IRVINE); JOEL PRIMACK (UNIVERSITY OF CALIFORNIA 

SANTA CRUZ)
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részt vettek a 11. Magyar Ókortudo-
mányi Konferencia maratoni három 
napjának előadásain. 

Az ELTE BTK Ókortudományi 
Intézetének szervezésében 16 szekció 
csaknem 200 témakörét sajnos lehetet-
len összefoglalni, a közelgő nyárvégi 
jubileum miatt azonban mindenképp 
említést érdemel a Sólyom Márk által be-
mutatott Epitome de Cesaribus című, 
a IV. század végén keletkezett brevi-
árium, amely a többi ókori szerzőhöz 
képest is igen hosszan tárgyalja Augus-
tus császár életrajzát. „Téglából épített 
várost örököltünk és márványból épí-
tettet hagyunk utódainkra” – mondta 
a Római Köztársaság princepse, aki 
idén 2000 éve, Kr. u. 14. augusztus 
19-én – Hadrianus császár levéltárosa, 
Suetonius szerint – felesége, Livia sze-
rető karjaiban halt meg. Mások szerint 
azonban éppen Livia gyilkoltatta meg 
az uralkodót, mert az a saját unokájá-
nak és nem Livia fiának szánta a trónt. 
Mint az előadó hangsúlyozta, az ókori 
iratok olvasásakor nem árt óvatosnak 
lenni, és több szerző vonatkozó sorait 
is összevetni, mert a szövegek gyakran 
élnek propagandisztikus elemekkel. Így 
például, noha az Epitome de Cesaribus 
általában pozitív színben tünteti fel Au-
gustus császárt, s kiemeli ékesszólását, 
törvényhozói munkásságát, az írásban 
és az olvasásban mutatott talentumát, 
különös módon – a mai bulvársajtót is 
megszégyenítő részletességgel – tárja 
a korabeli olvasók elé kicsapongó élet-
módját. Szintén negatívumként említi 
a munka – a császár hatalom iránti el-
kötelezettségének alátámasztására – azt 
a történetet, mely szerint Augustus 
eltörölte azt a még Julius Caesar által 
bevezetett szokást, hogy a katonák 
harcostársnak szólítsák a császárt, mivel 
úgy vélte, ez gyengíti uralkodói reno-
méját és autoritását. A szöveg tudomá-
nyos jelentőségét ezek a máshol fel nem 
lelhető információk adják, amelyek 
között azt is megtudhatjuk, hogy a ró-
mai lakosság ellátására évente 20 millió 
egységnyi (a szövegben mértékegység 
nem szerepel) búzát hozattak Egyip-
tomból a birodalom fővárosába.

A Handinasztia (Kr. e. 206Kr. u. 
220) idején alakult ki az a kereskedő 
útvonal, amely Kína akkori fővárosától 
Alexandriáig húzódott és a modern 
történetírás Selyemútként emlegeti. 
A Himalájától északra elterülő Takla
Makán sivatag szélét övező városok 
életét mutatta be Felföldi Szabolcs, aki 
tájékoztatójában azt a különös anomá-

Augustus felesége, Livia

liát hangsúlyozta, hogy az utókor által 
kereskedővárosoknak aposztrofált te-
lepülések dokumentumai között alig 
találunk árucserére vagy a távolsági ke-
reskedelemre vonatkozó adatokat. Az 
elmúlt években elsősorban az itt talált 
múmiákról elhíresült Tárimmeden-
cében, ekkortájt a Kínától névlegesen 
függő Shanshan királyság által mű-
ködtetett oázisállamok laza rendszerét 
találta az utazó. A főleg Niya környéki 
ásatásokon előkerült régészeti leletek 
azt bizonyítják, a kereskedelem való-
színűleg nem tudta biztosítani a helyi 
lakosság megélhetését, akik már csak 
nomád hagyományaik miatt is inkább 
földművelésre és állattenyésztésre ala-
pozták hétköznapjaikat. Ettől jóval 
izgalmasabb életet éltek azok a keres-
kedők, akik bár sokkal korábbi idő-
szakban, az Újasszír Birodalom terüle-
tén próbáltak meggazdagodni. Ennek 
felgyorsítására már a Kr. e. VIIIIX. 
század fordulóján sem mindig a legá-
lis út volt a legrövidebb. Az elvileg jól 
jövedelmező áruforgalmazói életpálya-
modell lehetőségeit ugyanis kissé szűk-
re szabták azok a törvények, amelyek 
mind a csereüzletek helyszínét, mind 
a cserélhető áruk körét korlátozták. Az 
országból lovat, aranyat és rabszolgát 
kivinni nem lehetett, a hajóépítésben 
nagy jelentőséggel bíró cédrust, vala-
mint a hadsereg számára fontos vasat 
az asszírok által politikai értelemben 
megbízhatatlannak tartott egyiptomi-
aknak és araboknak nem lehetett el-
adni. Vér Ádám beszámolójából többek 
között kiderült, mindössze egyetlen 
forrás említi a vasat, mint gazdát cseré-
lő árucikket, ennek 30 kilogrammjáért 
a helytartó helyettese házat, földet és 
legalább négy rabszolgacsaládot vett, 

ami a mai 50 Ft/kg felvásárlói árat te-
kintve rendkívül jó üzletnek értékel-
hető. A mostoha körülmények miatt, 
az említett presztízsjavak csempészete 
is ekkor élte virágkorát. A konferencia 
hallgatósága több olyan feljelentőlevél 
részleteit is megismerhette, amelyek 
vastárgyak alantas gazdasági nyerész-
kedés vágyából elkövetett eltüntetéséről 
tájékoztatják az uralkodót. A legkü-
lönösebb lelet még az 1850es évekből 
való, amikor a királyi palota 15. számú 
udvarának 84. számú termében a ko-
rabeli régészek mintegy 160 tonnányi 
vasat találtak felhalmozva. A főleg sé-
rült szerszámokból és fegyverekből álló 
fémtömeg összehordásának célja máig 
ismeretlen.

A 11. Ókortudományi konferencián 
a régészeti emlékek értelmezési prob-
lémái Süvegh Eszter prezentációjában 
is előkerültek, aki a Szépművészeti 
Múzeum gyűjteményében látható hel-
lenisztikus groteszk kisplasztikák elké-
szítésének okaként számos lehetőséget 
felvázolt. A kisméretű szoborfejeket 
kétrészes negatív formákból préselték, 
és égetés előtt még retusálták őket. A 
különös, elnagyolt vonások az előadó 
véleménye szerint bizonyos esetekben 
akár a korban oly gyakori betegségeket 
is ábrázolhatják, így vakságot vagy a 
tudomány által ma achondroplasiaként 
ismert egyik leggyakoribb típusú tör-
penövést. 

Ókortörténeti körutazásunkat fe-
jezzük be Karthágóban, ahol a szinte 
démonikus vonású szobrocskák he-
lyett úgynevezett átoktáblákon szólí-
tották meg egyesek a gonosz istensé-
geket. Kovács Ágota a varázslók által 
már-már kereskedelmi iparágként 
űzött átokírás tárgyiasult emlékeit 
mutatta be, amelyek célpontjai a fo-
gathajtó versenyeken részt vevő spor-
tolók voltak. Németh György felvezető 
előadásából kiderült, az átoktáblákon 
is gyakran megjelenő charaktérek 
olyan ikonográfiai újításnak fog-
hatók fel, amelyek bevezették vagy 
felerősítették a mágikus szövegeket. 
Ezek célja természetesen valamilyen 
szerencsétlenség előidézése volt az el-
lenfél csapatára nézve. Bár megjegy-
zendő, hogy az elmúlt több mint két-
ezer év tudományos alapokon nyug-
vó sportpszichológiai kutatásai szerint 
a saját csapat tagjainak bíztatása a 
drukkerek részéről – az átkozódással 
ellentétben – sokkal inkább elősegíti 
az eredményes szereplést.

Kővágó AngélA
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roni országgyűlés 1681ben Szent Antal 
napján (június 13.) választotta nádorrá, és 
egy hónap múlva már intézkedett is. Jú
lius 20án megbízást adott Sopronból 

KVFARAGÓK	ÉS	SZOBRÁSZOK	ESTERHÁZY	PÁL	SZOLGÁLATÁBAN

A MECÉNÁS NÁDOR UDVARA

Esterházy Pál első, reprezentációt ki
fejező gesztusát a kismartoni kas
tély barokk átalakításakor érhetjük 

tetten. Itáliában szokás volt a kastély
homlokzatok első emelet feletti részén, 
hősöket ábrázoló falmezőkön ókori kirá
lyokat és hősöket szerepeltetni. Esterházy 
Pál azonban a honfoglaló magyar vezé
rek mellszobrait állította a falmezőkbe, 
sőt a sorba önmaga és apja képmását is 
beleillesztette. Ezzel azt kívánta jelezni, 
hogy magát és családját ezektől a dicső 
ősöktől származtatja. A mellszoborso
rozatot Hans Mathias Mayr kismartoni 

szobrász készítette 
lorettói homok
kőből 1667ben. 
Csak a megmun
kálásuk után szál
lították a mell
szobrokat a kas
télyhoz, az utolsót 
1669ben helyez
ték el. A szobrász 
előképül a Nádas

dy Ferenc (1625–1671) országbíró által 
Nürnbergben kiadott (1664) Mausol eu
mot használta, amely 60 rézmetszetben 
állít emléket a hun és magyar vezérek
nek, magyar királyoknak egészen IV. 
Ferdinándig. Később ez lett az Esterházy 
Pál által 1700ban kiadott, a család őseit 
és kortárs tagjait 165 metszeten bemuta
tó Trophaeum inspirálója, ami – a Mau
so leumhoz hasonlóan – képes ábrázolá
sok mellett életrajzaikat is tartalmazza.

Volt egy fogadalma, mely szerint 
amely szentnek a napján kap meg egy 
magasabb rangot vagy címet, annak kő
oszlopra állított szobrot emeltet. A sop

Az írás a TIT és a 
DOSZ közös cikkpályázatán 

harmadik díjat nyert

Sebastian Rauschmayer kismartoni kő
faragónak, hogy 50 forintért készítsen 
vázlatot egy Szent Antalt és a gyermek 
Jézust egy nagy kőoszlopon ábrázoló 
szoborhoz. Az oszlopot a fraknói vár elé 
állíttatta fel, ám ez a szobor ma már nem 
látható.  (Az Esterházyak elszámolásaik
ban rajnai forintban számoltak. Az átvál
tás szerint 1 rajnai forint 0,8 magyar fo
rintnak felelt meg.)

Az	Aranygyapjas	rendért
Esterházy nagyon sokat tett azért, hogy 
az Aranygyapjas rendet elnyerje. A nagy 
múltú rendet III. (Jó) Fülöp burgundi 
herceg alapította 1430ban a keresztény
ség védelmére, a lovagi erények ápolásá
ra. Alapítását követően először a bur
gundi hercegek, majd a Habsburgok 
spanyol ágának, később pedig az osztrák 
ágnak is a legfontosabb rendjele lett. A 

URALKODÓI	UDVAR	
HELYETT
A magyar fQúri udvarok speciális helyzetben 
voltak a korban. Az 1526 után létrejött közös 
bécsi Habsburg-udvar megjelenésével az 
arisztokraták rezidenciáinak kulturális sze-
repe felértékelQdött, hiszen az ország terü-
letén nem volt önálló magyar uralkodói ud-
var. Ezt az _rt akarta Esterházy a kismartoni 
kastély átalakításakor (1663–1672) betölte-
ni. Bécsi császári építészek és freskófestQ 
alkalmazásával sikerült a kor elvárásainak 
megfelelQen a legkorszer_bb, legmagasabb 
m_vészi színvonalat biztosítania a kastély 
barokk rezidenciává emelésekor.

Hans Matthias Mayr: Esterházy Miklós és Esterházy Pál mellszobrai a kismartoni kastély homlokzatán

Esterházy	 Pál	 nádor	 (1635–1713)	 kora	 legösszetettebb	
személyisége:	 katolikus	 fWúr,	 katona,	 nádor,	 herceg	és	
nem	utolsó	sorban	mecénás.	Reprezentációja,	mevészet-
pártolása	napjainkig	az	arisztokrácia-kutatás	homlokte-
rében	áll.	A	XVII.	századi	magyar	fWúri	kultúra	kiemelke-
dW	pártfogójaként	nagy	jelentWséget	tulajdonított	önma-
ga	és	családja	nagyságának,	tetteinek	megörökítésére.	
Ennek	legreprezentatívabb	színtere	maga	az	épített	kör-
nyezet:	 épülethomlokzatok,	 kastélyudvarok,	 szobrok.

A kismartoni kastély udvara
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Rauschmayert a fraknói Esterházy 
hercegi levéltárban őrzött források sze
rint rendszeresen foglalkoztatták 1679 és 
1683 között Kismartonban. Tetőablako
kat készített a kastélyban vagy a nádor 
által 1679ben alapított ágostonrendi 
apácakolostorban is végzett javítási mun
kákat. Munkaköre nem csak faragási 
feladatokra terjedt ki, mivel a herceg 
díszkertjébe és vadaskertjébe egy alka
lommal például 50,5 öl követ szállított.

A birodalmi hercegi cím megszerzésé
vel (1687) Esterházy közjogi pályájának 
csúcsára ért. Ekkor is tartotta magát ko
rábbi fogadalmához: miután Mária 
szeplőtelen fogantatásának ünnepén 
(dec. 8.) nyerte el ezt a címet, az ő tiszte

letére is emeltetett egy oszlopot a fraknói 
vár előtt, amely azonban csak 1694re 
készült el. Ő maga így emlékezik meg a 
Máriaoszlopról: „midőn Lipót németró
mai császár és magyar király, nekem a biro
dalmi hercegi méltóságot kegyelmesen, jámbor 
hűséges szolgálatomért ígérte volna, fogadást 
tettem az Istennek és a Boldogságos Szűz
nek, hogy valamely nap lesz annak megadá
sa, azon szentnek képével együtt, egy oszlo
pot csináltatok. (…) …mivel azon méltóság a 
Boldogasszony fogantatása ünnepén, az 
1687. esztendőben Pozsony várában adatott 
nekem, fogadásomnak eleget akarván ten
nem, ezen képet oszlopával (…) csináltattam 
a Boldogságos Szűz tisztességére.” Mária 
iránti tisztelete jeléül 1690ben kötetben 
is összegyűjtötte az egész világ és benne 
Magyarország leghíresebb Mária kegy
képeit. A művet metszetekkel illusztrálta 
és magyarázattal is ellátta azokat.

Lovasszobor	–	önmagának
Néhány évvel ezután állítatta fel a 
fraknói vár belső udvarán saját, szinte 
életnagyságú lovasszobrát. Jelentősége 
abban rejlik, hogy a magyarországi mű
vészetben ez a szobortípus csak a XIX. 
század végén jelent meg, viszont a XVII. 
századi európai barokk művészetben 
már elterjedt volt, királyok és fejedelmek 
rangjelző jelképének számított ez a szo

A	FRAKNÓI	LEVÉLTÁR
A fraknói Esterházy hercegi levéltárban 
leginkább gazdasági iratokat (megbízáso-
kat, nyugtákat) Qriznek. Kiderül belQlük, 
hogy Esterházy uradalmi központjainak ad-
minisztrációja precíz és részletekre kiterje-
dQ volt. Az alkalmazottak izetései révén 
képet kapunk az udvari személyzet hierar-
chiájáról, valamint a mesterek megbízásai-
nak elemzése értékes információkkal szol-
gál a fraknói várban vagy a kismartoni kas-
télyban végzett munkálatok vagy egyéb (pl. 
egyházi) építkezések jellegérQl.

rend tagjai feddhetetlen életű nemesek 
lehettek, akik kiváló szolgálataikért 
nyerhették el a címet. A nádor a rend 
megszerzésével akarta biztosítani helyét 
a nemzetközi elit elismert tagjai között, 
valamint apja, a rendet szintén 4546 
évesen elnyerő Esterházy Miklós nyom
dokaiba is kívánt lépni. Martí Tibor ku
tatásai szerint nem sajnálta az anyagi ál
dozatokat sem az ügy előremozdításáért: 
egyik feljegyzése szerint 2793 birodalmi 
aranytallért fordított erre a célra. Emel
lett a madridi császári követtel, Grana 
márkival folytatott levelezése alapján  
további 530 birodalmi tallért fizetett a 
spanyol államhivatalnokoknak. Nem  
lehet véletlen, hogy Pál egy esztendővel 
nádorrá választása után nyerte el az 
Aranygyapjas rend lovagja címet, ahogy 
ez apja esetében is történt: 1625ben  
választották nádorrá, a címet pedig 
1626ban kapta meg. A rendet tehát 
1682ben, Szent Mátyás napján (február 
24.) nyerte el, és mivel ez egy spanyol ki
tüntetés, jelzi, hogy a spanyol Habsbur
gok számára is fontos a magyar nádor. A 
szobrot szeptember 8án rendelte meg 
Rausch mayertől, majd három hónap 
múlva ki is fizette a munkáért járó 50 fo
rintot. Később az Esterházy család to
vábbi tizenöt tagja nyerte el az Arany
gyapjas rendet.

Sebastian Rauschmayer: Szent Mátyás szobra a fraknói vár elQtt Michael Filser: Esterházy Pál lovasszobra, a talapzat egyik oldalán két fogollyal
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nádor. Nem volt ritka, hogy egyegy 
megbízásáért 2–300 forintot kapott. 
Néhány összehasonlító számadat: az 
1680as évek végén a kapuvári urada
lomban egy őzért 1 forintot, egy ebéd 
halért pedig 1,5 forintot számoltak fel. 
Egy fraknói kőműves évi fizetése 42 fo
rint, a legmagasabb uradalmi tisztségvi
selő, a tiszttartó fizetése pedig 120–150 
forint volt.

Kocsikázás	a	kWszoborral
Esterházy egyik kedvelt búcsújáró helye 
volt a Bécshez közeli Lanzendorf. Az ott 
található Kálváriahegy kialakítása Felix 
Niering ferences rendi szerzetes nevéhez 
fűződik. Ez akkora benyomást tett a ná
dorra, hogy elhatározta, kismartoni kas
télyához közel alapít egy hasonló kápol
narendszert. A munkálatokhoz elhozta 
Felix frátert, aki egyébként tanult aszta
los volt, és 1701ben letették az új kálvá
ria alapkövét. A kismartoni épület azon
ban csak alapszerkezetében hasonlít elő
képéhez, mert az egész építmény sokkal 
monumentálisabb a lanzendorfinál. 
1707re tíz kápolna és tizennyolc oltár el 
is készült. A folyosókkal összekötött ká
polnákban életnagyságú szobrok jelení
tik meg Krisztus szenvedéseit. A barlan
gokban és fülkékben több mint 200 fi
gura található, melyek fából készültek. A 
hozzá tartozó kegykápolnát a kegyszo
borral 1711ben szentelték fel. Az itt talál
ható Máriaszobrot 1700 körül a már 
említett Michael Filser készítette. Ez a 

bortípus. A fraknói szobor X. Károly 
Gusztáv svéd király metszetét követi, de 
előképe még Gusztáv Adolf svéd és  
I. Károly angol király lovasszobra is, Li
pót császárról viszont csak alkalmi lo vas
szobrok készültek. Esterházy ágaskodó 
lován hercegi kalapban, kezében hadve
zéri pálcával jelenik meg. A szobrot az 
Aranygyapjas renddel közrefogott Ester
házy hercegi címer támasztja alá, alul pe
dig a rangjait sorolja fel. A szobor talap
zata arányaihoz képest igen magas, ami 
még inkább növeli a szobor heroizáló ha
tását. A talapzaton négy megláncolt, 
görnyedt rabszolga tartja a hátán a kom
pozíciót, ők a legyőzött törököket szim
bolizálják. Ezzel a szobortípussal Ester
házy magát az európai uralkodókéhoz 
hasonló szerepkörben kívánta megjele
níteni. Galavics Géza szerint így próbált 
a művészet nyelvén a nádor közjogi mél
tóságának eredeti tartalmára figyelmez
tetni, a tisztség rangjának és befolyásá
nak növelésére emlékeztetni, amelynek 
a nádori jogkör csorbítása felett érzett 
keserűsége okán érezhette szükségét.

A lovasszobrot Michael Filser (1659 k.–
1709) kismartoni szobrász készítette. A 
szobor kifaragásáért járó 30 forintot 
1691. szeptember 15én vette át. Ezt 
megelőzően másoknak is dolgozott. 
1687ben a zwettli apátság kertjében lévő 
figurális díszítésű kútért fizetett neki az 
apátság. A schweiggersi piactér Mária
oszlopát is ő készítette 1688ban. 1698
ban fejezte be Martin Legat festővel és 
Georg Köpp asztalossal a kis bol dog
asszo nyi (Kleinfrauenheid) kegytemplom 
oldaloltárát. Esterházy később is alkal
mazta őt, megbízásai a kismartoni gaz
dasági iratok között fennmaradtak. 
1702től folyamatosan dolgozott a kis
martoni Kálvárián, de emellett a feren
ceseknek oltár, a lorettói kápolnában pe
dig oldaloltár készítésével is megbízta a 

svájci Einsiedeln Mária kegyszobrának 
másolata, amely eredetileg a nagy höf lá
nyi (Großhöflein) fürdőházban, majd plé
bániatemplomban állt. Amikor 1707
ben, a kuruc katonák gyújtogatásai so
rán csodálatos módon épen maradt, kü
lön tiszteletben kezdték részesíteni. 
Hosszan tartó megfigyelések és tárgya
lások után az egyházi hatóság megen
gedte a hárommázsás kőszobor kismar
toni Kálváriahegyre való áthelyezését, 
ami 1711. szeptember 3án meg is tör
tént. A herceg díszkocsiján maga vitte a 
szobrot, őt fiai követték feleségeikkel, 
majd urak, papok és hívek sokasága kí
sérte a menetet. Az 1713as pestisjárvány 
idején Kismarton határában, egy szőlő
indás kő pestisoszlop tetejére állították fel 
a szobor másolatát, amely ma a templom 
előtti téren látható.

Mindez csak néhány példa Esterházy 
sokrétű és szerteágazó reprezentációjá
ból. Jól illusztrálják, hogy mecénási 
gesztusaival igyekezett a kor politikai 
eseményeire reagálni. Építkezéseinél a 
hosszú távú családi imázsteremtés is tu
datos volt, Mária iránti tiszteletének ki
fejezésében pedig egyaránt ott van a 
katolikus megújulás és az országegység 
gondolata. Az ezekhez kötődő meg
rendeléseivel olyan mestereket keresett 
meg, akikkel más munkákra is szerző
dött, tehát praktikusan és tudatosan 
szervezte mondanivalójának képi meg
jelenítését.

MITROPULOS ANNA DIÁNA

ÚT	A	HERCEGI	CÍMHEZ
A török ki_zésével a Magyar Királyság geo-
politikai helyzete és a magyar politikai elit 
politikai mozgástere megváltozott. 1687-
ben a magyar nemesség – hálából Buda és 
Magyarország nagy részének felszabadí-
tásáért – lemondott az Aranybulla ellenál-
lási záradékáról és a szabad királyválasz-
tási jogáról, ennek értelmében pedig a 
Habsburg-ház féri ágának örökösödése 
lépett életbe. A nádornak nagy szerepe volt 
ebben. Valószín_leg ez is közrejátszott – 
katonai és politikai érdemei mellett – a her-
cegi cím adományozásakor.

Michael Filser: A kálváriahegyi kegykápolna Mária szobra (A SZERZP FELVÉTELEI)
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A hitelintézeti törvény nem-
csak a pénzügyi szolgáltatá-
sokat végzőkre (bankok, ta-

karékszövetkezetek), hanem e tevé-
kenységeket felügyelő szervezetre 
(pénzügyi szervezetek állami felügyele-
te, amely a jegybank része), továbbá a 
betétbiztosításra (Országos Betétbizto-
sítási Alap) vonatkozik és szabályoz-
za az ügyfelek védelmével kapcsola-
tos feladatokat is. 

Álljon meg a saját lábán!
2014 elején új hitelintézeti törvény 
lépett hatályba (2013:CCXXXVII), 
az előző ilyen törvény 1996os kelte
zésű volt és a hatálybalépése óta eltelt 
17 évben többször módosították. De 
nemcsak a régi törvény felülvizsgá-
lata, korszerűsítése volt az alapja az 
új törvénynek, hanem az is, hogy 
egy irányadó uniós rendeletet 
(575/2013/EU sz. a hitelintézetekről és 

a befektetési vállalkozásokra vonatkozó 
prudenciális követelményekről) építsen 
a szabályozásba. Az új törvény ren-
delkezéseiből fontos kiemelni néhá
nyat, ezeknek a megfelelés érdeké-
ben a hitelintézetek belső szabályo
zásában és működésében meg kell je
lenniük, de az ügyfeleknek is 
hasznos ismeretük.

A pénzügyi válság témánk szem-
pontjából két tanulsággal szolgált: a 
világban, de Európában is számtalan 
pénzintézet égette meg magát, mert 
olyan üzletpolitikát folytatott, ami 
túlságosan kockázatos volt és sok 
esetben a veszteségek elkerülése 
vagy semlegesítése érdekében nem 
voltak meg a szükséges tartalékok és 
a tőke sem volt elegendő. A tovább
terjedő kockázatok (vagy ahogyan 
szokták mondani, a mérgezés) mérsék-
lése és megakadályozása érdekében 
az államok, pontosabban az ország 

költségvetése sok esetben kisegítette 
a megbillent pénzügyi rendszer egy-
egy intézményét. (Hazánkban erre 
nem került sor, mert bankrendsze-
rünk stabilnak bizonyult.) Az Euró
pai Parlament és Tanács tehát a jövő
re nézve olyan szabályokat dolgozott 
ki, amelyek elébe mennek az ilyen 
következményeknek. Ennek érdeké-
ben olyan új követelmények léptek 
életbe az új törvénnyel, amelyek spe-
ciális tartalékok, pufferek képzését 
írják elő a pénzügyi intézmények 
számára és ezzel együtt a tőkeköve
telmények is változnak.

Mire	jó	a	tWkepuffer?
Továbbra is követelmény a 8%-os 
tőkemegfelelési mutató (azaz a koc-
kázatokkal súlyozott eszközök és a 
szükséges tőke közötti arány) fenntar-
tása, de új tőkepuffereket is kell ké
pezni.

A	vállalkozások	és	a	magánsze-
mélyek	mindennapi	tevékenysé-
ge,	 gazdálkodása,	 meködése,	
jövWbeni	 tervezése	 elképzelhe-
tetlen	a	pénz,	a	pénzforgalom,	a	
megtakarítások,	 befektetések	
nélkül.	 Számos,	 erre	 a	 tevé-
kenységre	 jogosult	vállalkozás,	
legfWképpen	 a	 hitelintézetek	
segítenek	ebben.	Miután	e	pénz-
ügyi	 szolgáltatások	 sokréteek,	
összetettek,	 kockázatokkal	 is	
járnak,	fontos,	hogy	a	szolgálta-
tásokat	 végzWk	 tevékenységét,	
meködését	 és	 az	 ügyfelekkel	
való	 kapcsolatát	 egyértelme,	
világos	 törvény	 szabályozza.	

KÖTELEZV	PUFFEREK
ÚJ 	 E LEMEK 	A 	H I TEL INTÉZET I 	 TÖRVÉNYBEN	 	
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amely arra hivatott, hogy semlege-
sítse olyan kockázatok továbbterje-
dését, amelyek egy meghatározó 
vagy nagyméretű bank nem megfe-
lelő, nem prudens működéséből 
erednek és jelentős kockázatuk, to-
vábbgyűrűződő hatásuk van vagy 
lehet más pénzügyi intézményekre. 
Fontos megjegyezni, bizonyos fej-
lesztéseket, projektek megvalósítását 
(például energetikai, infrastrukturális 
beruházásokat már csak méretük, beke-
rülési összegük miatt) nemcsak egy 
bank finanszíroz, hanem bankok al-
kotta szindikátusok, tehát ha az 
egyik meginog, az hatással lehet a 
társbankra is.

A pénzügyi intézményeket felü-
gyelő hatóság rendszeres vizsgálata 
is felfedhet olyan helyzetet, amely 
mellett a hatóság nem mehet be-
avatkozás nélkül. Súlyos esetben 
akár előírhatja többlet tőkekövetel-
mény megképzését és fenntartását 
mindaddig, míg az adott kockázat, 
kitettség nem csökken normális 
szintre. 

A tőkefenntartási puffer kö ve tel
mény arra szolgál, hogy a hitelinté-
zet veszteségviselő képességét növel-
je és ezzel együtt folyamatosan fenn-
tartható legyen a szavatolótőke
követelmény. Minden hitelintézet 
nyilvánvalóan fel van készülve vesz-
teségeinek mértékére, összetételére, 
időbeni (jövőbeni) bekövetkezési va-
lószínűségére. Ebből eredően érte-
lemszerűen van egy olyan határa, 
nagysága a veszteségeknek, amelyek 
még elviselhetőek és a tevékenység 
folytatható e veszteségek ellenére is. 
E tőkepuffer megképzése, illetve 
növelése e veszteségviselő képességet 
emeli. 

Az intézményspecifikus an ti cik li
kus tőkepuffer a következő kocká-
zatot szolgálja kiiktatni: a gazdaság 
ciklikus mozgásából (növekedéséből, 
eséséből) eredően gyakorta tapasztal-
juk, hogy a hitelezés valamilyen 
irányban túlszalad (az elmúlt években 
ilyen volt nálunk a gyógyfürdők és az 
ehhez kapcsolódó szállodák, a bevásárló-
központok fejlesztése, de a devizahitele-
zés megugrása is). A szabályozás értel-
mében, kiküszöbölendő az ilyen 
kockázatokat, a hitelállomány és a 
bruttó hazai termék hosszú távú 
trendje az irányadó, ha egy intéz-
ménynél a hitelállomány összetétele 
és növekedésének mértéke eltérne 
ettől, a szabályozó hatóság pufferráta 
meghatározása alapján pótlólagos 
tőke képzését rendeli el. 

Rendszerkockázati tőkepufferről, 
illetve ilyen puffer megképzéséről 
beszélünk, amikor a pénzügyi köz-
vetítőrendszer működéséből, likvi-
ditásából (folyamatos fizetőképességé-
ből), hitelezési aktivitásából eredően 
a felügyelet kockázatokat állapít 
meg és ezek kiiktatására határoz 
meg pótlólagos tőke képzését. 

A rendszerszinten jelentős intéz-
mények tőkepuffere az a tőkeelem, 

A szabályozó hatóság e tő ke puf fe
rek re különböző mértékeket határoz 
meg, illetve elkerülendő a sokkhatást, 
fokozatosan válnak kötelező érvény-
évűvé, egy részük már 2014 elejétől 
hatályos, mások csak 2016tól lépnek 
életbe. E tőkepufferek mind azt a célt 
szolgálják, hogy a pénzügyi szektor-
ban képződő esetleges kockázatokra, 
veszteségre maga a szektor készüljön 
fel és viselje is, ne szoruljon költségve-
tési, azaz közpénz bevonására. 

Hatékonyabb	meködés
A pénzügyi intézmények vállalatirá-
nyítására a korábbi törvény is fontos 
követelményeket határozott meg, az 
új törvény azonban bizonyos felelős-
ségek, feladatok tekintetében még 
szigorúbb lett. Ez is azt a célt szolgál-
ja, hogy a vezetés képes legyen a 
naprakész, friss információk alapján 
időben döntéseket hozni és bizonyos 
kockázatok felmerülését a lehető 
legkorábban ismerje fel és semlege-
sítse.

A vezetésnek az új törvény rendel-
kezései szerint a korábbiakhoz ké-
pest sokkal több figyelmet kell szen-
telnie a hitelintézet kockázatvállalá-
saira. Több időt kell fordítania a 
kockázatok megismerésére, mérle-
gelésére és biztosítania kell az erő-
forrásokat is a kockázatok kezelésé-
re, az eszközök értékelésére. Kiemeli 
a törvény a külső hitelminősítések és 
az intézmény belső modelljeinek ér-
tékelését, valamint, hogy ezekre is 
alapozva szükséges meghozni az el-
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engedhetetlen stratégiai döntéseket.   
Adott intézménynek olyan összeté-
telű kockázatvállalásikockázatke-
zelési bizottságot kell felállítania és 
működtetnie, amelynek tagjai az 
irányítási jogkörrel rendelkező veze-
tő testületből jönnek, de nem állhat-
nak munkaviszonyban az intéz-
ménnyel. E feltétel azt hivatott szol-
gálni, hogy a kockázatokkal kap-
csolatos döntések ne legyenek 
alá rendelve az intézmény érdekei-
nek, ne lehessen takargatni egyes 
kockázatokat és ne legyen mód a 
szükséges kockázatokkal kapcsola-
tos döntések elodázására. Ugyan-
csak fontos, hogy ha a hitelintézet 
mérete, tevékenységének jellege, 
nagyságrendje, összetettsége indo-
kolja, akkor a társaság a kockázati 
ellenőrzés gyakorlására csak ezzel a 
feladattal megbízott, megfelelő 
szakértelemmel rendelkező függet-
len vezetőt nevezhet ki, akinek 
munkaviszonya felmondással vagy 
azonnali hatályú felmondással csak a 
felügyeleti jogkörrel rendelkező ve-
zetőtestület jóváhagyásával szüntet-
hető meg. E kikötés szintén azt szol-
gálja, hogy ha bizonyos esetekben a 
kockázatokért felelős vezető szigorú 
szakmai véleménye, értékelése, meg-
állapítása, javaslata ellentétes a veze-
tés véleményével, akkor emiatt ne 
lehessen őt eltávolítani. 

ErWsödW	fogyasztóvédelem
A gazdasági körülmények, feltételek 
gyakran változnak. Igaz ez a hitelin-
tézetek által alkalmazott és felszá-
mított különféle díjakra, jutalékokra 
is. Az új törvény részletesen előírja, 
hogy e szolgáltatások árazásában be-
következő változásokat milyen mó-
don és mennyi idővel előbb kell az 
ügyfelek tudomására hozni. Sok 
gond volt és van is a jelzáloghitelek 
kezelésével kapcsolatban, így a tör-

vény külön kitér ilyen hitelek fel-
mondásával kapcsolatban arra, hogy 
azt előre és meghatározott időben 
kell az ügyfél tudomására hozni. A 
deviza alapú jelzáloghitelszerződé-
sek esetében kötelező előírás az új 
törvény alapján, hogy a kölcsön, a 
törlesztő részlet, valamint a devizá-
ban megállapított bármilyen költség, 
díj vagy jutalék kiszámításánál a 
jegybank által megállapított és köz-
zétett, hivatalos devizaárfolyamot 
kell alkalmazni. A fogyasztóvédel-
met erősíti az is, hogy az ügyfelek 
bármikor átszerződhetnek egy átlát-
ható árazású termékre, ha kamat, díj 
vagy költség változása egyoldalúan 
kedvezőtlenné válna számára.

Az itt felsorolt, talán legfontosabb-
nak tekintett törvényi változások azt 
célozzák, hogy a hazai pénzügyi 
életre vonatkozó szabályok révén  
a hitelintézetek még stabilabban,  
kiegyensúlyozottabban, átláthatóbb 
mó don működjenek, a tevékenysé-
gükből eredő kockázatokat időben 
felismerjék és hatékonyan közömbö-
sösítsék. A vezetés számára előírt 
követelményeket azért szabályozták 
újra és bővítették ki, hogy felelősségi 
körükben eljárva időben hozzanak 
meg olyan taktikai és stratégiai dön-
téseket, amelyek az intézmény stabil 
működését erősítik és egyben az 
ügyfelek érdekeinek védelmét szol-
gálják. Az új törvény az ügyfeleknek 
is szól. Egyegy kockázatosabb szol-
gáltatás (jelzáloghitel felvétele, hitel-
kártya igénylése stb.) igénybevétele 
előtt alaposan körül kell járniuk a 
megkötendő ügylet összes felvétel-
rendszerét, követelményét, árazását 
és az esetlegesen előálló, nem várt 
események (törlesztési késedelem, hitel-
felmondás, fedezetek, biztosítékok érvé-
nyesítése stb.) bekövetkezése esetén 
követendő eljárásokat.   

PALLA GÁBOR 

Nyelv és Élet

Ötvenplusz

„Az ötvenpluszosok gondjaival 
is foglalkozunk. Nálunk a be-
teg, ha hetvenplusz, különleges 
gondoskodást élvezhet.”

Ez utóbbi mondatban nemcsak 
az a zavaró, hogy igazságtartal-
mával szemben kételyeink tá-
madhatnak, hanem hogy az idős 
embert számként – József Attila 
kifejezésével „kartotékadat”-ként 
– jelöli. 

Nem tenném szóvá a „pluszo-
zást”, ha nem hallanám naponta 
a rádiókban, a tévékben, és nem 
olvasnám a lapokban. 

Azoknak, akik gyakran ke-
vernek beszédükbe, írásukba 
idegen szavakat, van egy ré-
gi, megfontolandó jótanács: 
ha tudsz helyettük magyart, 
mondd, írd inkább a ma-
gyart!

Hát nem szebb az ötvenpluszos-
nál az ötvenen túli? „Uram, ön 
ugye hetvenplusz? Nem, kérem, 
én hetven múltam. Vegye meg a 
petrezselymet, és vigye el plusz-
ba ezt a karalábét! Köszönöm, 
de nem pluszba, hanem ráadásul 
viszem el a karalábét. Adok egy 
kiló almát, és pluszba egy körtét. 
Köszönöm, adjon egy kiló al-
mát, és tetézze meg egy körté-
vel!”

Négyen jöhetnek, plusz egy fő.
Jobb lenne így: Négyen jöhet-

nek és még valaki. 
Furcsa lenne, persze, ha szám-

tanórán a kisdiák ahelyett, hogy 
„öt plusz kettő, az hét”, azt 
mondaná, hogy „öt, ráadásul 
kettő, az hét”. Maradjon meg a 
plusz lehetőleg a számok vilá-
gában! Mondanivalónk értel-
me, értéke a fölöslegesen hasz-
nált plusz nélkül sem lesz mínu-
szos…

...azaz hogy nem csökken. 
GY. E.

Szerkeszti: 
GRÉTSY LÁSZLÓ
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ni. Mivel leginkább a kutatás von-
zott, ezért az MTA SZTAKI mellett 
döntöttem. A Vanek Bálint vezette 
„Repülésirányítási és Navigációs 
Kutatócsoport” tagja lettem a 
Rendszer- és Irányításelméleti Kuta-
tólaboratóriumban, ahol a polgári 
repüléssel karöltve pilóta nélküli 
légijárművek (UAV) kutatása is fo
lyik. Végül itt írtam és védtem meg 
PhD dolgozatomat a pilóta nélküli 
repülőgépek optimális irányítási 
módszereiről. Jelenleg a labor tudo
mányos munkatársa vagyok.
– Mennyi az elméleti és mennyi a 
gyakorlati rész a munkájában?
– Bár kutatóként dolgozom, igyek-
szem nem elszakadni a valóságtól és 
olyan elméleti problémákat tanul-
mányozni, melyek megoldása ké-
sőbb valódi alkalmazásokban ölt tes
tet. Az UAVk kutatása ezt meg is 
követeli, mivel a kísérleti eredmé-
nyeket azonnal kipróbáljuk modell-
repülőgépeken. A kipróbált megol
dások aztán a légiforgalomban hasz
nált utasszállító repülőgépek bizton
ságosabbá és környezetbarátabbá 
tételéhez is hozzájárulhatnak. Az 
Airbusszal és sok repülőipari beszál
lítóval dolgozunk a jövő repülőgé

peinek fejlesztésén, az UAVkon 
szerzett tapasztalatokat is figyelem
be véve. Általában egy-egy gyakor-
lati probléma inspirálja az elméleti 
kutatásokat, arra keressük a lehető 
legjobb megoldást. Munkám az el-
méleti matematikai számításoktól, a 
számítógép-programozáson át a re-
pülőgép szereléséig terjed, tehát van
nak elméleti és gyakorlati részei is. 
– Hol tudják a kutatásuk eredmé-
nyeit hasznosítani a tudományban 
és a hétköznapokban?
– Eredményeinket a tudományban 
különféle, az Európai Unió és az 
USA által finanszírozott kutatási 
projektekben használjuk, ami egyfaj
ta minősítése is a munkánknak. Új és 
jövőbe mutató megoldások kifejlesz
tése és demonstrálása a cél, amiből az 
következik, hogy eredményeink nem 
kerülnek be azonnal a hétköznapok-
ba. Idővel azonban a projektek kere
tében megvalósuló repülőipari fejlesz
téseken keresztül hasznosulni fog
nak. Egy személyes eredményemet 
azért hadd emeljem ki. Ez egy útvo-
nalkövető algoritmus kifejlesztése 
volt, amit a University of Minnesota 
(USA) kutatóinak átadtam, közösen 
teszteltük és kiválóan működött, na

– Sok kisfiú álma a repülés vagy a 
repülőgépekkel kapcsolatos műszaki 
pálya. Önnél is így kezdődött? 
– Mindig is érdekeltek a műszaki 
dolgok, különösen a repülőgépek. 
Ebben az is közrejátszott, hogy rep-
tér közelében laktunk. Ezért felvéte
liztem a BME Közlekedésmérnöki 
(ma Közlekedésmérnöki és Jármű
mérnöki) Karára, ahol repülőgépész 
szakirány is működik. Itt végeztem 
okleveles gépészmérnökként (repü
lőgépészként). Már az egyetemi ta
nulmányaim alatt bekapcsolódtam a 
kutatásba tudományos diákköri 
munkák keretében; tanszéki de-
monstrátorként pedig az oktatásba is 
a Bokor József professzor úr vezette 
Közlekedésautomatikai (ma Közle
kedés és Járműirányítási) Tan szé
ken. Ő szerettette meg velem az irá
nyításelmélet tudományát, melynek 
segítségével még repülőgépek ro
botpilótái is tervezhetők. Maradtam 
is a tanszéken PhD hallgatónak, ku-
tatási területként a légieszközök mo-
dellezését és irányítását (robotpilótá
val) választva.

2008 után lehetőségem lett volna 
pályámat a tanszéken, az iparban 
vagy az MTA SZTAKIban folytat
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ÚTON A VEZETP NÉLKÜLI 
KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖK FELÉ
Drónok,	a	Google	„önmagát	irányító"	autói,	az	új	vezetW	nélkü-
li	négyes	metróvonal	Budapesten:	a	vezetW	nélküli	közlekedési	
eszközökrWl	egyre	többet	lehet	hallani	manapság.	A	pilóta	nél-
küli	légieszközökkel,	vagyis	az	UAV-okkal	kapcsolatban	itthon	
többek	között	az	MTA	SZTAKI-ban	és	a	Meegyetemen	is	foly-
nak	kutatások.	Mindkét	kutatócsoport	tagja	Bauer	Péter,	aki-
vel	az	eredményekrWl	és	azok	tudományos,	 illetve	gyakorlati	

hasznosításáról	beszélgettünk.
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és ha fennáll az ütközés veszélye, 
kikerülje őket. Ezzel a témával fog-
lalkozik az USA haditengerészeti 
kutatások hivatala (ONR) által fi-
nanszírozott projektünk, ahol ka-
mera alapú „látni és elkerülni” 
rendszer fejlesztésén dolgozunk, 
kísérleti repülések eredményeit is 
felhasználva.

A pilóta nélküli utasszállító repülő-
gépek társadalmi elfogadtatásához 
inkább a pszichikai tényezőket kell 
leküzdeni, mint a technikai akadá-
lyokat. Napjaink nagy utasszállító 
gépei már rendelkeznek olyan szintű 
automatizálással, hogy nagyrészt ro-
botpilótával repülik a teljes utat, sőt 
az automatikus fel és leszállás is le-
hetséges lenne. Hogy ki merne piló-
ta nélküli gépen utazni, az nehezebb 
kérdés, de lehet, hogy évtizedek 
múlva ez már teljesen elfogadott 
lesz.
– És lent a földön? Vagy a föld alatt, 
mint a metróban? 
– A probléma itt is hasonló. A 
Google street viewhoz fotókat ké-
szítő autók automatikus közlekedé-
sét már engedélyezték az USA né-

hány államában, igaz, egyelőre em-
beri felügyelettel. De például Tou-
louseban a metró már vezető 
nélküli és Budapesten a 4-es metró 
már automatikusan, de még vezetői 
felügyelettel működik. A jövőbeni 
terv pedig tudtommal a vezetők tel-
jes elhagyása. Szóval vannak a világ-
ban olyan lépések és megoldások, 
melyek azt mutatják, hogy a vezető 
nélküli járművek egyre elfogadot-
tabbak lesznek. A fejlesztésekben a 
repülés élen jár, sok – először itt al-
kalmazott – technológia később a 
földön, vízen és a föld alatt is haté-
konyan alkalmazható.

TRUPKA ZOLTÁN

Két fő, aktív kutatási területünk 
kapcsolódik ehhez. Az egyik a nagy 
megbízhatóságú repülőgéprendsze-
rek kutatása, mely azt jelenti, hogy 
az UAVken is többszörözött rend-

szereket használunk, mint a nagy re-
pülőgépeken. Ez a kisebb méretek 
miatt nehezebben megoldható, de 
mindenképpen megoldandó feladat. 
Az MTA SZTAKI-ban több éve 
folytatjuk az ilyen irányú kutatáso-
kat, és vannak olyan eredményeink, 
melyek a nemzetközi szereplők ér-
deklődését is felkeltették. A cél, 
hogy az UAVk is elérjék vagy meg-
közelítsék azt a megbízhatósági szin-
tet, amit a nagy repülőgépek.

A másik az úgynevezett „látni és 
elkerülni” rendszerek fejlesztése, 
melyek célja, hogy az UAV érzékel-
je a környezetében levő többi lé gi
esz közt (radarral vagy kamerával), 

gyon elégedettek voltak vele, mind a 
mai napig ezt használják az ottani 
UAVk fedélzetén. 
– Ezek szerint világviszonylatban is 
jó a megítélésük. Igaz ez itthon is?
– Hazai viszonylatban az UAVket 
kutató csoportok és cégek kapcsolat-
ban állnak egymással lévén, hogy ez 
egy kis közösség. Idén fog megala-
kulni az úgynevezett UAS(un
manned aerial systems) klaszter, 
mely még jobban összefogja a kuta-
tókat és fejlesztőket, az ipari igények 
érvényesülése érdekében. De má-
sokkal is folyamatosan keressük az 
együttműködés lehetőségét, igyek-
szünk minden hazai fórumon meg-
jelenni, és az UAVk széles körű el-
terjedését elősegíteni.
– Mennyire technikai és mennyire 
pszichikai kérdés a vezető nélküli 
járművek elfogadtatása az emberek-
kel? 
– Az UAVk elfogadtatása két szin-
ten szükséges. Egyrészt a jogalko-
tók, a hatóság szintjén, hogy hivata-
losan engedélyezett legyen az ilyen 
eszközök más repülőkkel közös lég-
térben való használata, másrészt a 

társadalom, a hétköznapi ember 
szintjén. 

Kutatói részről mindkét szinthez 
azzal tudunk hozzájárulni, hogy 
olyan rendszereket fejlesztünk, me-
lyek megbízhatóak és nem csökken-
tik a légiközlekedés biztonságát, be-
leértve a lehetséges földi károkozást 
is. A kérdés tipikusan a 22-es csap-
dája: amíg nincs egy kifejlesztett, 
technikailag bizonyítottan működő-
képes rendszer, addig a jogalkotók 
nem tudják, melyek a fontos, szabá-
lyozandó kérdések, ugyanakkor sza-
bályozás hiányában az UAVépítők 
nem tudnak mihez igazodni a rend-
szerek fejlesztése során.
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jellemzőek, míg álmodáskor csak 
az elsődleges tudat szintjéig jutunk 
el. Embereknél a tudatállapotok 
intenzitása, minősége erőteljesen 
ingadozik az alvásálomébrenlét 
ciklusaiban. Az 1930as évektől 
fogva használatos EEGmódszer
rel lehetővé vált az alvási fázisok 
vizsgálata, majd később az agyi 
képalkotó eljárások robbanásszerű 
fejlődésével (PET, SPET, MRI) to
vább tudták árnyalni az álmodás

ról és tudatról alkotott képet. Az 
éber állapotra a már említett má
sodlagos tudatelemek, valamint a 
frontális kéregből elvezetett EEG
diagramon látható aktiváció és az 
izomtónus fokozott megléte jel
lem ző.

Elalváskor az alvási diagramon, 
vagy hipnogramon először a nem
REM (NREM, rapid eye move
ment) alvás 4 komponensén hala
dunk végig. Az I. és II. komponens 
felületes alvás, melyben töredékes, 
rövid álmok megjelenhetnek, és ez a 
fajta alvás inkább az éjjel (az alvá
sunk) második felére jellemző. A III. 

ÁLMAINK ÉS A REM-ALVÁS
Mi az elme, és hogyan írható le 

az	agymeködés	tükrében?	Ezen	
összetett	kérdés	megválaszolá-
sára	globálisan	kell	megvizsgál-
nunk	 az	 elme	 jelenségeit,	 ami-
hez	 nagyban	 hozzátartozik	 ál-
maink	mibenlétének	megértése	
is.	Az	álmodás	olyan	szubjektív	
élmény,	melyet	az	éber	tudatos-
sághoz	 bizonyos	 aspektusai-
ban	 hasonló,	más	 szempontból	
eltérW	 agyi	 állapotokkal	 lehet	
jellemezni.	 Álmodás	 közben	 az	
érzéseink	 és	mozgásunk	 fiktív,	
de	agyunk	olyan	valósághe	szi-
mulációt	 „gyárt”,	 hogy	 mind-
ezek	teljességgel	valóságosnak	
tennek,	 és	 az	 agy	 valóban	 úgy	
is	 kezeli	 az	 álom	 belsW	 ingere-
it,	mintha	 azok	 külsW	 forrásból	

származnának.

Mindenekelőtt fontos tisztázni 
a tudatosság két szintjét: az 
elsődleges tudat (primary 

consciousness) a külvilág egyszerű 
észlelése és az érzelmek megélése, 
ahol a szenzoros modalitások érvé
nyesülnek – ez jellemző a legtöbb em
lősre. Ennél magasabb szintű a másod
lagos tudat (secondary consciousness), 
ami a szubjektív érzékelés és érzelmi 
komponenseken kívül jelenti az el
vont gondolkodást, önmagunk észle
lésének képességét (metakognitív ele
mek) és az akarat megjelenését is. 

Alapvetően az ébrenléti állapotra 
a másodlagos tudati komponensek 

Salvador Dalí: 

Álom, amit egy gránátalma körül 

repülQ méh okozott 
egy másodperccel az ébredés elQtt
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és IV. szakasz a mély al
vás, mely az éjszaka elején 
tapasztalható, és amelyből 
egészséges embert igen 
nehéz felébreszteni. A 
NREMal vást az EEG
görbén orsók megjelené
se, lassú hullámok és ösz
szességében egy frontális 
de ak tiváció jellemzi.

Hagyományosan a REM  
alvást tekintik az álomlá
tás idejének. Ekkor ismét 
az ébrenlétihez hasonló 
aktiváció látható az EEG
görbén, de fontos különbség, hogy 
itt izomtónust nem tapasztalni. En
nek abban van jelentősége, hogy az 
álmaink során az agyunk által való
ságosnak érzékelt mozgások a való
ságban ne történjenek meg. A ge
rincvelői motoneuronok gátlása által 
okozott mozgásképtelenség ál ma
ink ban is megjelenik olyankor, 
mikor egyre gyorsabban próbálnánk 
futni képzeletbeli üldözőink elől, de 
képtelenek vagyunk mozgatni lába
inkat.

Az egyedfejlődés során születés 
előtt még csak REMfázis jellemző 
a magzat agyhullámaira, majd szü
letés után életünk végéig a REM 
aránya fokozatosan csökken a 
NREM, és főleg az éber állapothoz 
képest. Mindeközben viszont a „fel
nőtt álmok” csak 58 éves korban 
jelennek meg, amikor már kellő tu
datossággal és megfelelő informáci
óval rendelkezünk a külvilágról az 
álom felépítéséhez. A magzati és ko
ra fiatalkori REMalvás (proto
conscious sleep), melyben álmok 
még nem, vagy nem a felnőttekére 
jellemző formában jelennek meg, 
egy olyan virtuális valóságot épít 
fel, ami beépített és a külvilágra vo
natkozó ösztönös koncepciók alap
ján keletkezik, kiegészülve egy ko
rai önképpel. Mindezek még nem 
tudatos elemek, de később ezek a 
koncepciók módosulnak a tu da tos
ság kibontakozásával, és a valódi 
külvilágról szerzett tapasztalatokkal. 

Mára valószínűvé vált, hogy az ál
mok elsődleges szerepe nem az em
léknyomok rögzítése, mint ahogyan 
azt sokáig gondolták. Az utóbbi 
években számos eredmény azt mu

tatta, hogy a REMalvás a me
móriafunkciókat csak kis mér
tékben érinti. A mentálhigiéné 
fenntartásában viszont már jóval 
fontosabb szerepe van. Emberek
nél 35 nap REM (és így álmo
dás) megvonás után már jelentős 
romlást tapasztaltak a kognitív 
képességekben. Valószínűleg tehát 
mind a felnőttkori, mind a korai, 
álom nélküli REMalvásnak első
sorban ezen kognitív képességek fej
lődésében van szerepe. 

Az agyunk a saját maga által te
remtett álomvilággal tehát sikeresen 
„átveri saját magát”. Úgy tűnik, 
mintha az eseményeket mi irányíta
nánk, valójában azonban nincs ön
reflexió és másodlagos tudatelemek; 
ezek csak ébrenlét, vagy egy hibrid 
tudatállapot, az éber álom (lucid 
dream) során jelennek meg. 

Éber álmodás során az éber állapot 
számos aspektusa megmarad, mi
köz ben tovább álmodunk. Egy szub
jek tív élmény, ami mind az el sőd le
ges, mind a másodlagos tudati kom
ponensekkel jellemezhető. EEGgör
bén és képalkotó eljárással vizsgálva 
a legfontosabb különbség az éber 
álom, az ébrenlét és a REMalvás 
között az, hogy míg éber állapotban 
az egész frontális kéreg jelentős akti
vitást mutat, REM során ez ehhez 
képest csökken. Éber álmodás során 
a frontális kéreg azonban aktívabb, 
valamint az éber állapothoz hasonló 
szinkronitásfokozódás is tapasztal
ható az idegsejtek aktivitásában, a 

kevésbé szinkron REMállapothoz 
képest. Magyarul az álmodó előagya 
éppen annyira aktív, hogy felismerje 
az álom tényét, de még ne ébredjen 
fel. fMRIvizsgálatokkal azt is ki
derítették, hogy jórészt az éber álom 
során aktiválódó területek felelősek 
a másodlagos tudati komponensek 
kialakításáért.

Az álomlátás során tehát az éber 
állapothoz hasonlóan egy bizonyos 
fokig szintén tudatosak vagyunk. 
Az agy intrinsic módon teremt egy 
virtuális valóságot az érzelmek és 
észlelés (elsődleges komponensek) 
megélése számára, de nem ismeri 
fel a saját hibáit (repülő fák, légzés 
a víz alatt), tehát ez egyfajta téves 
tudatállapot. Érdekes kérdés, hogy 
az álomanyag legfeljebb 20%ának 
van köze az éber életeseményeink
hez. Álmaink nagyrészt inkább 
előre legyártott, belsőleg generált 
események, melyek teret engednek 
az éber élményeink, érzéseink fel
dolgozásához. Ez alapján tehát 
agyunk legalább annyira egy krea
tív forgatókönyvíró, mint ameny
nyire egy mechanikus, másoló gé
pezet.

MÉSZÁROS JUDIT

Éber álmodás során 
a frontális kéreg aktívabb, és az éber 

állapothoz hasonló szinkronitás-
fokozódás is megjelenik

ébrenlét éber álom REM- alvás

1,5

0,5
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Noha nap mint nap hallunk a 
biológiai sokféleség csökke-
néséről, a fajok eltűnéséről, a 

legutóbbi évtizedekben újra megje
lent hazánkban a hiúz, a farkas és az 
aranysakál a szomszédos országok 
megnövekedett állományának ter-
jeszkedése nyomán. A Duna vízmi
nősége javulásának köszönhetően 
pedig negyven év után ismét rajzik a 
dunavirág. A védetté nyilvánítás, a 
vadászat korlátozása, az erdők vé
delme és a vízszennyezés csökkenése 
miatt ismét kedvezővé váltak a ter
mészeti feltételek Magyarországon – 
emiatt jelentek meg újra ezek a fa
jok. Közülük némelyek „maguktól” 
érkeztek, de vannak olyanok, ame
lyek emberi segítséggel – visszatele
pítéssel – térnek vissza egykori élő
helyükre.

Az első visszatelepítési programok 
a XX. század elején indultak meg. 

E M B E R I  S E G Í T S É G G E L

VISSZATÉRV	
ELTdNT	ÁLLATOK

A	világ	legtöbb	táján	sorra	indulnak	visszatelepítési	programok	–	ezek	egy	adott	területrWl	kipusztult	
állatok	és	növények	újrahonosítását	célozzák	meg.	A	programok	nagyjából	egynegyede	nevezhetW	
egyértelmeen	sikeresnek,	másik	egynegyede	pedig	sikertelennek.	Egyes	esetekben	igen	nagy	össze-
geket költenek a programokra. Magyarországon 1970 óta 24 állatfajt próbáltak visszatelepíteni 

–	változó	sikerrel.	Két	friss	példa	a	hód	és	a	lápi	póc	esete.

Talán az első ilyen kiengedés Okla
homában történt, ahol 1907ben 15 
fogságban szaporított amerikai bö
lényt engedtek szabadon. A vissza
telepítés ma már a természetvéde
lem gyakran alkalmazott módszerei 
közé tartozik. Egy 2005
ös összesítés szerint világ
szerte 699 növény és ál
latfaj esetében indult ilyen 
program. Mivel egy fajt 
több helyszínen is meg
próbálhatnak visszatelepí
teni, így a tényleges prog
ramok száma ennél jóval több.

A látványos fajok 
népszerebbek

A visszatelepítések számának növe
kedését jól mutatja a témával foglal
kozó nemzetközi tudományos szak-
irodalom mennyiségének növekedé-
se, melynek trendjét az ELTE hall

gatójával, Óhegyi Erzsébettel saját 
kutatásaink alapján határoztuk meg. 
Az 1950es években jelentek meg 
szórványosan az első közlemények, 
majd exponenciálisan növekedni 
kezdett a számuk, a kilencvenes 

évek közepén egy csúcs 
mutatkozott, azóta pedig 
évi 100 és 300 között in-
gadozik a mennyiségük. 
Itt tudományos folyóirat-
cikkekről, szakmai hírle
velek cikkeiről, ismeret
terjesztő lapokban megje

lent anyagokról, könyvekről, szak
dolgozatokról stb. van szó. A 
szak  irodalom kiterjedése összesen 
legalább 30 000 oldalra rúg.

Könnyen belátható, hogy egy kis
méretű légyfaj vagy egy talajlakó (és 
az emberi egészségre amúgy nem 
veszélyes) fonalféreg sokkal kevésbé 
népszerű a nagyközönség körében, 
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A kékcsQr_ réce egykori (sárga), illetve 1992-es elterjedése 
(piros), valamint a szaporítási (barna), visszatelepítési (zöld) 

és gyarapítási (kék) programok helyszínei
(GREEN ÉS ANSTEY, 1992 NYOMÁN)

Az állatfaj-visszatelepítésekkel kapcsolatos nemzetközi 
szakirodalom eloszlása
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vesebben és könnyebben publikálják 
a természetvédelmi szakemberek.

Sikeresség
Maga a visszatelepítés definíciója a 
nemzetközi természetvédelmi szak-
mai szervezet, az IUCN szerint jól 
körülhatárolt fogalom: „egy élő szer-
vezet szándékos szállítása és elengedése 
az őshonos elterjedési területén belül egy 
olyan helyszínre, ahonnan korábban ki-
pusztult”. A kékcsőrű réce példája a 
gyakorlatban is jól szemlélteti az 
előbbi meghatározást az ábránk el-
terjedési térképén. Magyarországról 
1961ben pusztult ki a faj, a szaporí-
tás az angliai Slimbridge községben 
indult el, majd a nyolcvanaskilenc-
venes években megpróbálták vissza-
telepíteni Magyarországra, a Kis-
kunságba. Az olaszországi Gargano 
Nemzeti Parkban, Mallorcán  (Spa-
nyolország) és Korzikán (Franciaor-

szág) is indult visszatelepítési prog-
ram. A Spanyolországi Doñana 
Nemzeti Parkban a meglévő állo-
mányt gyarapították fogságban sza-
porított egyedek kiengedésével.

Első ránézésre egyszerűnek tűnik, 
de régóta problémát jelent, hogy mi-
kor nevezhetünk sikeresnek egy visz-
szatelepítési programot. A szakiro-
dalmat áttekintve 17 különböző defi-
níciót találtam a sikerességre. A legel-
terjedtebb meghatározás a következő: 
akkor nevezünk sikeresnek egy visz-
szatelepítést, ha eredményeképp egy 
önfenntartó vad állomány jön létre. 
Ez egy jó definíció, viszont a gyakor-
latban nem lehet számszerűsíteni, 
mérni és a mérést megismételni.

A visszatelepítési programok sike-
rességéről nemzetközi szinten leg-
alább 15 különböző statisztika léte-
zik – változó, hogy ezek milyen 
rendszertani csoportokat és milyen 
földrajzi területeket vesznek figye-
lembe. Fischer és Lindenmayer kuta-
tásának 2000-ben közzétett ered-
ménye egy jó becslésnek tekinthető 
– eszerint nemzetközi szinten a 
prog ramok 26 százaléka nevezhető 
egyértelműen sikeresnek, 47 százalé-
ka bizonytalan a programról beszá-
moló közlemény közzétételének idő-
pontjában és 27 százaléka sorolható a 
sikertelen kategóriába. Újzélandi 
kutatók eredményei szerint a statisz-
tikát torzítja, hogy a sikeres progra-
mokat részarányukhoz képest na-
gyobb számban publikálják.

A nemzetközi áttekintő tanulmá-
nyok sok tényezőt hoztak már össze-
függésbe a programok sikerességé-
vel. A legfontosabb tényezőnek a ki-
engedett egyedek száma tűnik: mi-
nél több egyedet engednek szabadon, 
annál nagyobb a siker esélye, de az 

mint a látványos, karizmatikus fa-
jok. A kékcsőrű réce, a bölény és a 
hód megmentése érdekében sokkal 
könnyebben lehet mozgósítani az 
embereket és a döntéshozókat – kö-
vetkezésképp jóval több ilyen prog-
ram fog indulni. 

A Földön ismert állatfajok 95 szá-
zaléka a gerinctelenek (ezen belül is 
főként a rovarok) közé tartozik.  
Ehhez képest a visszatelepítési prog-
ramoknak csupán 13 százaléka fog-
lalkozik gerinctelenekkel. A mada-
rak és az emlősök viszont erősen 
felülreprezentáltak a visszatelepítési 
programok között, a maguk 28, il-
letve 35 százalékos arányával. Kuta-
tásaim során arra az eredményre ju-
tottam, hogy ez a rendszertani tor-
zulás még markánsabban jelenik 
meg a visszatelepítések szakirodal-
mában, azaz az emlősök és a mada-
rak visszatelepítési programjait szí-

Ismert fajok száma

Visszatelepítési  
programok száma

Visszatelepítéses  
publikációk száma

  Gerinctelenek  Halak  Kétélt_ek
 HüllQk  Madarak  EmlQsök

0%  20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
az IUCN útmutatóval való százalékos egyezés (betartás) 

KékcsQr_ réce
Ürge
Eurázsiai hód
Rákosi vipera
Uhu
Lee és Hughes (2008) által 
vizsgált fajok
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A nagyobb rendszertani csoportok aránya a természetben,  
a visszatelepítési programoknál, illetve a visszatelepítésekrQl  

szóló publikációkban
 (FORRÁS: IUCN 2013, SEDDON ÉS MTSAI. 2005)

Az IUCN útmutatójának betartása magyar visszatelepítési programoknál  
és más vízimadaras projekteknél, illetve ennek lineáris összefüggése a sikerrel

(FORRÁS: OLAJOS 2012)

Hód, visszatelepítés 
elQtt

 (A SZERZP 

FELVÉTELE)
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szatelepítési program során mennyire 
követik az 1998as IUCN útmutatót. 
A kérdőívet különböző európai és 
ázsiai vízimadaras programok vezetői 
töltötték ki. Mi lefordítottuk ezt a kér-
dőívet, és magyar programok gazdái-
nak küldtük el. A beérkezett válaszok 
nyomán készített statisztika kimutat-
ta, hogy minél inkább betartják az út-
mutatót a programvezetők, annál si-
keresebbek a programok.

Hazai példák
Magyarországon 1970 óta összesen 
24 visszatelepítési program indult a 
következő rendszertani csoportok 
szerint: 2 gerinctelen fajé (fekete bö-
döncsiga, folyami rák), 6 halé (lápi 
póc, réti csík, széles kárász, kecsege, 
viza, sebes pisztráng), 1 kétéltűé (al-
pesi gőte), 1 hüllő (rákosi vagy parla-
gi vipera), 11 madár (békászó sas, gu-
lipán, hamvas rétihéja, kékcsőrű ré-
ce, túzok, uhu, vörös kánya, fogoly, 
holló, nyírfajd, siketfajd) és 4 emlős 
(eurázsiai hód, ürge, Przewalskiló, 
Heckmarha, azaz őstulok). Ezek  
közül nem mindegyik nevezhető 
visszatelepítésnek a szó szoros értel-
mében: a kecsegetelepítés például  
inkább gyarapítás, mert létező popu-
lációhoz engedtek ki további egye -
deket. A Przewalskilovakat félva-
don tartják Hortobágyon, és bár 
egykor itt Magyarországon is éltek 
vadlovak, de valószínűleg nem pon-
tosan ez a faj.

Az eurázsiai hód (Castor fiber) 
1865ben pusztult ki Magyarország-
ról, főként a túlzott vadászat miatt. 
Utána 120 évig hiányzott a magyar 
faunából, mígnem 198586ban 
Ausztriából bevándorolt hódok je-
lentek meg a Szigetközben. 1988
ban a Tisza-tavon is találtak egy kis 
populációt, amelyhez a Hortobágyi 
Nemzeti Park munkatársai további 

összefüggés csak egy bizonyos szin-
tig mutatható ki: nagyon sok egyed-
nél a további állatok már nem növe-
lik számottevően a sikerességet. A 
telepítés helyszínén az élőhely minő-
sége is fontosnak bizonyult, illetve 
az is, hogy a telepítést az egykori el-
terjedési terület központi, vagy 
periferiális területén végeztéke. A 
perifériás részeken ugyanis kevésbé 
optimálisak a feltételek az állatok 
megmaradásához. A kipusztulás 
okainak megszüntetése a sikeres 
programok alapfeltétele.

Az elengedés ára
Fontos kérdés, hogy mennyibe kerül-
nek a visszatelepítési programok, hi-
szen az információ fényében köny-
nyebb tervezni a jövőbeni programo-
kat. Óhegyi Erzsébettel közösen egy, 
a programok költségeivel kapcsolatos 
kérdőívet küldtünk ki telepítési prog-
ramok vezetői számára. Tíz kitöltött 
kérdőívet kaptunk vissza – ennek 
alapján a programok éves költsége fo-
rintra átszámolva 7,4 millió forint 
(kanadai vidra) és 100 millió forint 
(ausztráliai erszényesek) között ala-
kult. Egy program több évig tart, így 
ennek többszöröse az összesített költ-
ségvetés. Egy egyed kiengedése átla-
gosan 1,6 millió forintba kerül.

Az International Union for Conser
vation of Nature (IUCN) természetvé-
delmi kutatókból álló nemzetközi 
szervezet visszatelepítésekkel foglal-
kozó speciális munkacsoportjának 
tagjai 1987ben írtak egy útmutatót a 
visszatelepítési programok vezetői szá-
mára – ezt 1998ban, majd 2013ban 
az újabb tapasztalatok fényében aktua-
lizálták. Rebecca Lee és Baz Hughes an-
gol kutatók készítettek egy kérdőívet, 
mellyel fel lehet mérni, hogy egy visz-

hét egyedet engedtek ki. Később ki-
derült, hogy a telepített állatok ka-
nadai hódok voltak, emiatt befogták 
az utolsó megmaradt példányt. 

A WWF Magyarország 1996 és 
2008 között összesen 234 hódot tele-
pített hazánk különböző tájegysége-
in: Gemencen, a Hanságban, a Mát-
rában, illetve a Tisza és a Dráva men-
tén. A program fő szponzora, az OBI 
összesen 100 millió forinttal támo-
gatta a visszatelepítési programot. A 
telepítések óta rendszeresen monito-
rozzák a faj hazai állományát, amely 
növekvő tendenciát mutat, és jelenleg 
1000–1500 egyed közé tehető. A hó-
dok téli fadöntéseikkel erdészeti, gát-
építésükkel pedig vízügyi problémá-
kat, károkat is okoznak – emiatt ma-
napság egyre gyakrabban szerepel-
nek a sajtóban. A program tehát 
természetvédelmi szempontból sike-
resnek mondható, viszont meg kell 
oldani a faj által okozott gazdasági 
problémákat. Emiatt a WWF Ma-
gyarország nemrégiben kiadott egy 
tanulmányt a hódok kártételének 
megelőzési lehetőségeiről.

A lápi póc (Umbra krameri) az utób-
bi évszázadban jelentősen megritkult 
hazánkban – főként az élőhelyeinek 
csökkenése miatt és mert az idegen-
honos amurgéb konkurenciát jelent 
számára. A faj megmentése érdeké-
ben a Tavirózsa Egyesület munka-
társai 2008–2010 között a Pestisík-
ságon található Szadai Mintaterüle-
ten 6 darab, kubikgödör méretű víz-
teret hoztak létre. (Bővebben lásd a 
Tatár Sándorral készült interjút múlt 
heti számunkban – a szerk.) A Szent 
István Egyetem Halgazdálkodási 
Tanszékén 2010–2012 között sike-
rült szaporítani a halfajt: 1121 darab 
lárvát neveltek fel. Az 1. sz. Illéstó 
fizikai–kémiai vízminősége és a táp-
lálékul szolgáló élőlények faj és 
egyedszáma két év alatt elérte a ter-
mészetes „pócos” vizekre jellemző 
értékeket. Az elsőként betelepített 
réti csíkok és széles kárászok jól fej-
lődtek, ezért 2010–2012 folyamán 
lápi póc anyahalakat és előnevelt pó-
cokat telepítettünk az Illéstavakba 
és eredeti élőhelyükre. Ugyanezek-
ben az években tavasszal a széles ká-
rász és a lápi póc sikeresen ívott az 
Illéstavakban, ami a program ered-
ményességét mutatja.

BAJOMI BÁLINT

Lápi póc (A SZERZP FELVÉTELE)
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R obert Burns úgy képzelte, 
hogy a skótok választott ki-
rálya, I. Róbert, azaz Ro-

bert Bruce (uralkodott 1306–1329 
között) ezzel a szózattal buzdította a 
zászlaja alá gyülekező sereget. Ver-
séhez a XVIII. századi költő még 
jegyzetet is fűz.

„Függetlenül skót hazafiúi lelkesedé-
semtől, alig találkoztam még valamivel 
a történelemben, ami annyira fölkeltené 
emberi érdeklődésemet, mint Bannock
burn története. Az egyik oldalon egy ke-
gyetlen, de tehetséges zsarnok, aki Euró-
pa legkülönb hadseregének élén jelenik 
meg, hogy kioltsa a szabadság utolsó 
szikráját egy nagyot merő és nagyon 
megsértett nép szívéből, a másik oldalon 
egy vitéz nemzet kétségbeesett maradé-
kai, akik el vannak szánva, hogy meg-
mentik vérző hazájukat, vagy pedig 
együtt pusztulnak el vele.”

A „tehetséges zsarnok”, az angol 
uralkodó, a Christopher Marlowe 
reneszánsz kori drámájában gyenge 
akaratúnak ábrázolt II. Edvárd 
(uralkodott 1307-1327 között) hatal-
ma a bárók lázongásától igencsak 
megrendült. Úgy szeretett volna 

erőt mutatni, hogy folytatja elődei-
nek törekvését, és teljesen meghódít-
ja a kelta örökséget őrző skótok feu-
dális államát. Apjának, I. Edvárdnak 
(uralkodott 1272–1307), a Wales-i 
tartomány leigázójának a skótok 
régóta tartó ellenállását is sikerült 
már megtörnie. Miután a falkirki 
csatában legyőzte, foglyul ejtette, 
Londonba vitette, megkínoztatta és 
kivégeztette a skót vezért, William 
Wallacet, angol helyőrséget állítta-
tott Stirling masszív várába. Ez a 
komor erődítmény stratégiailag fon-
tos helyen emelkedett ki a Forth fo-
lyó és a Bannockpatak menti sík-
ságból. Itt volt ugyanis a Skótfelföld 
kapuja, innen tarthatták szemmel 
Edinburgh-ot is.

Az újra indított háborúban az ke-
rül tehát előnyösebb helyzetbe, aki 

Stirling várkastélyát uralja. 1314 ta-
vaszán a néhány évvel korábban skót 
királlyá választott Robert Bruce 
öccse neki is fogott az ostromnak. 
Nem volt eredményes, de a kiéhez-
tetéstől félő Sir Philip Mowbray, az 
angol várvédők kapitánya ígéretet 
tett neki: ha Szent Iván napjáig nem 
változik a hadállás, azaz nem jön a 
felmentés, katonáival önként kivo-
nul a falak oltalmából.

A helyzet nem változott. Odabent 
már készültek a kivonulásra. Csak 
hogy ez idő alatt az angolok, II. Ed-
várddal az élen, felmentő sereggel 
közeledtek az erődhöz. Mintegy két 
és fél ezer, páncélba öltözött lovas és 
tizenötezer, karddal, lándzsával, 
bárddal, íjjal-nyíllal fölszerelt gyalo-
gos jelent meg a síkon. Őket már 
nem az öcs, hanem maga a skót ki-
rály, Robert Bruce fogadta nagyjá-
ból félezer könnyűlovasával és kb. 
tízezer, pikát, kardot, íjat-nyilat, 
pajzsot viselő talpasával. 

Az utóbbiak hadrendjét úgy neve-
zett schiltronok alkották, melyek az 
ókori görög harcosok és a római lé-
giók falanxjaira hasonlítottak. A 
négy skót schiltron egyikét maga 
Robert Bruce vezette. Mialatt lo-
vasságát a háttérben állomásoztatta, 
a szolgákkal árkokat, gödröket ása-

H É T S Z Á Z  É V E  TÖ R T É N T

A  BANNOCKBURNI   
CSATA

„Villogjon	 hWsi	 kardotok,	 /	 aprítsátok	 a	
zsarnokot,	 /	 a	 szabadság	 ma	 felragyog	 /	
fölöttünk,	 mint	 a	 Nap.”	 Így	 emlékezett	 a	
költW	–	Képes	Géza	fordításában	–	a	skótok	
elsW	 gyWzelmére	 az	 angol	 hódítók	 felett.
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A skót király fürgén elhajolt a 
döfés elől, majd meglendítette csa-
tabárdját, félrelökte a sisakot, és 
kettéhasította a forróvérű lovag 
fejét. 

Fenemód sajnálom, hogy eltörött a 
bárdom fanyele, kiáltotta kísérői-
nek, akik ámulat-
tal, ugyan-
akkor nehez- 
 telve néz  tek 
rá, amiért ve-
zér létére az 
életét kockáz-
tatta. 

A királyi példa-
mutatás erőt 
adott a hazafiak-
nak, hogy megál-
lítsák a rohamot. Sir 
Randolph  skót schil-
tron ja összezárt, és a 
patakpart felé szorítot-
ta az angol nehézlovas-
ságot. 

Nem tudjuk, holdvi-
lágos volt-e a patak 
mentén az éjszaka, de 
akár az volt, akár nem, 
a súlyos fegyverzetű, 
gondosan felvértezett 
lovagok nemigen találtak 
kiutat a mocsárból. Azt 
sem tudjuk, melyikük úszta 
meg az éji kalandot: aki lekec-
mergett a lóhátról, vagy aki 
nyeregben maradt. A túlélők 
egy közeli kastély udvarára 
húzódtak.

tott, hogy a súlyos páncélzatú angol 
lovak és lovagok elbotoljanak, elvá-
gódjanak a Bannockpatakot övező 
ingoványos mezőn. 

Miben különbözött egymástól a 
két hadsereg?

Nem csupán létszámban és fegy-
verzetben. A skót táborban a vezé-
rektől az íjászokig és az árokásókig 
mindenki a függetlenség kivívását 
tartotta szem előtt. Ez volt a cél.

Az angol harcosok zöme azonban 
csak parancsot teljesített. Az egysé-
gek vezetőit hűbéri kötelék fűzte 
egymáshoz. Remélték, hogy az áru-
lók segítenek nekik. Néhány skót 
főúr ugyanis, aki ismerte a hazaiak 
gyenge pontjait, átpártolt az ellen-
séghez.

Bár a csata első napján, június 23
án meleg volt az idő, az angolokat a 
bőkezű királyi jutalom és a várható 
zsákmány ígérete is hevítette. Rá-
adásul parancsnokaik versengeni 
kezdtek a vitézkedésben, s ezáltal az 
amúgy sem alaposan átgondolt hadi-
terv végrehajtása bizonytalanná vált. 

Lesújt	a	csatabárd
Alattvalói nem úgy ismerték 
Brucet, mint aki a hadmozdulato-
kat a háttérből szereti irányítani. 
Ezen a délelőttön azonban a szoká-
sosnál is vakmerőbbnek mutatko-
zott. Kistermetű paripáján előre 
rugtatott. Ezt látva a fiatal brit 
nemesúr, Henry de Bohun vérsze-
met kapott, és lándzsájával hirtelen 
rátámadott.

	Szent	Iván	a	skótok	pártján
Az ütközet hajnalban folytatódott. 
A számos népi hiedelem szerint sze-
rencsehozó Szent Iván napja a hódí-
tani szándékozókat nem sok jóval 
kecsegtette. 

Az angolok II. Edvárd parancsára 
egy New Park nevű helynél átkeltek 
a Bannock-patakon, és déli irányból 
nyomultak Stirling várkapuja felé. 

A fatörzsek mögül, a bokrok ágai 
közül lándzsák, nyílvesszők mered-
tek a közeledőkre. Bruce lándzsásai 
és íjászai várakoztak itt, és amikor 
eljött a kellő pillanat, nem maradtak 
tétlen. A „záporban” megbomlott az 
angolok hadrendje. Saját íjászaik 
hátrább maradtak, nem is mertek 
nyilazni, nehogy az övéikben tegye-
nek kárt. Nagy nehezen együvé tö-
mörültek. Épp ez lett a baj. 

A skót könnyűlovasság, az a 
mindidáig bevetetlen „ötszáz” enge-
delmesen követte Robert Keith alve-
zért, és messzire kergette az íjaikat elha-
jigáló harcosokat. Persze csak azokat, 
akik nem estek a roham áldozatául. 

A menekülők közül jónéhányan elér-
ték a patakot, és átgá-
zoltak rajta. Mások 
azonban a pataknál 

szélesebb Forth 
folyóhoz igye-
keztek. Ez a víz 
eléggé mélynek 
bizonyult ahhoz, 
hogy a páncélba 
bújtatott baj  nokok 
az iszapban leljék 
halálukat. 
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Nyilvánvalóvá vált, 
hogy a puskapor, a tűz-
fegyverek alkalmazását 
megelőző időszak had-
viselésének nincs már 
igazán jövője. A páncé-
losok nehézkesen mo-
zogtak. A feudális társa-
dalomszerkezet is aka-
dályozta a hadjáratok 
szervezését.

Edvárd király, angol 
király – nem az, akit 
Arany János balladájá-
ban a Wales-i bárdok 
őrületbe énekelnek, ha-
nem a fia – vágtatott fa-
kó lován, és elérte a ten-
gert. Őfelségét hajó rö-
pítette vissza Angliába, 
katonái pedig futva, gyalogolva, 
bicegve vonultak hazafelé. 

Történészi számítások szerint a 
támadó hadseregből kb. tízezren 
veszítették életüket a kétnapos csa-
tában. A skótokat jóval kisebb 
veszteség érte. 

Egyesített	zászló					
Robert Bruce, azaz I. Róbert ki-
rály diadala nem volt eléggé nyo-
mós érv, hogy Londonban elismer-
jék az önálló Skóciát. A hódító 
hadjáratok megismétlődtek. 1328
ban Edvárd özvegye, Izabella ki-
rályné a northamptoni szerződés-
ben megegyezik Róberttel az or-
szág függetlenségének biztosításá-
ról, de ez – ahogy Shakespeare 
mondja – csak szó, szó, szó. A brit 
korona fokozatosan terjeszti ki 
uralmát az északi országra. Az 
1707-ben létrejött „egyesülés” 
(Union) hivatalosan már csak 
NagyBritanniát ismer, külön 
Angliát és külön Skóciát nem.

1715ben, majd 1745ben két Stu-
artherceg, az idősebb és az ifjabb 
„trónkövetelő” – némi francia hát-
széllel – még kísérletet tesz, hogy 
fegyveres felkeléssel vívja ki az 
önállóságot, de elégtelenül felsze-
relt hadaikat az angolok leverik. A 
skót nemzet emlékezetében Ban
nock  burn dicsfénye egyre halvá-
nyul. 

Brit uraságok kapják az ellenál-
lóktól elkobzott hatalmas földbir-
tokokat, a felföldi dombokon leg-
elésző birkák gyapját angliai gyá-

rakban fonják fonallá, majd szövik 
szövetté. A nép kelta nyelvét erő-
szakosan szorítja ki az angol nyelv. 
Az elnyomatás évtizedeiről, a 
nemzeti tudat őrzéséről Walter 
Scott regényei és Robert Burns 
költeményei adnak hírt kortársak-
nak, utódoknak egyaránt. Ekkor-
tájt írja James Macpherson az Osz-
sziánénekeket, melyek szerzője-
ként a másfél ezer évvel korábban 
élt – vagy nem is élt – ókelta bár-
dot nevezi meg. A hamisítás célja 
az, hogy a „régi dicsőség” felidé-
zésével kortársait lelkesítse.

Az angol jelképre, a szent györgy-
ke reszt re Londonban ráfektették a 
skótok szentandrás-keresztjét. Így 
született meg a brit világbiroda-
lom jól ismert lobogója, a Union 
Jack.

Az utóbbi évtizedekben az utcán, 
a tüntetéseken, a sporteseménye-
ken egyre gyakoribb látvány az 
andráskeresztes skót zászló. A nagy 
nemzetközi futballbajnokságo 
kon külön indul Skócia és Anglia. 
Skócia függetlenedése napirenden 
van. 

Az idén költséges és mutatós ün-
nepségekkel emlékeznek meg a 
hétszáz esztendeje lezajlott ban-
nock  burni ütközetről, melyben  
I. Róbert király és hívei első ízben 
állították meg a hódítók hadjára-
tát. Úgy hírlik, az évforduló új fe-
jezetet nyit a  brit – mondjuk in-
kább már úgy – brit és skót sziget 
történelmében.  

GYÁRFÁS ENDRE

Okosabb	vagy,	mint	 
egy	varjú?

Az ok és okozat közötti összefüg-
gés megértése és felhasználása két 
különböző képesség. Ez elég fur-
csán hangzik, mert mi, emberek 
már kisgyerekként is használjuk 
azt az eszközt, aminek a működési 
elvét megértettük. De van olyan 
állat, amelynél a két képesség füg-
getlen. A „tollas majom”ként is 
becézett új-kaledón varjú rendkí-
vül ügyes eszközhasználó: gondo-
san kiválasztott, megfelelő méretű 
botokkal piszkál ki férgeket a jára-
taikból, képes eszközök kombiná-
lására, és kitalálja, hogyan lehet 
még sosem látott tárgyakat fel-
használni. Logikus feltételezés, 
hogy az ok és okozat viszonyát is 
megérti. 

Ennek vizsgálatához a kutatók egy 
olyan, átlátszó dobozt készítettek, 
amiben volt egy jutalomfalatot tartó 
henger. Ha a doboz tetején lévő 
lyukba bedobtak egy kis súlyt, ak-
kor a henger megbillent, és a falat 
kigurult a dobozból.  A feladat meg-
tanításához először a súlyhoz táplálé-
kot erősítettek. Ha a varjú erre rá-
csípett, a súly beleesett a lyukba, el-
indítva az újabb táplálék előbukka-
násához vezető folyamatot. Kétéves 
kisgyerekeknek ez a feladat nem 
okoz gondot, néhány próba alatt fel-
ismerik, mi történik és megszerzik a 
jutalmat. Nem így a varjak: 100 pró-
ba sem volt nekik elég ahhoz, hogy 
megtanulják a feladatot. 

Ez az eredmény meglepő, mert ko-
rábbi kísérletek alapján a varjak 
könnyen megoldanak hasonló hely-
zeteket. De ez az első olyan vizsgá-
lat, ahol nem régóta fogságban tar-
tott, jól tréningezett madarakkal 
dolgoztak, hanem vadon befogot-
takkal. A természetes körülmények 
között élő emberek és varjak között 
tehát az egyik lényeges különbség 
az, hogy míg az előbbiek képesek al-
kalmazni, amit okokozat kapcsola-
táról megfigyelnek, az utóbbiak 
nem.    

Kubinyi EniKő

ÉT-ETOLÓGIA
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A nagy sikerű Keplerűrtávcső, a NASA 600 millió 
dolláros programja alapvető felfedezéseket tett a 
más csillagok körül keringő bolygók, azaz az 

exobolygók területén. A kisméretű bolygók nem várt 
számban történő kimutatása, a többszörös exo boly gó
rendszerek és a különleges egyedi nap
rendszerek felfedezése hihetetlen 
távlatokat nyitott a jelenkor csilla
gászatának egyik legpezsgőbb 
területén. Noha négy év után a 
lendkerekek meghibásodása le
zárta az eredeti mérési progra
mot, a meghosszabbított K2 
misszió jelenleg is folytatja az 
adatgyűjtést, igaz, mindössze 
nyolcvan napig folyamatosan, és 
negyedévente változó ég te rü let
ről (azaz sok hónapos keringési 
idejű exobolygókat már nem le
het a Keplerrel felfedezni). 

A Kepler azonban 
elsődlegesen statisz
tikai vizsgálatokra 
optimalizált űr táv
cső, melynek fő kér
dése az volt, hogy 
milyen gyakoriságú
ak a Földünkhöz ha
sonló méretű exo
bolygók, s kevésbé 
volt cél egyedi ér de
kes ségek (pl. egy közeli 
és emiatt fényes csillag 
eset leges bolygórendszerének) részletes megvizsgálása. 
Utóbbiak kutatásához olyan műszerre van szükség, 
amely lényegében tetszőlegesen irányítható az égbolt 
különböző területeire, hogy adott időben adott csillagot 
előre rögzített ideig mérjen.

A CHaracterizing ExOPlanet Satellite (CHEOPS) el
nevezésű műhold pontosan ilyen műszer lesz: az első 
olyan dedikált űrteleszkóp, amely ismert exobolygós 
csillagokról fog ultraprecíz fényességméréseket végezni. 
A megfigyelések célja a bolygók csillaguk előtt történő 
áthaladása során tapasztalható fényességcsökkenés ki
mérése, amiből rendkívül pontosan kiszámítható a boly

É G  É S  F Ö L D  VO N Z Á S Á B A N

gók mérete, illetve következtetni lehet a bolygók eltor
zult alakjára, esetleg kimutathatókká válhatnak a körü
löttük keringő úgynevezett exoholdak is. 

A mérésekhez egy 33 cmes tükörátmérőjű teleszkóp 
fogja gyűjteni a fényt, aminek a fókuszsíkjában egy szű
rő nélküli CCDkamera lesz a konkrét detektor. A Kep
lerrel ellentétben a CHEOPS nem hagyja el a Föld térsé

gét, hanem alacsony Föld feletti pályán fog keringeni 
(620800 kmes magasságban). A mindössze 

1517 kg tömegű távcső a kiegészítő berende
zésekkel együtt is mindössze kb. 50 kg lesz, 

így a CHEOPS sokkal kisebb űrtávcső, 
mint a Kepler – leginkább a közel

múltban lekapcsolt CoRoT európai 
űrteleszkóphoz hasonlítható. En
nek megfelelően a program be
csült összköltsége sokkal kisebb, 
mint pl. a Kepleré volt négy 
évnyi futamidőre: a CHEOPS 
elkészítése, pályára állítása és 
20182021 közötti működteté
sének becsült összköltsége kb. 
100 millió euróba fog kerülni.

Az izgalmas tudományos 
programot megvalósító mű

hold széles nemzetközi koope
rációban készül. A CHEOPS 

konzorciumát a Berni Egyetem 
(Svájc) professzora, Willy Benz ve

zeti, aki koordinálja a tíz országból 
összesen több mint húsz önálló intézmény erőfeszítéseit. 
Magyarországról az MTA Csillagászati és Földtudomá
nyi Kutatóközpont Konkoly Thege Miklós Csillagászati 
Intézete és a szombathelyi ELTE Gothard Asztrofizikai 
Obszervatórium képviseli a tudományt, míg a szakma 
nagy örömére szolgált, hogy sikerült a programba be
vonni a miskolci Admatis Kftt is, amely vállalta a 
CHEOPS műszerei által termelt hő eltávolítását végző 
radiátoregység megtervezését, elkészítését, tesztelését és 
leszállítását. Ez ugyan egy „csak» 11,2 kg tömegű alkat
rész, ám szerepe nagyon fontos: nélküle a világűr hide
gében a CCDkamera és a vezérlő elektronika által ter
melt hő extra zajforrásként elrontaná a mérési adatokat, 
így a precíz tervezés és kivitelezés abszolút kritikus fon
tosságú.

EGY EURÓPAI _RTÁVCSQ 
MAGYAR HOZZÁJÁRULÁSSAL

Schmidt-távcsQ

Az	Európai	drügynökség	idén	februárban	hagyta	jóvá	a	svájci	vezetése	CHEOPS-ertávcsW	programját,	
amiben	magyar	tudósok	mellett	hazai	eripari	cégek	is	részt	vesznek.	A	tervek	szerint	2017	végén	

induló	mehold	tudományos	célkitezése	az	exobolygók	kutatása.

A CHEOPS-m_hold 
felépítése
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A magyar tudományos hozzájárulás néhány témára fóányos hozzájárulás néhány témára fónyos hozzájárulás néhány témára fóájárulás néhány témára fójárulás néhány témára fóárulás néhány témára fórulás néhány témára fóás néhány témára fós néhány témára fóéhány témára fóhány témára fóány témára fóny témára fóémára fómára fóára fóra fóó
kuszál. Legfontosabb vállalásunk az exoholdak detektáál. Legfontosabb vállalásunk az exoholdak detektál. Legfontosabb vállalásunk az exoholdak detektáállalásunk az exoholdak detektállalásunk az exoholdak detektáásunk az exoholdak detektásunk az exoholdak detektáá
lására optimalizált megfigyelési stratégia kidolgozása, 
olyan realisztikus szimulátor megalkotása, amivel a vaátor megalkotása, amivel a vator megalkotása, amivel a vaása, amivel a vasa, amivel a va
lós adatok elkészülése előtt már tesztelhetjük a CHEOPS 
képességeit az exoholdak érzékelésében. Szintén részt 
fogunk venni az űrből érkező nyers adatok első feldolűrből érkező nyers adatok első feldolrből érkező nyers adatok első feldolől érkező nyers adatok első feldoll érkező nyers adatok első feldolérkező nyers adatok első feldolrkező nyers adatok első feldolő nyers adatok első feldol nyers adatok első feldolő feldol feldol
gozásában, a fényességméréseket eltorzító szisztematiásában, a fényességméréseket eltorzító szisztematisában, a fényességméréseket eltorzító szisztematiában, a fényességméréseket eltorzító szisztematiban, a fényességméréseket eltorzító szisztematiényességméréseket eltorzító szisztematinyességméréseket eltorzító szisztematiégméréseket eltorzító szisztematigméréseket eltorzító szisztematiéréseket eltorzító szisztematiréseket eltorzító szisztematiéseket eltorzító szisztematiseket eltorzító szisztematiító szisztematitó szisztematió szisztemati szisztemati
kus torzító hatások kiszűrésében. Ha még mellé tesszük 
a hardverépítésre vonatkozó magyar vállalást, nyugodépítésre vonatkozó magyar vállalást, nyugodpítésre vonatkozó magyar vállalást, nyugodítésre vonatkozó magyar vállalást, nyugodtésre vonatkozó magyar vállalást, nyugodésre vonatkozó magyar vállalást, nyugodsre vonatkozó magyar vállalást, nyugodó magyar vállalást, nyugod magyar vállalást, nyugodállalást, nyugodllalást, nyugodást, nyugodst, nyugod
tan elmondhatjuk, hogy legalább 1%ban magyar 
űrtávcsőként is tekinthetünk a négy év múlva már várrtávcsőként is tekinthetünk a négy év múlva már várávcsőként is tekinthetünk a négy év múlva már várvcsőként is tekinthetünk a négy év múlva már várőként is tekinthetünk a négy év múlva már várként is tekinthetünk a négy év múlva már várént is tekinthetünk a négy év múlva már várnt is tekinthetünk a négy év múlva már várünk a négy év múlva már várnk a négy év múlva már várégy év múlva már várgy év múlva már várév múlva már várv múlva már várúlva már várlva már várár várr várárr
hatóan Föld körül keringő CHEOPS műholdra...

Érdemes még megjegyezni, hogy az ESA 2014. februári 
döntései között nemcsak a CHEOPS szerepel, hanem ugyanöntései között nemcsak a CHEOPS szerepel, hanem ugyanntései között nemcsak a CHEOPS szerepel, hanem ugyanései között nemcsak a CHEOPS szerepel, hanem ugyansei között nemcsak a CHEOPS szerepel, hanem ugyanözött nemcsak a CHEOPS szerepel, hanem ugyanzött nemcsak a CHEOPS szerepel, hanem ugyanött nemcsak a CHEOPS szerepel, hanem ugyantt nemcsak a CHEOPS szerepel, hanem ugyan
akkor fogadták el a PLATOűrtávcső tervezetét is, amely 
igazi exobolygóvadász műszer lesz a 2020as évek első feléóvadász műszer lesz a 2020as évek első felévadász műszer lesz a 2020as évek első feléász műszer lesz a 2020as évek első felész műszer lesz a 2020as évek első feléűszer lesz a 2020as évek első felészer lesz a 2020as évek első feléévek első felévek első feléő felé feléé
ben. Ebben is van magyar tudományos vállalás (exoholdak, 
csillagrezgések kutatása), így az exobolygós űrtávcsőprogra
mok a következő évtizedben fontos szerepet fognak játszani a 
hazai szakma nemzetközi együttműködéseiben.

KISS LÁSZLÓ

Hogy jutottunk el idáig? Az Euróáig? Az Euróig? Az Euróó
pai Űrügynökség (European Space 
Agency, ESA) 2012 márciusában 
hirdette meg egy úgynevezett 
Smisszió (Small Mission, azaz kis 
misszió) pályázatát. Az ESA célja az 
volt, hogy a kisebb európai orszáópai orszápai orszáá
gok űrkutatását elősegítse egy olyan 
50 millió eurós kerettel, ami lehetőó eurós kerettel, ami lehető eurós kerettel, ami lehetőós kerettel, ami lehetős kerettel, ami lehetőő
vé teszi egy minimális fejlesztést 
igénylő műhold összeállítását, páénylő műhold összeállítását, pánylő műhold összeállítását, páő műhold összeállítását, pá műhold összeállítását, páűhold összeállítását, páhold összeállítását, páösszeállítását, pásszeállítását, páállítását, pállítását, páítását, pátását, páását, pását, páát, pát, páá
lyára állítását és néhány évig tartó 
működtetését. A felhívásra több 
mint harminc pályázat érkezett, és 
ezek közül választotta ki az ESA 
döntéshozó testülete a nyertest 2012 
októberében. Több exobolygós proóberében. Több exobolygós proberében. Több exobolygós proében. Több exobolygós proben. Több exobolygós proöbb exobolygós probb exobolygós proós pros pro
jekt is pályázott, ám a svájci vezetéályázott, ám a svájci vezetélyázott, ám a svájci vezetéázott, ám a svájci vezetézott, ám a svájci vezetéám a svájci vezetém a svájci vezetéájci vezetéjci vezetéé
sű CHEOPSkonzorcium meggyőű CHEOPSkonzorcium meggyő CHEOPSkonzorcium meggyőő
ző fölénnyel jutott át az első szűrőn. 
Ez azonban még nem a végső dönég nem a végső döng nem a végső dönégső döngső dönő dön dönönn
tés volt: 2013 során kellett pontosan 
kidolgozni az űrtávcső tervezetét 

(ESAs zsargonban az úgynevezett vörös könyvet), ami 
alapján újra felülvizsgálták az ESA szakértői, hogy valóán újra felülvizsgálták az ESA szakértői, hogy valón újra felülvizsgálták az ESA szakértői, hogy valóújra felülvizsgálták az ESA szakértői, hogy valójra felülvizsgálták az ESA szakértői, hogy valóülvizsgálták az ESA szakértői, hogy valólvizsgálták az ESA szakértői, hogy valóálták az ESA szakértői, hogy valólták az ESA szakértői, hogy valóák az ESA szakértői, hogy valók az ESA szakértői, hogy valóértői, hogy valórtői, hogy valóői, hogy valói, hogy valóó
ban megvalósíthatóe a program. A CHEOPS részletes 
tervdokumentációja 2013. októberre készült el, s a végső 
bólintás 2014. február 19én érkezett meg. Innentől szűk 
négy év áll rendelkezésre a pályára állításig, ami hosszú 
időnek tűnhet, ám az űrprogramok gyakorlatát figyeőnek tűnhet, ám az űrprogramok gyakorlatát figyenek tűnhet, ám az űrprogramok gyakorlatát figyeűnhet, ám az űrprogramok gyakorlatát figyenhet, ám az űrprogramok gyakorlatát figyeám az űrprogramok gyakorlatát figyem az űrprogramok gyakorlatát figyeűrprogramok gyakorlatát figyerprogramok gyakorlatát figyeát figyet figye
lembe véve valójában igen szoros határidőt jelent.

Ég és Föld vonzásában – a természet titkai – 
TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0018

Fantáziarajz egy fedési exobolygó átvonulásáról

Exobolygó átvonulása csillaga elQtt  
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KÖNYVTERMÉS Albert Valéria rovata

Tilcsik-köszöntő

45 szerző – egyetemi tanárok, levéltá
ros kollégák – tanulmányai köszöntik a 
60 éves levéltárost, Tilcsik Györgyöt 
aki, több mint negyedszázadot a Vas 
Megyei Levéltár élén töltött el. Az ünne
pelt lírai portréját a kötet egyik szer
kesztője, a kitűnő kolléga, Bariska Ist-
ván öntötte szavakba. Ebből megtud
ható az is, hogy Tilcsik György fontos 
szervezője volt a határokon átnyúló, 
éveken át szervezett levéltári együtt
működésnek, rendezvényeknek, s in
nen a kötet címe is.

A vaskos tanulmánygyűjtemény 
nagy része – noha tudományos mun

kák sorakoznak benne 
– a laikusok számára is 
változatos és olvasmá
nyos, mivel az írások 
egy része hétköznapi 
történeteinket mutatja 
be. Például Bácskai Ve-
ra professzorasszonyé – 
aki Tilcsik tudomá
nyos pályafutásának 
egyik támogatója volt, 
a Vas Megyei Levéltári 
Napok moderátora 

évtizedeken át – XVIII. századi szom
bathelyi polgárcsaládok „reprezentáci
ójának apróbb kellékeit” (ékszerek, bú
torok, ruhatárak) mutatja be. Melega 
Miklós tanulmánya is a családtörténet 
témakörében időzik, a jeles Hübner Já
nos (téglagyáros) polgárcsaláddal is
merkedhetünk meg tanulmányában. 
Hübner nevét ma már csak egy apró 
utcanév őrzi, s talán néhány tégla az 
egykori épületekben. Kapiller Imre pe
dig egy XIX. századi egerszegi posta
mester családjának csődjéről ad hírt. 
Bariska István egy, a régebbi időket 
idéző, de ma sem ismeretlen típusú 
tisztességtelen, XVI. századi kőszegi 
vagyonszerző tündöklését és „elhullá
sát” dolgozta föl. Olvashatunk portré
kat egy pesti „sorsüldözött” beteg ér
dekes személyiségéről (Deák Ágnes–Kö-
vér György) és egy XIX. századi nagy
tekintélyű muraszombati plébánosról, 
Szlepencz Jánosról (Göncz László).

Kultúrtörténeti témát – a mozi meg
jelenését a XX. század eleji Pécsen – 
dolgozott föl Márfi Attila. Az 1936os 
berlini olimpia érdekességeiről – egye
bek között az olimpiai láng újbóli meg

jelenésének történetéről – Kertész Ist-
ván tanulmánya ad hírt.

Egy unikális foglalkozás képviselői
ről, a XV–XVIII. századi hóhérok 
képzéséről és az igazságszolgáltatásban 
végzett szerepükről Mezey Barna ta
nulmánya tudósít.

A köszöntők sorából nem hiányoznak 
a politikatörténeti (Dénes Iván Zoltán, 
Norbert Frank, Poór János, Vonyó József), 
várostörténeti (Rudolf Kropf, Deák Er-
nő, Gyáni Gábor), gazdaságtörténeti 
(Kaposi Zoltán, Kenyeres István, Johann 
Seedoch) témák sem.

Időben is tág teret ölel föl a tanulmá
nyok sora. A legtávolabbra, a XIII. szá
zadba visz vissza Kiss Gábor, aki a 
Szombathely melletti Hermannbirtok 
1259. évi határainak helymeghatáro
zásához járul hozzá újabb adalékokkal. 
A közelmúltat több tanulmány is meg
idézi: a vasfüggöny lebontásának kul
turális úttörőire, a Morgersdorfi Nem
zetközi Szimpóziumokra Roland 
Widder emlékezik. A hidegháborús 
évek történészlevéltárosainak állít 
emléket Varga László. Rokon témát 
dolgozott föl Csorba László, a Nemzeti 
Múzeum főigazgatója, aki a pártállami 
hírszerzés kezdeteit mutatja be a 40es 
évtized második felében, Rómában. A 
kötet Tilcsik György tudományos 
munkásságának gazdag, 130 tételes 
jegyzékével zárul. (Határon innen, hatá-
ron túl. Tanulmányok Tilcsik György 60. 
születésnapjára. A Vas Megyei Levéltár 
kiadványa, Szombathely, 2013. 440 oldal)

GÁL JÓZSEF

Szagminta és kirakó

Az egykori szocialista országok közül a 
Német Demokratikus Köztársaságban 
működött a legerősebb belügyi elnyo
mó szervezet: az 1950ben szovjet min
tára megalakult titkosszolgálat (Minis
terium für Staatssicherheit – Állambiz
tonsági Minisztérium, röviden Stasi) „a 
párt kardja és pajzsa” volt. 91 ezer főál
lású és 174 ezer nem hivatalos munka
társával ellenőrizte az ország 16,7 millió 
lakosát; így hat és fél lakosra jutott egy 
besúgó. A szervezet ellenőrzése nélkül 
nem léphetett be külföldi az országba, 
saját állampolgárai pedig 1972ig ví
zum és útlevél nélkül még a „baráti” 
Csehszlovákiába és Lengyelországba 
sem utazhattak, nyugatra pedig egyál

talán nem. Az országon belül ellenőriz
ték a gyanúsnak tekintettek mozgását, 
megfigyelték és lehallgatták őket, le
veleiket felbontották, környezetükbe 
ügynököket telepítettek. Nyilvánvaló
an és álcázva mindenütt volt valaki, aki 
jelentett a Stasinak, gyakran még há
zastársak is egymás
ról. A látókörükbe 
került személyekről 
pedig szagmintákat 
is tároltak. A „Cég” 
negyven év alatt 
ugyanannyi iratot 
gyártott, mint a né
met történelem a kö
zépkor óta: 180 kilo
méter hosszúságút.

A Stasi egyik értel
miségellenes akcióját dolgozta fel a né
hány éve nálunk is bemutatott A mások 
élete című, Oscardíjas német film. A 
monografikus történészi feldolgozá
sok után most Anna Funder ausztrál 
írónő irodalmi riportkönyvéből is 
megismerhetjük az NDK polgárainak 
hétköznapjait, soha ki nem beszélt tra
umáit és sorstragédiáit. A rendszervál
tás után egy nyugatberlini tévécsator
na munkatársaként végigjárta a Stasi
birodalom hírhedt irodáit és börtöneit; 
felkereste a nyugatberlini kitoloncolás 
helyszínét, beszélt az egykori áldoza
tokkal és az apróhirdetés révén jelent
kezett egykori Stasitisztekkel is. Fel
tárta azt a hihetetlenségig bizarr vilá
got, amely rafinált menekülésekre, 
szülőföldje és családja elhagyására 
kényszerített számos embert.

Felkereste a Nürnberg melletti falu
ban működő Stasi Dokumentációs 
Hivatalt is, akik a berlini Stasifő ha
di szálláson 1990 januárjában talált ti
zenötezer zsáknyi felaprított és szét
tépett akták, kartotéklapok, fotók, 
hang szalagok és filmek rekonstruálá
sán dolgoznak. Ők harmincegyen a 
kirakók, akik sziszifuszi munkát vé
geznek. Egy dolgozó átlagosan 10 ol
dalt rak össze naponta. 40 dolgozóra 
készült kimutatásuk szerint az összes 
akta rekonstruálása 375 évet vesz 
igénybe. Elképesztő. A több rangos 
irodalmi díjat nyert kötet kötelező ol
vasmány számunkra. (Stasiország. Eu-
rópa Könyvkiadó, 2014. 338 oldal, 3490 
forint)

–NI–
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 Alvásra fordított idQ alakulása korcsoport szerint 
a 10–84 éves népességben*
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*Forrás: KSH IdQmérleg-felvétel 2009–2010

Ki mennyit alszik? 

Életünk mintegy egyharmadát alvással töltjük. A hét-
köznapi tapasztalat mellett a különböző kutatások is iga
zolják, hogy az alvás alapvető fontosságú a testi és lelki 
egészségünk, valamint a munkahelyi produktivitás szem
pontjából. Ám nem csak a túl kevés (hét óránál kevesebb), 
a túl sok (nyolc óránál több) alvás sem ideális, hiszen az 
utóbbi különféle betegségkockázatokkal való ös sze füg
gése statisztikailag szintén igazolható. Az alvás időtarta
ma mellett annak minősége is meghatározó az egészség 
szempontjából és úgy tűnik, az utóbbi legalább olyan 
fontos, mint az előbbi. Míg azonban az alvás minősége 
hagyományos mérési eszközökkel nehezen vizsgálható, 
addig az alváshossz a statisztika módszerével – így az 
időmérlegvizsgálatokkal – jól nyomon követhető.

Az időmérlegfelvételeknek Magyarországon viszony
lag nagy hagyományuk van. Az első országos felvételt a 
Központi Statisztikai Hivatal 1963ban végezte, amely 
egy negyedévre korlátozódott. 1976–1977ben már egy a 
teljes évet felölelő felvétel zajlott le, illetve ezt követően 
körülbelül tízévente hajtottak végre felméréseket. Az 

adatgyűjtések az év napja
it és a népesség meghatá-
rozott körét reprezentál
ják, és az időmérlegnap
lók segítségével a válasz
adók egy adott napjának 
24 órájára vonatkozó in
formációkat – az időben 
egymást követő tevékeny
ségeket, illetve azok kö
rülményeit – gyűjtik ösz
sze. A legutóbbi, 2009–
2010 évi időmérleg felvé
tel a 10–84 éves népességet 
reprezentálja.

Bár az alvás hossza alapvetően biológiailag meghatáro
zott, azonban figyelemreméltó, hogy bizonyos társadal
mi faktorok hatása is kimutatható. Az alvásra fordított 
idő életkor szerint vizsgálva egy U alakú görbével jelle
mezhető. A fiatalabbak és az idősebbek az átlagosnál 
több időt töltenek ezzel az alaptevékenységgel, míg a 
középgeneráció kevesebbet. Legkevesebbet az aktuális 
magyar adatok szerint a 40–44 évesek, átlagosan 3 perc 
híján 8 órát. A nők valamivel többet alszanak, mint a 
férfiak, a teljes 10–84 éves népességben a nők tisztán al
vással töltött ideje 8 óra 33 perc volt, 8 perccel több, mint 
a férfiaké. A nők alvástöbblete életkorban előre haladva 
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eltűnik és 80 év körül már a férfiak alszanak többet, ami 
feltehetően a rosszabb egészségi állapotból is adódik.

A felnőtt, aktív korú (25–64 éves) népességben családi 
állapot szerint az együtt élő házasok alszanak legkeveseb
bet, 8 óra 3 percet, őket a különélők, illetve elváltak 
követik (8 óra 12 perccel), majd a szinglik (8 óra 14 perc
cel). Legtöbbet az özvegyek alszanak, 20 perccel többet, 
mint a házasok, ám ez a családi állapotuk mellett a maga
sabb életkorukból is adódik (bár a legidősebbek, a 65 éve
sek és idősebbek ebben az összehasonlításban nem sze
repelnek). Az alvásra fordított idő erősen összefügg a 
munkaerőpiaci jelenléttel: a foglalkoztatottak alszanak 
átlagosan legkevesebbet (5 perc híján 8 órát), őket a mun
kanélküliek követik (8 óra 29 perccel) és a gazdaságilag 
inaktívak – nyugdíjasok, tanulók, gyermekgondozási 
szabadságon lévők és egyéb eltartottak – zárják a sort, 
akik 38 perccel alszanak többet, mint a foglalkoztatottak. 
A munkára fordított idő egyértelműen csökkenti az alvás
sal töltött időt, tehát a sokat dolgozók – többek között – 
az alvásukon is spórolnak. A heti 40 óránál kevesebbet 
dolgozók átlagos alvásideje 11 perccel volt hosszabb, mint 
a heti 40 órát dolgozóké és fél órával több, mint a 40 órá
nál is többet dolgozóké. Az átlagos alvásidő az iskolai vég
zettséggel fordított irányban változik: az aktív korúak 
között a legfeljebb befejezett általános iskolai végzettség
gel rendelkezők 8 óra 19 percet alszanak átlagosan, míg a 
középfokú végzettségűek 12 perccel kevesebbet, a felsőfo
kú végzettségűek pedig 15 perccel kevesebbet fordítanak 
alvásra. A munka és a – köztudottan jövedelmet is befo
lyásoló – iskolai végzettség alvásidővel való összefüggése 
alapján úgy tűnik, minél inkább „megéri” ébren lenni, 
annál kevesebb időt fordítunk a passzív pihenésre.

KOVÁCS BENEDEK
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Vsgyíktojás	3D-ben

Paleontológusok a maga nemében 
eddig páratlan leletegyüttest fe-

deztek fel Kínában: legalább több tu-
catnyi (de lehet, hogy több száz) 
pteroszaurusz-fosszília társaságában 
meglepően ép, háromdimenziós álla
potban fennmaradt ptero szau rusz to-
já so kat találtak, amelyek egy eddig 
még nem ismert új nemhez és fajok-
hoz sorolhatók, amely a Hamipterus 
tianshanensis nevet kapta. A felfede-
zés, amelyről a kutatók a Current 

nyok hamar megtanulták, hogy a 
fényhatás fájdalommal jár együtt, és 
már pusztán a fény bekapcsolására is 
félelemmel reagáltak. Ez-
zel párhuzamosan elvég-
zett vizsgálatok szerint 
a fényre érzékeny agyi 
idegcsoportban is hatá-
rozott kémiai változások 
voltak kimutathatók, 
amelyek a szinapszisok 
megerősödését mutatták. 

A kísérletek második 
lépcsőjében a kutatók elő
ször bemutatták, hogy az 
így megerősödött szinap
szisokat megfelelő ala
csonyfrekvenciás optikai 
impulzussorozattal gyen-
gíteni is képesek. Az így 
„kezelt” patkányok egy 
idő után a fény hatására 
már nem mutattak félel-
met, azaz emlékezetükből 
törlődött a fényhez kap
csolódó fájdalom élménye. 

TörölhetW,	helyreállítható	
emlékezet

A Kaliforniai Egyetem (San Diego) 
kutatóinak sikerült a vlágon el-

sőként patkányok agyából előre 
meghatározott emlékeket kitörölni, 
majd azokat megfelelő stimulációval 
helyreállítani. A kutatásról a Nature-
ben beszámoló cikkben a kutatók 
részletesen ismertetik, hogyan lehet 
az emlékezetet célzottan, az idegsej-
tek közti kapcsolatok (szinapszisok) 
megfelő frekvenciájú ingerlésével 
ki és bekapcsolni, illetve erősíteni 
vagy gyengíteni. Az eredmény új le-
hetőségek reményét csillantja fel pél
dául az Alzheimer-kór kezelésében. 

A kísérletsorozat első lépcsőjében a 
kutatók a patkányok agyában opti-
kailag (fénnyel) stimulálták idegsej-
tek egy csoportját, amelyet előző
leg genetikailag úgy módosítottak, 
hogy fényre érzékenyek legyenek. 
Ezzel egyidejűleg az állatok lábát 
elektromosan sokkolták. A patká-

A kísérletsorozat legmeghökken-
tőbb eredménye azonban az a fel
fedezés volt, hogy a kutatóknak 

Biology-ban számoltak be, egyúttal 
azt is felfedte, hogy ezek az állatok 
csoportosan, népes kolóniákban éltek 
együtt.

A pteroszuruszok („szárnyas gyí-
kok”) rég kihalt repülő őshüllők 
rendjébe tartoztak. Az első gerince
sek voltak, amelyek szert tettek a re-
pülés képességére, és a késő triásztól 
a kréta időszak végéig uralták a le
vegőt. Szárnyaik (amelyeket a dene
vérekéhez hasonló, az erősen meg
nyúlt ujjak közt vitorlaként feszülő 
bőrhártyák alkottak) fesztávolsága 

igen változatos, 25 centimétertől 
12 méterig terjedt. 

Mint azt Hsziaolin Vang, a 
Kí nai Tudományos Akadé-
mia Gerinces Paleontológiai 
és Paleoantropológiai Intéze-
tének munkatársa elmondta, a 
pteroszaurusz-fosszíliák több-
sége meglehetősen szegényes, 
rossz állapotban maradt fenn. 
Ez főként törékeny (a végta
gokon sok esetben a repüléshez 
módosultan üreges) csontjaik-
nak tulajdonítható, ami miatt 
még a koponyák többsége is el-
lapult állapotban maradt fenn. 

Ugyanez vonatkozik a tojásokra is, 
amelyekből a most felfedezett öt, 
háromdimenziós és csaknem teljes 
példány mellett korábban mindössze 
négy teljesen ellapult tojást ismertek.

A Hamipterus kolónia tagjainak 

rekonstrukciója (KÉPEK: CHUANG ZHAO)

Az egyik háromdimenziós állapotban 

fennmaradt pteroszaurusztojás
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ezt követően sikerült visszaállítani 
a patkányok emlékezetét: ugyanazt 
az idegcsoportot ezúttal egy nagy-
frekvenciájú fényimpulzus-sorozat-
tal stimulálva az állatok újra féle-
lemmel reagáltak a korábban meg-
tanult fényjelre, jóllehet a lábukra 
mért áramütést nem szenvedték el 
ismét.

Mint azt Roberto Malinow, az egye-
tem idegtudományi professzora és 
a kutatócsoport vezetője elmondta, 
az Alzheimerkórban szenvedő em-
berek agyában felhalmozódó béta-
amiloid peptidek ahhoz nagyon 
hasonló módon gyengítik a szinap-
szisokat, mint az általuk az emlékek 
törlésére alkalmazott alacsonyfrek-
venciás optikai impulzussorozat. 
„Mivel a patkányok agyában ezt a 
folyamatot egy másik jelsorozattal sike-
rült megfordítani, remélhető, hogy ez a 
hatás az emberi agyban is működik. Er-
ről persze csak klinikai próbákkal lehet 
meggyőződni” – mondta Malinow. 

(Newswise)

Kalandozások	 
a	vegyészek	földjén

Mi zajlik egy élelmiszervizsgáló la-
boratóriumban nap mint nap? 

Erről a rejtélyről lebbenti fel a fátylat 
a középiskolások számára a Wessling 
Hungary Kft tudományos ismeret-
terjesztő programja. A Laborkaland 
címet viselő kezdeményezés 10. osz-
tályos tanulók számára nyitja meg a 
kutatóintézet kapuját egy napra, 
hogy a kulisszák mögé pillantva 
kedvet kapjanak a természettudo-
mányokhoz.

Idén tavasszal több száz munka ér-
kezett az esszépályázatra, melynek 
témája valamely olyan élelmiszerbiz-

tonsági és egészségügyi kérdéshez 
kötődött, mint a növényvédőszerek 
haszna és kára, étrendkiegészítők 
előnyei és veszélyei vagy a szenny-
vízvizsgálat. A szervezők végül a 40 
legjobb fogalmazást beküldő diákot 
hívták meg a programra, akik közül 
többen csoportosan, kísérőtanárral 
érkeztek, de akadt sok egyéni ér-
deklődő is. 

A laboratóriumi ismerkedést az ott 
dolgozó kutatók a kutatási témáikba 
történő bevezetéssel indították. Ezek 

után a látogatók végigjárhatták a 
műhelyeket, és kipróbálhatták a mű-
szereket, külön a számukra előké-
szített kísérleteket végezhettek, így 
vált kézzelfoghatóvá a programso-

rozat mottója: „A csoda 
odabent van”. A tapasz-
talatok összegzésére az 
illusztrált munkafüzet 
segítségével egy totót 
kellett kitölteniük a di-
ákoknak, melyet aztán 
gyorsan értékeltek, így 
mindenki még aznap 
kaphatott visszajelzést 
a program tanulsága-
iról.

Az esemény szerve-
zői azt remélik, hogy 
a személyes találkozás 
által a vegyész szak-
ma és a természettu-
dományos gondolko-
dás varázsa úgy jut el 
a tanulókhoz, hogy 
a jelenlegi általános 
idegenkedés helyett 
érdeklődő figyelem-
mel tudjanak ezek felé 
fordulni. Emellett be-
mutatják, hogy a ve-
gyészet mint szakma, 
ma igenis verseny-
képes egzisztenciát  
képes teremteni. Vég-

ső soron azonban a 
program szervezői így indokolták 
az ismeretterjesztő munkát: „A la-
boratóriumunkban az elmúlt huszonöt 
év alatt elképesztő mennyiségű tudás 
halmozódott fel. Az utóbbi egy évben 
úgy döntöttünk, hogy minél több csator-
nán igyekszünk megosztani e tapasz-
talatmennyiség közérdekű részét.”

A nyári szünet után ősszel ismét 
várható az esszépályázat kiírása, 
mely után a látogatásra valószínűleg 
novemberben kerül majd sor.

TEGZES MÁRIA

A most feltárt gazdag leletegyüttest 
Kína északnyugati részén, egy már 
2005 óta kutatott lelőhelyen fedez-
ték fel. A területen csontmaradvá-
nyok ezrei hevernek, köztük három-
dimenziós állapotban fennmaradt 
teljes koponyák, amelyek megkü-
lönböztethetőn nőstény, illetve hím 
egyedekhez tartoztak. Wang szerint 
a feltárási hely üledékes rétegeinek 
vizsgálata azt sugallja, hogy a népes 
kolónia mintegy 120 millió évvel ez-
előtt, a korai kréta időszakban egy 
pusztító erejű vihar áldozatává vált. 

A rendkívül ép, és háromdimen-
ziós állapotban fennmaradt pte ro-
szau rusztojások vizsgálata alapján 
megállapítható, hogy azokat kívül-
ről vékony, rugalmas, meszes héj 
borította, ami leginkább néhány ma 
élő kígyófaj tojásaihoz hasonlítha-
tott. A fosszíliákban a kutatóknak 
40 hím és nőstény egyedet sikerült 
azonosítani, amelyek jól megkülön-
böztethető nemi jellegzetességeket 
mutattak alakban, méretben, és a fe-
jüket díszítő taraj robusztusságában.

A tojásokat beágyazó üledékes ré-
tegek vizsgálatából a kutatók arra 
következtetnek, hogy a tojásokat 
hajdan egy tóparti nedves homok-
fövenyben helyezhették el, ezzel is 
védve őket a kiszáradástól. 

(EurekAlert!)

Tesztírás – puskázni ér!

KísérletezQ diákok
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 Százmilliárd forintot is 
hozhat egy-egy bezárt sze-
métlerakó, amelyet a modern 

technikának köszönhetően hamarosan elkezdenek bányász-
ni Angliában és Skóciában.  Hétszáz magyar település ha-
tárában van lefedett, de potenciálisan környezetszennyező 
hulladéklerakó, máshol viszont óriási üzletet látnak benne. 
A skót kormányzat ugyanis a világon elsőként hivatalosan 
is felvállalta a lezárt szeméttelepek bányászatának ügyét. Az 
előzetes becslések szerint forintban számolva akár százmilli-
árdos nyereségre lehet szert tenni egyetlen lezárt lerakóból, 
miközben értékes energia-
hordozók és ritkaföldfé-
mek bukkannak elő a sze-
méthalmok közül. 

A lerakók bányászatának 
ötlete nem új keletű, ám 
a technológia fejlettsége 
most jutott el arra a pontra, 
amikor érdemes gazdasági 
szempontból is belevágni 
a vállalkozásba. A hulla-
déklerakókban ugyanis 
nagyon sok értékes nyers-
anyag, így fémek, ritka-
földfémek és műanyag ta-
lálható, amelyek ára egyre 
csak emelkedik a világpi-
acon. A svéd Linköping 
Egyetem kutatásai szerint egyetlen svéd hulladéklerakó-
ból is több százezer tonna fémet lehet kitermelni, köztük 
alumíniumot, vasat, cinket és olyan ritka fémeket, mint a 
titánium vagy a molibdén. Csak a kitermelhető fémek piaci 
értéke 100 milliárd forintot tesz ki, az előzetes számítások 
szerint.  A svéd kutatók szerint a lerakók bányászata számos 
előnnyel jár a hagyományos bányászathoz képest, ugyanis 
itt nem kell lelőhelyek után kutatni, és a bányaterület kiépí-
tésére sincs szükség, ráadásul a tevékenység nem környezeti 
károkkal, hanem hasznokkal jár.  

Angliában egy holland cég és a swindoni önkormányzat 
összefogásával kezdenek bele egy már lezárt lerakó bányá-
szatába. Az elképzelések szerint a húszéves bányászati perió-
dus alatt a település határában fekvő lerakó teljesen eltűnik, 
miközben több száz embernek ad munkát az anyagilag is 
sikeres vállalkozás.  Egy másik, holland tanulmány szerint, 
ha az ökológiai hasznokat is beleszámítják, a nyereség még 
tovább is nőhet. A kutatók azzal számoltak, hogy igen sok 
üvegházhatású gáz kibocsátása kerülhető el a lerakók felszá-
molásával, és az így felszabaduló szén-dioxid-kvóta is érté-
kesíthetővé válik. 

A lerakók bányászatá-
nak számos környezeti 
haszna is van. A régi 
szeméttelepek közül 
ugyanis sok nem meg-
felelően épült, és ezért 
folyamatosan szennye-
zik a környezetet, rá-
adásul metánt termel-
nek, ami nagyon erős 
üvegházhatású gáz. A 
lerakók bányászatával 
ezek a károk meg-
szüntethetők, ráadásul 
a kibányászott nyers-
anyagok és energiahor-
dozók is újrafelhasznál-
hatóak. A skóciai becs-

lések szerint a fémek 70–90 százaléka, míg a műanyagok 
50–75 százaléka nyerhető ki a bányászati eljárás során.

Egy hazai doktori értekezés szerint az ezredfordulón Ma-
gyarországon közel 700 hulladéklerakó működött, amelyet 
az uniós csatlakozás során zömében bezártak. Ezek a lera-
kók azonban legtöbbször az alapvető védelemmel sincsenek 
ellátva, és továbbra is kockázatot jelentenek a környezetre és 
a közelben lakókra nézve. Talán egyszer majd ezek a lera-
kók is befektetési lehetőségek lesznek Magyarországon?

(www.greenfo.hu)
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BÁNYÁSZNI FOGJÁK A SZEMÉTLERAKATOKAT

Tésztahíd-építW	
világbajnokság

A z Óbudai Egyetem 2014. május 
30-án negyedszer rendezte meg 

a RECCS tésztahídépítő világbaj-
nokságot, ahol 9 ország 13 egyete-
mének vagy főiskolájának 31 mér-
nökhallgató csapata híd és tartó ka-
tegóriában  mérte össze tudását. 

Az előírások szerint a szerkezete-
ket kereskedelmi forgalomban kap-
ható száraztésztából, vagy kizárólag 
lisztből és tojásból, házilag előállított 
száraztésztából kell készíteni. A fel-
használt ragasztó tetszőleges ragasztó 
lehet, de csak kötőelemként használ-
ható, tehát a párhuzamos tésztaszálak 
összeragasztásával tilos úgynevezett 

kompozit anyagot létre-
hozni. A híd kategória 
annyiban különbözik a 
tartótól, hogy a híd teljes 
hosszában lennie kell egy 
folytonos, 50 mm széles 
tésztából készült útfelü-
letnek.

A híd kategóriában az 
első helyet a Kolozsvári 
Egyetem hallgatói sze-
rezték meg. A második 
és harmadik díjat az Óbudai Egye-
tem két csapata nyerte. A verseny 
nagyon szoros volt, a második és 
harmadik helyezett eredményei sem 
sokkal maradtak el a nyertesétől. A 
világcsúcs megdöntése nem sikerült, 
amelyet a tavalyi világbajnokságon 

az Óbudai Egyetem hallgatói állí-
tottak fel (570,3 kg).

Tartó  kategóriában az első két he-
lyezett az Óbudai Egyetem Bánki 
Donát Gépész és Biztonságtechnikai 
Mérnöki Kar csapata lett. 

HORVÁTH SÁNDOR
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tésztaétel. 20. Roma Sajtóközpont, röv. 23. Szláv nyelv régi változata. 
25. ...-relief; féldomborm_. 26. Páncélos hüllQ. 27. ... heged_; játék hang-
szer. 29. Spanyol konkvisztádor, Dél-Amerika egyik felfedezQje (Domingo 
Martinez). 30. Például Setét Lajos A néma leventében. 31. Diák réme! 
33. Német autómárka. 36. Ismétlés, röv. 39. EsztendQ. 41. Hajsza vége!

A 21. heti Élet és Tudományban megjelent rejtvény megfejtése: TOLNA 
MEGYEI NÉMET NEMZETISÉGIEK KÉTNYELV_SÉGE. A megfejtést 
beküldQk közül a Tinta Kiadó köteteit nyerte: Lászlófi Istvánné (Mogyo-
ród), Pilián Delila (Taktaharkány), Pálvölgyi Zorka (Szigetmonostor–
Horány), Radnainé Csuhai Valéria (Törökbálint) és Valentin András 
(Budapest). A nyerteseknek gratulálunk, a könyveket postán küldjük el. 

KERESZTREJTVÉNY

Az ékesszólás kiskönyvtára sorozatban jelent meg a Tinta Kiadónál a Kis 
magyar tájszótár, Kiss Gábor szerkesztésében. EbbQl kérjük öt kifejezés 
tájnyelvi változatát. A megfejtést beküldQk között a kötet 5 példányát 
sorsoljuk ki. Jó fejtést! 

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

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 19. 
számunkban indult 13 hetes rejtvényciklusunk végére a négyzetek bet_i 
egy 90 éve született, Széchenyi-díjas irodalom-, m_velQdés- és tudo-
mánytörténész nevét adják. A név megfejtQi között az Élet és Tudomány 
negyedéves elQfizetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. Mókus. 10. A távoli múltban élt elQdünk. 11. Pest megyei 
város, a Magyar Földrajzi Múzeum helye. 13. Társa, röv. 14. Abaúji város-
ka a Bársonyos-patak mentén. 16. KözbülsQ rész! 17. Harmadvágás a 
vívásban. 19. Nádszálak törmeléke. 21. Kezdeti enyhülés! 22. Ásványi 
f_szer. 24. Cserkész- vagy úttörQgy_lés jelzQje. 25. Gyöngy a szódavíz-
ben, üdítQben. 27. Ovidius ragadványneve. 28. D_ne közepe! 29. IdQszá-
mításunk elQtt, röv. 30. Bátortalan. 32. New ...; USA-beli nagyváros. 34. 
Ajándékoz. 35. Brahmanista t_zisten. 37. Stan komikustársa. 38. Kinek 
a tulajdona? 40. Nagyobb vízen keresztülhajózó. 42. Sütni való fiatal, 
szopós sertés.

FÜGGQLEGES: 1. Kelt tészta. 2. A Ruhr-vidék központja. 3. Shakes-
peare-hQs, király. 4. Emelet, röv. 5. Magyar Bírói Egyesület, röv. 6. Köz-
ség Váctól 9 kilométerre. 7. Hegyes, csíptetQszer_ szervvel rendelkezQ 
(énekesmadár). 8. Kiejtett mássalhangzó. 9. Sportolók felkészítQje. 12. 
Francia kártyával _zött játék. 15. Ló nyaki szQrzete. 18. Túrós ...; kedvelt 

A PLANETÁRIUM június 21-én, 
a Múzeumok éjszakáján 

18.00 órától 01.00 óráig fogadja 
az	érdeklWdWket.	

Karszalagot nem árusítanak, viszont 
regisztráció szükséges a korlátozott számú 

férWhelyek	miatt.

Regisztráció: 
www.planetarium.hu	honlapon.

A	mesor:	
18.00 A NAP CSALÁDJA

19.15 FÉNYSUGÁR AZ ANDROMÉDÁRÓL
20.30 ISMERKEDÉS A PLANETÁRIUM 

MdSZEREIVEL
21.45 ÉGIEKKEL JÁTSZÓ FÖLDI LELEMÉNY

23.00 AZ ÉGBOLT CSODÁI
00.15 CSODÁLATOS UNIVERZUM – 3D

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

telc@telc.hu

TIT-TELC Nyelvvizsgaközpont

1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.

KövetkezQ vizsgaidQpont:
 

2014. augusztus 9.

Jelentkezési határidQ: 2014. július 7.

A vizsga elQtt felkészítQ tanfolyamok 
indulnak 2014. július 5-tQl. 

Vizsgák 
A2, B1, B2 

és C1 
szinteken

TELC nemzetközi és államilag elismert 
nyelvvizsgák 7 nyelvbQl 4 szinten
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A Lánchíd tervezőjének ve-
télytársa, szabadságharcos híd 
építő és a megtorlás alatt 
meghurcolt felesége – Mader-
spach Károly és Maderspach 

Károlyné – életéről nyílik kiállítás a Közlekedési Múze-
umban Hidakat épített időn és folyókon át címmel. 
A tárlat egy olyan XIX. századi bányász, kohász életét 
mutatja be, aki teljesen újszerű hídtípust dolgozott ki.

Maderspach Károly társaival Ruszkabányán üzemel-
tette vállalkozását. Vonóláncos ívhídjai messze megelőz-
ték korukat, és elismerést szereztek alkotójuknak. 
Maderspach első hídja Lugoson, a Csukapatak felett 
mindössze 12 évet ért meg, mert 1845ben sajnálatos 
módon egy bivalycsorda alatt leszakadt. Második hídját 
1837ben 41 méter fesztávolsággal Herkulesfürdőn épí-
tette meg a Cserna folyó felett. Ez a híd 1838ban még 
egy földrengést is kiállt, és minden javítás nélkül 1896
ig használták. A kisebb hidakon felbátorodva Maderspach 
Károly saját tervet nyújtott be arra a pályázatra, melyet 
az első állandó pesti híd terveire írtak ki. Ugyan a nyer-
tes a Széchenyi István által is támogatott W. T. Clark 
lett, de Maderspach terve, tervei mellett is többen kiáll-
tak, reális, megépíthető alternatívának tűnt ez a fajta 
híd. Ma úgy vélik a szakemberek, hogy ez a híd nem lett 
volna megépíthető, de tervezőjének elismerést hozott. 
Ezt a felívelő, üzletileg is sikeres karriert az 1848–49es 
szabadságharc derékba törte, majd öngyilkos lett.

Az augusztus 3-ig látható kiállítás a ruszkabányai 
vállalkozás és a vállalkozó életét, találmányát, vonólán-
cos ívhídjait mutatja be, és természetesen kitér az 1848–
49es szerepvállalására is.

A Magyar Nemzeti Múzeum 
először emlékezik kiállítással a 
legmagasabb magyar kitünte-
tésre és – számos külföldi mú-
zeum és magángyűjtő közben-
járásával és felajánlásával – több 
mint 400 műtárggyal mutatja 
be a Rend történetét, adomá-
nyozottjait és kitüntetéseit.

A Mária Terézia által alapított 
Szent Istvánrend kizárólag a 

polgári érdemek jutalmazására hivatott, az államnak tett 
szolgálatokért adományozták és magyar jellegét a Habs-
burg Birodalmon belül mindvégig igyekeztek fenntartani.

A magyar történelem olyan kimagasló személyeit, mű-
vészeit jutalmazta a Rend, mint Batthyányi Lajos nádor, 
Andrássy Gyula, Arany János, Munkácsy Mihály vagy 
Szinyei Merse Pál és Teleki Pál. Diplomáciai kapcsolatok 
építése céljából megkapta Napoleon, I. Miklós cár, Otto 
von Bismarck, II. Viktor Emanuel, Mitsu Hito japán 
császár vagy épp Abdul Hamid Khan török szultán is.

ÉT-IRÁNYTd 
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ÉT-IRÁNYTd	 Bánsághy Nóra rovata

A Magyar Nemzeti Múzeum Szent István lovagjai - 
A legrangosabb magyar kitüntetés 250 éve című ki-
állításán számos külföldi múzeum és magángyűjtő anya-
ga is látható; csodálatos ékköves rendjeleket, festménye-
ket, érméket, metszeteket, dokumentumokat, fényképe-
ket és fegyvereket mutatnak be, köztük Mária Terézia 
saját ékköves rendjelvényét a Nemzeti Múzeum gyűjte-
ményéből, Bismarck gyémántdíszes rendjelvényeit Né-
metországból, a Rend díszöltözékét Bécsből, Ferdinánd 
bolgár király IV. Károlytól kapott rendjelvényeit. Mind-
ezek megtekintésére augusztus 31-ig van lehetőség.

A Leonardo, a reneszánsz zseni című 
kiállítás idején szeptember 28-ig 
minden hétvégén középkori játszó-
házzal várja a Janus Pannonius Mú-
zeum a családok legifjabb tagjait Pé-
csett, a Martyn Múzeum mellett.

A Reneszánsz Kőtár területén 
nyíló játszóház két részből áll. Az alsó részen önállóan is 
játszhatnak az óvodás és iskoláskorú gyermekek; gólya-
lábakon járkálhatnak, patkóval célba dobhatnak, ala
gúton át mászhatnak és sok más kaland mellett kipró-
bálhatják a teniszlabdákat kilövő játékágyút is.

A játszóház másik részén a játékos kedvű ifjoncok fel-
nőtt kísérettel vehetnek részt. Itt, az óránként induló 
foglalkozások keretében a jelmezes játékmesterek, ani-
mátorok különböző játékokon keresztül mesélnek a kö-
zépkor érdekes, és igen gyakran kalandos világáról. A 
kipróbálható középkori tárgyak, használati eszközök 
még kézzel foghatóbbá teszik a történelmet, és felejthe-
tetlenné a reneszánsz játékot.

„Tisztaság fél egészség!”  
mondja a közismert szólás. De 
vajon miből állt a tisztálkodás 
a XIX. század végén, amikor 
a lakások többségében nem 
volt fürdőszoba, vezetékes 
víz, csatorna? Mi a „melen-
ce”? Milyen alsóruhákat, 
fehérneműket hordtak eleink? 
Hogyan készítették, hol vet-
ték ezeket? Mi volt az a 
„trityi”? Hány szélből készült 

egy gatya? Hogyan mosták ezeket a ruhadarabokat 
napjaink kozmetikai és műszaki cikkei nélkül város-
ban és falun? Többek között ezekre a kérdésekre kap-
hatják meg a választ azok, akik ellátogatnak Vácra a 
Tragor Ignác Múzeum Görög Templom Kiállítóhely-
re és megnézik az Esendő az ember, hajlandó a 
pendely... – higiénia, tisztálkodás, mosás és fe-
hérnemű-viselet a 19–20. században című kiállí-
tást augusztus 24-ig.

A hídspecialista

Múlt századok titkaiKitüntetve

Játékos történelem
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KÖVETKEZV	SZÁMUNKBÓL
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az OTKA, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala támogatásával jelenik meg.
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A	búzakeményítW	és	
az egészséges táplálkozás
A búza és kenyérminőség fő megha
tározójának évtizedekig a sikérfehér
jéket tartották, míg a keményítőt a 
búzaszem semleges töltetének tekin
tették. Ez a szemlélet megdőlt, ami
kor megjelentek a japán tésztafélékről 
szóló tanulmányok, melyek szerint a 
„noodle” minőségének elsődleges 
meghatározója a keményítő. 

Egy	világégés	elWjátéka
A dunai monarchia valamennyi szer
bek, horvátok és bosnyákok lakta te
rületének Szerbiához csatolását, s a 
délszlávok egy államban történő 
egyesítését célzó nagyszerb törekvést 
belgrádi titkos szervezetek irányítot
ták. Közülük a legfontosabb, az Egye
sülés vagy halál (ismertebb nevén Fe
kete Kéz). 

Kezükben	a	jövW
Tekintélyes őszülő urak fejezték ki el
ismerésüket a csillogó szemű tinédzse
reknek, amikor átadták a 23. Ifjúsági 
Tudományos és Innovációs Tehetség
kutató Verseny díjait. A Zgeneráció 
feltalálói majdnem egy éven át dol
goztak egy saját projekten, hogy egy 
eredeti ötletüket – a tudomány és 
tech nika legújabb eredményeit fel
használva – megvalósítsák.

A hátlapon
Ezüstkard

Mauin járunk, Hawaii második 
legnagyobb szigetén. A sziget leg
magasabb pontja a Haleakala- hegy. 
A szunnyadó pajzsvulkán bő 3000 
méterre emelkedik ki a Csendes
óceánból. Kalderája hozzávetőleg 
250 hektárnyi területet fog közre, 
amit a pár száz évvel ezelőtt kiala
kult kisebbnagyobb vulkáni salak
kúpok tagolnak, felszínét pedig 
többnyire vulkáni törmelék borítja. 
Igazi zöldet szinte sehol sem látni, 
azonban a terület nem teljesen nö
vényzet nélküli. 

Ezek között a körülmények között él 
a Haleakala-  Silversword, vagyis a 
Haleakala- i ezüstkard (Argyroxiphium 
sandwicense subsp. macrocephalum) – egy 
endemikus, bennszülött, csak ezen a 
250 hektáron élő növényfaj. Ez a rend
kívül védett növény különleges mó
don alkalmazkodott a helyi adottsá
gokhoz. Vastag, vízzel telített levelei, 
ezüstös színüknek köszönhetően nem 
elnyelik, hanem tükrözik a fényt. A 
levelek befelé hajolnak, összegyűjtve 
és fókuszálva a napsugarakból nyert 
meleget a növény középpontja felé, 
ahol a növekedés folyik.  Akár 50 évig 
is élhet, virágba borulva azonban csak 
egyszer láthatjuk. Amikor elérkezik az 
idő, a növény néhány hét alatt megnö
veszti  közel 2 méteres szárát, virágait, 
kiszívva saját leveleiből a vizet, amik 
aztán teljesen el is hervadnak. Miután 
megtörtént a beporzás és magelszórás, 
vagyis maga a szaporodás, a szár is el
veszíti maradék nedvességtartalmát, 
végül pedig elpusztul.

Kép és szöveg:
PÁSZTOR DOMOKOS
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Ezüstkard
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