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… ha nem is túlzottan kerek, de a hazai múzeumügy vi-
lágában mindenképpen figyelemre méltó évfordulóra 
emlékezhetnek idén a technikatörténet iránt érdeklő-
dők. Negyvenöt évvel ezelőtt nyílt meg egy különleges 
szakmai gyűjtemény: a kiskőrösi Úttörténeti Múzeum.

A speciális kollekció előtörténete azonban jóval régebbre 
nyúlik vissza. Egy lelkes felvidéki útmester, Lévárdy Imre 
az 1930-as évek végén kezdte gyűjteni az útépítő szakma 
emlékeit Vágsellyén. Kitelepítése után kiskőrösi útmester-
ként folytatta a munkát, majd nyugdíjba vonulását követő-
en feldolgozta az összegyűjtött anyagot. Kincseit 1968-ban 
láthatta először a közönség Kiskőrösön. A kiállítás sikerén 
felbuzdulva a háza udvarán még az év őszén megnyílt a 
Közúti Mini Múzeum. Úttörténeti kuriózumaival  nem-
csak az alföldi városban lehetett találkozni, hanem különfé-
le szakmai rendezvényeken szinte körbejárták az országot. 

A gyűjtemény olyan sikeres lett, hogy 1974-ben meg-
kezdődött a kiskőrösi régi útmesteri telep múzeumi átala-
kítása. Lévárdy Imre halála után a munkát Tóth László 

folytatta, aki több mint húsz éven át vezette és gyarapí-
totta a gyűjteményt. 1974 őszén nyílt meg az első állan-
dó kiállítás, mely a következő év végére lett hivatalo-
san elismert közgyűjtemény, országos gyűjtőkörrel: a 
Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény.

1994 újabb jelentős változást hozott a múzeum számá-
ra: a gyűjtemény területe közel háromszorosára, míg 
kiállító tere duplájára bővült. 1995-ben a szakgyűjte-
mény fennállásának húszéves évfordulóján új állandó 
kiállítás nyílt Tóth László rendezésében. A megnöve-
kedett területen akkortól egy „híd skanzen” is meg-
nyitotta a kapuit. 

A múzeum különösen aktív a múzeumpedagógia te-
rületén. Az óvodás és iskolás gyerekek számára a peda-
gógusok, mintegy muzeológiai „a la carte” jelleggel, 
nem kevesebb, mint 15 féle foglalkozásból választhat-
nak, a térképészettől az út- és hídépítés alapjain át egé-
szen az útinform-óráig, vagyis annak megtanulásáig, 
hogy miként kell a közlekedők számára a lehető legha-
tékonyabban és leginformatívabban összeállítani a 
közutak híreit.

Gózon Ákos

Szerintem…

Címlapon: Illusztráció a Mintha az ég darabokra 
törne című cikkünkhöz (Pinke Gyula felvétele)
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struktúrákat, vagyis például a fehér-
jékből felépülő szálakat is. A fénymik-
roszkóppal és az elektronmikroszkóp-
pal kapott képeket egymáshoz illesz-
tették, így megfigyelhették, hogy mit 
mutat az elektronmikroszkópos kép 
ott, ahol az immunfestés szerint alfa-
szinuklein található.

Meglepő módon a Lewy-testek zö-
mének felépítése nem felelt meg a vára-
kozásoknak, csupán három volt, amik 
javarészt szálas alfa-szinukleinből álltak. 
A többi Lewy-testben túlsúlyban voltak 
a membrándarabkák, sejtszervecskék és 
membránhólyagok, az alfa-szinuklein 
ezekhez tapadva volt jelen. A kutatók 
különböző membránfehérjék specifi-
kus festésével és anyagtudományi mód-
szerekkel  is alátámasztották megfigye-
léseiket: a Lewy-testek többségében 
nagy mennyiségű, különböző eredetű 
membrán (például membrán törmelék, 
teljes mitokondrium) található.

Ez a megfigyelés tehát abszolút szem-
be megy a Lewy-testek felépítéséről al-
kotott korábbi elképzeléssel, miszerint 
a Lewy-testek az alfa-szinukleinből 
kialakuló szálak felgyülemlésével ke-
letkeznek. A korábbi vizsgálatokban 
nem volt lehetőség az elektronmikro-
szkópos képen látott részletek anyagi 
minőségének azonosítására, ezért
a Lewy-testeket az elvárt szerkezet 

A Lewy-testek valódi 
struktúrájának feltárása

A neurodegeneratív betegségek 
egy része esetében feltehető, 
hogy az idegsejtpusztulás hát-
terében az adott betegségre jel-
lemző, normális térszerkezetét 
elvesztett fehérje felgyülemlé-
sével kialakuló képződmények 

állnak. Ezek pusztán fizikailag is 
akadályozhatják az idegsejt normális 
anyagcseréjét, bár más mechanizmu-
sok is hozzájárulhatnak a neuronok 
vesztéhez. Az mindenesetre általá-
nosan elfogadott elképzelés, hogy a 
különböző fehérjék (például az alfa-
szinuklein) szálakká összeállva alkot-
ják a káros képződményeket (például 
a Lewy-testeket).

A Lewy-testek mikroszkopikus, az 
idegsejtekben megfigyelhető képződ-
mények, melyekre először Fritz Hein-
rich Lewy figyelt fel a XX. század 
elején. A század végére az is világossá 
vált, hogy két súlyos neurodegeneratív 
betegségben, a Parkinson-kórban és a 
Lewy-testes demenciában is kulcssze-
repet játszanak. A Lewy-testek szer-
kezetét számos kutatócsoport vizs-
gálta és az eddigi eredmények szerint 
tehát az alfa-szinuklein nevű fehérje 
abnormális térszerkezetű példányaiból 
összeállt szálak építik fel.

A Nature Neuroscience lapjain közölt új 
eredmények azonban úgy tűnik, hogy 
jelentősen át fogják formálni ezt az el-
képzelést. Egy európai kutatócsoport 
új megközelítéssel vizsgált meg 17 
darab Lewy-testet, melyek öt Par-
kinson-kóros személytől származtak. 
A szövettani vizsgálatokhoz a dono-
rok középagyából és halántéklebenyé-
ből készült metszeteket használtak, 
ugyanis ezeken a területeken fordul-
nak elő leggyakrabban a Lewy-testek. 
A mintákat először 40-60 mikrométer 
vastagságúra vágták, majd a szeleteket 
1x1 milliméteres darabokra metszették. 
Ezeket az apró szövetmintákat aztán 
egy ultramikrotómnak nevezett esz-
köz segítségével 100-200 nanométer 
vastagságú szeletekre aprózták tovább, 
ezeket pedig felváltva két csoportra 
osztották. Az első csoportba tartozó 
metszeteken immunfestéssel jelölték 
az alfa-szinuklein fehérjét, ezeken így 
fénymikroszkóppal azonosítani lehetett 
az alfa-szinukleint tartalmazó régiókat. 
A többi metszetet elektronmikroszkóp-
pal vizsgálták, így megfigyelhették 
a fénymikroszkóp felbontása alatti 

alapján ismerték fel. Ebben a vizsgálat-
ban viszont az elektronmikroszkópos 
képet egy fénymikroszkópos képhez 
lehetett kötni az ultramikrotómos 
szeletek csoportosítása miatt, így az 
anyagi minőség alapján tudták azono-
sítani a Lewy-testeket.

A vizsgálat ugyan nem terjedt ki a 
Lewy-testek képződésének folyamata-
ira, mégis az alfa-szinukleinnel kapcso-
latos eredményeket figyelembe véve, 
szinte automatikusan felvázolódik két 
lehetőség. Az alfa-szinuklein normá-
lisan a membránokból álló struktúrák 
karbantartásában és a membránok át-
rendezésében játszik szerepet (például a 
neurotranszmitterekkel töltött memb-
ránhólyagok fenntartása és ürítése) és 
néhány új eredmény szerint a fehérje 
abnormális működése a kutatók által 
megfigyeltekhez hasonlatos elvál-
tozásokat okoz. Elképzelhető, hogy 
az alfa-szinuklein „összeragasztja” 
a különböző membránokat, vagy 
a membránok töredezését okozza, 
amik így maguktól aggregálódnak. 
A pontos mechanizmus felfedésé-
hez további vizsgálatokra lesz szük-
ség, ezek viszont remélhetőleg sikere-
sebbé teszik majd a a Parkinson-kór és 
a Lewy-testes demencia megelőzését és 
kezelését.

ReichaRdt RicháRd

Eredetileg a szakértők úgy gondolták, hogy a Lewy-testek az alfa-szinuklein felgyülemlésével 
alakulnak ki (felül), de az új eredmények fényében gyakoribbnak tűnik, hogy az alfa-szinuklein, 

egyelőre nem tisztázott módon, membránok felhalmozódását okozva hozza létre a Lewy-testeket 
(FORRÁS: BARTELS, 2019 – NATURE NEUROSCIENCE).
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egy nyolc méter széles ekeszerű alkal-
matossággal. A következmények ha-
tósugara sokkal nagyobb volt, mint 
azt előtte bárki is gondolhatta. 

A felkavart üledék visszaülepe-
dett a tengerfenékre, és jelentősen 
nagyobb területet borított be, mint 
előtte. Az aljzat felszínén élő teremt-
mények betemetődtek, és vélhetően 
elpusztultak. Ráadásul e kísérletben 
nem is termeltek ki semmilyen kőzetet, 
holott e művelet önmagában is dest-
ruktív és mérgező lehet az élővilágra.

Az elmúlt 30 évben senkinek sem 
sikerült megismételni vagy tovább-
fejleszteni a DISCOL kísérletet, 
technikai és legfőképpen pénzügyi 
nehézségek miatt. Erre néhány hó-
napja lett volna a legnagyobb esély, 
amikor egy bányatársaság támoga-
tásával egy 25 tonnás tenger alatti 
vontató működésének hatásait tesz-
telték volna. A tesztet azonban az 
utolsó pillanatban műszaki okokra 
hivatkozva lefújták.

Bányászat a tenger alatt

Közhely, hogy az óceánok mélyét 
kevésbé ismerjük, mint a Hold 
felszínét. Emiatt még rengeteg 
felfedezni való maradt bolygónk 
felszínén is, mivel e térségeket 
több kilométer mély tenger bo-
rítja. Ez a tény azonban nemcsak 
a földrajzi felfedezésre (vagyis 

alapkutatásra) igaz, de az alkalmazott 
geológiai vizsgálatokra is. 

A bányatársaságok már javában ké-
szülnek, hogy az óceáni aljzatban pi-
henő, és a technológiai fejlődés révén 
hamarosan hozzáférhetővé váló ás-
ványkincseket feltárják és kitermel-
jék. A tengerbiológusok szerint ez 
szinte biztosan egész ökoszisztémák 
pusztulásához fog vezetni. Pedig so-
kukat még fel sem fedeztük.

Persze, a bányatársaságok nem 
most kezdtek érdeklődni a lehetőség 
iránt. A Nature beszámolója szerint 
már a hetvenes években is indultak 
expedíciók az óceán távoli vidékei-
re, amelyekben tengerbiológusok és 
bányászati kutatók vettek részt. 
Az expedíciók során hamar kiderült 
a két csoport szempontjainak össze-
egyeztethetetlensége. A biológusok a 
tengerfenék, jellemzően gerinctelen 
és kis méretű egyedekből álló fau-
nájáért aggódtak, a bányászok nem is 
értették, hogy miről beszélnek.

1989-ben elvégezték az első, és 
mindeddig legkomplexebb kísérletet 
is, amellyel a tenger alatti bányászat 
élővilágra gyakorolt hatását próbálták 
szimulálni. Hjalmar Thiel, a Ham-
burgi Egyetem biológusa a DISCOL 
rövidítésű kísérlet keretében nagyjá-
ból 11 négyzetkilométeres területen 
szántotta föl a Csendes-óceán aljzatát 

Valójában az ipar számára szeren-
csétlen körülmények szerencsés ösz-
szejátszása az egyetlen ok, amiért a 
kereskedelmi tenger alatti bányászat 
nem indult még meg az elmúlt 50 
évben. Bár köztudott, hogy rengeteg 
értékes ásványi anyag van az aljzatban 
– például polimetalikus gócok billiói, 
amelyek krumpliméretű gombócok 
a tengerfenék felületén 4000 méte-
res mélységben, bennük réz, nikkel és 
mangán ásványokkal. Viszont a nem-
zetközi vizeken folytatott bányászat ké-
tes szabályozása, és a hatalmas kezdeti 
költségek mindeddig távol tartották 
a bányagépeket az óceánoktól. De ez 
már biztosan nem marad sokáig így.

Ironikus módon egyes környezetkí-
mélő technológiák, így az elektromos 
autókba való akkumulátorok és a 
napelemek elterjedése keltette keres-
let úgy felhajtotta több ritkaföldfém 
árát, hogy gazdaságilag egyre műkö-
dőképesebbnek tűnik a tenger alatti 
bányászat. A technológia ugyanis 
adott, és ha jelentős adóbevételek 
ígérkeznek, hamarosan a jogszabályi 
háttér is készen állhat. A nemzetközi 
vizeken folytatott bányászat jogi ke-
reteinek véglegesítése jövőre várható. 
Ekkortól a társaságok 30 éves lízing-
jogot jegyeztethetnek be egy-egy te-
rületre, és indulhat az üzem.

Az ágazat előtt álló fényes jövőt jól 
jelzi, hogy – bár még nincs formális 
engedély – a befektetők sorba állnak, 
hogy a tenger alatti bányászatra as-
piráló vállalkozásokba fektessenek. 
Legutóbb a DeepGreen nevű kanadai 
cég kapott 150 millió dolláros tőke-
injekciót. A nevük (Mélyzöld) rossz 
ízű cinizmusnak is felfogható, hiszen 
az ökológusok szerint, ha a mostani 
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A Csendes-óceán mélytengeri aljzatán élő állatok (jobb fölső sarokban tengeri sün, a többi 
különböző tengeri uborkák) (FORRÁS: DEEPCCZ PROJECT)

A Csendes-óceán aljzatán található fémes gócok (FORRÁS: GEOMAR)
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ütemben haladnak a dolgok, a kiter-
melés még jóval azelőtt megkezdődik 
majd, hogy megbízható információ-
val rendelkeznénk a bányászat ten-
gerökológiai következményeiről.

A rendelkezésre álló részleges tu-
dás birtokában azonban jó eséllyel 
arra számíthatunk, hogy a bányászat 
romboló és visszafordíthatatlan hatást 
fog gyakorolni a tengeri élővilágra.

A DISCOL kísérlet színhelyére ed-
dig négyszer tértek vissza a kutatók, 
legutóbb négy ével ezelőtt, hogy 
megvizsgálják a szántás hosszú távú 
hatásait. Nos, úgy tűnik, hogy a kö-
vetkezmények visszafordíthatatlanok 
lettek. A térség tengeri aljzatára jel-
lemző élőlények, így a lágy korallok, a 
tengeri rózsák és a szivacsok sohasem 
tértek vissza, a terület ma is ugyan-
olyan feldúltnak és élettelennek 
mutatkozik, mint 30 évvel ezelőtt. 
A kísérleti zavarás tehát sokkal erő-
sebbnek és hosszan tartóbbnak mutat-
kozott, mint azt bárki is gondolhatta.

E mélytengeri síkságok a boly-
gó legsötétebb, legcsendesebb és 
legtápanyagszegényebb térségei közé 
tartoznak. A fémgócok, amelyek a 
bányatársaságok számára kinccsel ér-
nek föl, a sekélyebb rétegekből lehulló 
törmelékek felületére kiváló fémekből 
épülnek föl évmilliók leforgása alatt. 
Az ottani aljzat 1 centimétert vasta-
godik ezer évente. Vagyis rendkívül 
lassan épül, viszont egy szempillatás 
alatt tönkre lehet tenni örökre.

Nem kockáztatunk sokat, ha azt 
feltételezzük, hogy ahol bányászni 
fognak a tenger alatt, illetve a bánya 
környezetében egyszer és minden-
korra elpusztul az élővilág.

Kovács MáRK

Éjszakai világító felhők 

A nyárközép alkonyai és hajnalai 
jó ideje az éjszakai világító felhők 
(angol rövidítésben NLC) idősza-
kát jelentik a magasabb szélességi 
körök lakóinak, s néhány évtize-
de már hazánkban is megfigyel-
hetjük őket időnként. E különös 
felhők a légkörünk körülbelül 
85 kilométeres magasságában, a 
mezoszférában jönnek létre, az 

ott jelen lévő igen csekély mennyiségű 
víz kifagyásával. 

A németországi Leibniz Légkörfi-
zikai Kutatóintézetben hosszú ideje 
követik az éjszakai világító felhők 
és azok kialakulási helye, vagyis a 

mezoszféra változásait. Az NLC 
kapcsán meglehetősen régi elmélet, 
miszerint a klímaváltozásnak lehet 
köze e különleges magaslégköri felhők 
megjelenéséhez, ezek ráadásul egyre 
délebbi szélességekről láthatók, s egy-
re nő a fényességük is. A német ku-
tatóintézet szakemberei klímaadatok, 
a magaslégköri vízmennyiség és az 
NLC-k megjelenésének vizsgálataiból 
arra következtettek, hogy bizony, az 
emberi tevékenység, a klímaváltozás 
számlájára írható a gyakoriságuk és a 
fényességük növekedése is.

A kutatók korábban az 1961-től 
mért és az északi szélesség 69-78° 
közti régiót érintő műszeres megfi-
gyelések, most pedig az 1871-2008 
közti adatok, s a műszeres méréseken 
túl a vizuális NLC megfigyelések 
alacsonyabb, 55-61° északi szélességi 
területéről ismert adatainak bevoná-
sával modellezték az összefüggéseket.

A szimulációkat olyan modellek se-
gítségével végezték el, amely kimon-
dottan a mezoszféráig terjedő légkö-
ri rétegek északi féltekei viselkedését 
írják le, köztük például a különböző 
gázok változásait, valamint azt, hogy 
mennyi víz juthat fel a légköri réte-
gek közti keveredéssel a mezoszfé-
rába. Az NLC megfigyelések alapján 
a felhők megjelenése nemcsak a 
napciklus változásaival, hanem az 
üvegházgázok mennyiségének és a 
légkör aktuális állapotának változá-
saival összefüggően éves és évtizedes 
léptékben fluktuál. A szén-dioxid, 
míg az alsóbb légrétegeket fűti, addig 
a magasabb légköri rétegekre pont el-
lentétes a hatása: ott alacsonyabb hő-
mérsékleteket okoz a mennyiségi nö-
vekedése. Azonban a megfigyelések 
alapján pusztán a szén-dioxid szint-
jének emelkedésével nem nőtt a 
megfigyelt NLC-k mennyisége. 

A kutatók ezt azzal indokolják, hogy 
bár könnyebben fagy ki a víz, a jég-
szemcsék mérete azonban kisebb lesz, 
s így nehezebben válik láthatóvá a 
világító felhő. A modellszámítások 
alapján, ha hidegebb a mezoszféra, de 
azonos mennyiségű a rendelkezésre 
álló víz, akkor kevesebb NLC-t lát-
hatunk. A számítások szerint a szén-
dioxid mennyiségi növekedése ráadá-
sul a mezoszféra kisebb magasságá-
ban hűt, mint az NLC 85 kilométer 
körüli kialakulási helye. 

A tapasztalt növekedést azonban va-
lamivel mégis csak meg lehet magya-
rázni: ha nő a mezoszféra víztartalma, 
akkor nagyobbra nőnek a felhőt alkotó 
jégkristályok is, és ezzel a láthatóságuk 
is jelentősen megugrik. Kétféle forrás-
ból eredhet a mezoszférában lévő víz: 
egyrészt a troposzférából „felszivárog”, 
másrészt helyben alakul ki a légköri 
metán segítségével. A légköri metán 
mennyisége jelentősen nőtt az 1800-as 
évek vége óta az emberi tevékenység 
révén, ennek hatására megduplázó-
dott a mezoszféra víztartalma. Míg 
a XIX. század végét megelőzően a 
modellszámítások alapján néhány évti-
zedenként fordulhatott csak elő NLC, 
addig a XX. század második felében 
minden évben számtalan alkalommal 
figyelhetik meg őket a közepes széles-
ségi öv lakói. Különösen 1960-tól fogva 
nőtt mind a metán mennyisége, mind 
pedig az NLC-megfigyelések száma.

A modellezés alapján a történelmi 
időkből azért nincsenek NLC meg-
figyelésekről szóló adataink, mert az 
igazán fényes világító felhő az ipari 
forradalom előtti időkben néhány 
évszázadonként jelenhetett csak 
meg, s a halvány, épp csak észlelhe-
tő változat is több évtizedes közök-
kel mutatkozott csupán. 

Landy-GyebnáR MóniKa
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Igaz, akkoriban még egészen más 
volt a törvényalkotás menete: az 
uralkodó saját maga hozta a törvé-

nyeket. A királyi tanácsot azonban a 
legtöbbször meghallgatta, sőt bizo-
nyára több esetben is a javaslatot a ta-
nács sugallta. István törvényeinek 
szövegéből jól kiérezhető mindez, 
mert amellett, hogy az első törvény-
könyv bevezetőjében a szent király 
maga hivatkozik arra, hogy a „régi 
és új császárokat utánozván” végzi a 
törvényalkotó tevékenységet, szá-
mos alkalommal utalnak a törvény-
alkotásban részt vevő „királyi ta-
nácsra” (senatus), vagy „királyi gyű-
lésre”, vagy „közös gyűlésre”, vagy 
„előkelők gyűlésére” a törvényszö-
vegek. Aligha véletlen tehát az, 
hogy vannak kutatók, akik a ké-
sőbbi országgyűlés előképét látják a 
királyi tanácsban.

Frankföldi hatás
Szent István két törvénykönyve ere-
deti formájában nem maradt fent, a 
XII. századi Admonti kódex a leg-
korábbi, mely közli a szövegüket. 
(Az Admonti kódex az ausztriai 
Admont bencés kolostorának a 712. 
számú kódexe, melynek államalapító 
királyunk törvényeit tartalmazó 
nyolc lapját megvásárolta az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár 1934-ben.) 
Abban azonban csaknem biztosak le-
hetünk, hogy az eredeti szövegek bő-
vebbek voltak annál, mint ami ránk 
maradt: Könyves Kálmán királyunk 
(1095–1116) törvénye ugyanis István 

VALAKI EMBERT ÖL KARDDAL, AZON KARD ÁLTAL VESSZEN EL

SZENT ISTVÁN 
TÖRVÉNYEI

egyik, ma már nem létező törvényhelyét 
hivatkozza. Nem valószínű, hogy a ko-
rabeli „kodifikátor” hibázott volna.

A magyar királyság első törvényei 
erős nyugat-európai hatást tükröz-
nek: a IX. századi frank zsinati hatá-
rozatok és törvénygyűjtemény szö-
vegéből Szent István első törvény-
könyvének első cikkelyei szó szerint 
idéznek. A folytatásból pedig kitű-
nik, hogy a jogalkotó – egyéb nyu-
gati törvények mellett – járatos volt 
a bajor jogban (Lex Baiuvariorum) 
is. (A VIII. században, Odilo herceg 
uralkodása idején /739–748/ jegyez-
ték fel a bajor népjogot; az egyházi 
hatás a Lex Baiuvariorum-ban is ki-
mutatható.)

Mindazonáltal Szent István két 
törvénykönyve – figyelemmel a 
konkrét rendelkezésekre – önálló 
jogalkotás eredménye: olyan problé-
mákat kezelnek, melyek kifejezetten 
a magyar állam- és egyházszervezés 
során merültek fel. Továbbá István 
törvényeiben jellegzetesen magyar 
motívumok is vannak, például a ba-
jor törvény néggyel osztható számaival 
szemben (a büntetéseknél 4, 8, 40, 
80 pensa) az öttel osztható számok 
(5, 10 tinó stb.) alkalmazása.

Az első törvénykönyv
Vannak, akik Szent István első tör-
vénykönyvének keletkezését közvet-
lenül a koronázás utánra helyezik, 
mások viszont csak későbbre, 1024–
1025-re teszik. Az utóbbi nézet kép-
viselői úgy gondolják, hogy az első 
törvénykönyv szerzője valószínűleg 
azonos a németországi Hildesheimből 
1023-ban Magyarországra érkezett 
Thankmarral, aki az Intelmeket 
(Admonitiones) is írta Szent Imre 
hercegnek, István fiának.

Az első törvénykönyv 35 cikkelyt 
tartalmaz, és alapvetően büntetőtör-
vénykönyv jellege van. Bár némi 
rendszerezés megfigyelhető benne, 
az egymással összefüggő tárgykörök 
nem feltétlenül egymásután követ-
keznek. A cikkelyek jó része az egy-
házat és a keresztény vallást védik, 
a hitszegőket és a boszorkányokat ki-
fejezetten büntetik. A magántulajdon 
és a királyi javak védelmének köré-
ben a magántulajdon feletti szabad 

Államalapító Szent István királyunk (1001–1038) állam- és egyházszervező tevékenységét hosszasan 
lehetne fejtegetni, hiszen – hogy csak pár példát említsünk – a korabeli államforma és államszerkezet 
jellemzői, az állam és az egyház viszonya, a központi és a helyi igazgatás szervezete (például a királyi 
vármegyék), vagy éppen a jogszolgáltatás kérdésköre bőséges anyagot nyújtana egy-egy önálló írás 
elkészítéséhez is. Ezért közelgő, augusztus 20-i ünnepünk alkalmával mi is csak arra vállalkozhatunk, 
hogy az államalapítás egyik vonatkozását emeljük ki, nevezetesen, hogy azzal összefüggésben – 

szükségszerűen – a törvényalkotás is megindult.

Szent István egyetlen fennmaradt korabeli 
ábrázolása a koronázási paláston látható
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A 21 cikkelyt tartalmazó második 
törvénykönyvnek kiegészítő jellege 
van, számos ponton bővíti az első tör-
vénykönyvben foglaltakat. Mindazon-
által igen fontos rendelkezéseket tartal-
maz ez is, az alábbi cikkelye bizonyára 
mindenki számára ismerősen hangzik: 
„Minden tíz falu templomot építsen és 

ajándékozza meg azt két házzal és ugyan-
annyi cseléddel, továbbá lóval, kabalával, 
hat ökörrel és két tehénnel, harmincnégy 
darab apró barommal. Ruhákról pedig, 
mind papi öltözőkről, mind oltártakarókról, 
a király gondoskodjék; papról és könyvekről 
a püspökök.” A második törvénykönyv-
nek ugyanilyen közismert cikkelye, 

rendelkezés biztosítása a törvény-
könyv egyik legfontosabb intézke-
dése. Ezenkívül felsorolja a földesúri 
jogokat, a szabad ember szolgaságba 
hajtását kifejezetten tiltja. Fellép az 
erőszakos cselekmények ellen, bün-
teti például a gyilkosságot, a feleség-
gyilkosságot is beleértve.

Hogy a korabeli büntetőjog szigorá-
ba betekintést nyerjünk, álljon itt egy 
rövid idézet a lopás bűncselekményé-
ről: „Valamely szolga először követend el 
lopást, adja vissza a mit lopott és váltsa 
meg az orrát öt tinóval, ha tudja; ha pedig 
nem, vágják le. Ha vágott orral újra lop, 
váltsa meg a fülét öt tinóval, ha tudja; ha 
pedig nem, vágják le a füleit. Ha harmad-
szor lopott, haljon meg.” Vegyük észre, 
hogy a büntetés során nem nyúltak a 
szolga szemeihez és kezeihez, munka-
képességének megtartása érdekében. 
Ugyanakkor a trónkövetelő Vazul-
nak kioltották a szeme világát, lehe-
tetlenné téve ezzel az uralkodását. 
Akár a sors fintora is lehet, hogy Or-
seolo Péter (1038–1041; 1044–1046) 
és Aba Sámuel (1041–1044) uralko-
dását követően a magyar trónra – 
egészen az Árpád ház kihalásáig 
(1301) – Vazul leszármazottai kerültek.

Az első törvénykönyv az említette-
ken kívül még a vitézek és vendégek 
(hospesek) befogadásáról is rendel-
kezik, továbbá – például a férjes asz-
szonyok tolvajlása kapcsán – intéz-
kedik a családi életet i l letően is. 
(A külföldről bevándorló papokat és 
lovagokat szabad jövevényeknek, 
vendégeknek, hospeseknek nevez-
ték a XI. században.)

A második törvénykönyv
A második törvénykönyvet általában 
István utolsó éveire teszik, bár van-
nak, akik ezt túl kései időpontnak te-
kintik. Érdekes, és véleményünk sze-
rint is mérvadó lehet az a gondolat, 
hogy kizárt, hogy csak kétszer ült 
volna össze törvényhozásra a királyi 
tanács Szent István 38 éves országlása 
alatt. Helyesebbnek tűnik tehát nem 
keletkezési, hanem összeszerkesztési 
időről beszélni a két törvénykönyvvel 
kapcsolatban. Ebben a megközelítés-
ben az is elképzelhető lehet, hogy 
csak az első törvénykönyv anyagát 
szerkesztették István idejében egybe, 
a második összeállítása pedig már a 
tihanyi apátságot alapító I. András 
(1046–1060) idejében történt meg.

Imre herceg temetése és Vazul megvakíttatása a Képes Krónikában

Szent István kézjegye
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Dekrétumainak Első Könyvé”-nek 
nevezi, Szent István fent tárgyalt két 
törvénykönyvét pedig együttesen 
„Szent István Király Dekrétumainak 
Második Könyve”-ként kezeli. (A kö-
zépkorban az egy alkalommal hozott 
törvényeket a király közös oklevélbe 
foglaltatta, amit mint törvényköny-
vet, pecsétjével ellátva kibocsátotta. 
Ezt nevezzük dekrétumnak.) Mivel az 
Intelmek bekerült a Corpus Jurisba, 
mi is felvettük a Szent István törvé-
nyeiről szóló összefoglalónkba.

Az Intelmeket rímes, latin nyelvű 
prózában írták, egyesek az első ma-
gyar államelméleti értekezésnek tart-
ják. Műfaja a középkorban elterjedt 
királytükör, mely – mint az elneve-
zés is sugallja – az eszményi és eré-
nyes uralkodás tükrét tarja az olvasó, 
azaz király (vagy a leendő király) 
előtt. Az írás tíz fejezetre tagolódik, 
ezeknek több mint fele a keresztény 
hittel és az egyházzal foglalkozik. 
A keresztény hit megőrzésén túl 
azonban kitér olyan erényekre is, 
mint a kegyesség és az irgalmasság, 
vagy például így részletezi a királyi 
tanács szerepét, fontosságát:

„[…] A tanács állít királyokat, dönt el 
királyi sorsokat, védelmezi a hazát, 
csendesíti a csatát, győzelmeket ő arat, 
kerget támadó hadat, behívja a baráto-
kat, városokat ő rakat, és ront le ellensé-
ges várakat. Minthogy pedig a tanács-
nak ekkora haszna van, ostoba, pöffesz-
kedő és középszerű emberekből összeál-
lítani, én úgy vélem, mit sem ér, hanem 
a tekintélyesebbek és a jobbak, a bölcseb-
bek és a legmegbecsültebb vének ajkán 
formálódjék és csiszolódjék. Ezért fiam, 
az ifjakkal és a kevésbé bölcsekkel ne ta-
nácskozz, ne is kérj tőlük tanácsot, csak 
a gyűlés véneitől, kiknek koruk és böl-
csességük miatt megfelel ez a feladat. 
Mert a királynak szóló tanács zárva le-
gyen bölcs szívbe, ne terjessze a bolon-
dok szelessége. […] Egyébként az ifja-
kat mégsem kell teljesen kiűzni a ta-
nácsból; ámde ahányszor velük tanács-
kozol, még ha életrevaló is az a tanács, 
mindig terjeszd az öregek elé, hogy min-
den cselekedetedet a bölcsesség mértéké-
vel mérhesd.”

Szent István emlékezete
István király törvényei egy új korszak 
hajnaláról tanúskodnak, melyben meg-
kezdődött azoknak az alapoknak a le-
rakása, melyek a nemzet fejlődésében 

mely a tized fizetésére kötelez. (A tized 
vagy latinul decima a jövedelem tized-
részével az egyház munkájának anyagi 
támogatását jelentette. Egyes szakírók 
– István király legendái és Hartvik püs-
pök tudósításai alapján – említést tesz-
nek gyermektizedről is, miszerint a tí-
zedik gyermeket az egyház szolgálatá-
ba kellett adni.) Végül, a sokkal kevésbé 
rendszerezett második törvény-
könyvvel kapcsolatban ki kell emel-
ni, hogy szólt a király és az ország 
elleni összeesküvésről is. Lehetséges, 
hogy ezek a cikkelyek Vazul trónkö-
vetelésének és István elleni fellépésé-
nek törvénybeli lecsapódásai?

Az Intelmek
István fiát, Imre herceget tekintette 
trónörökösének, Imre azonban egy 
vadkanvadászaton megsebesült, és 
váratlanul elhunyt 1031-ben (A vad-
kan visszatérő motívum a magyar tör-
ténelemben: 1664-ben Zrínyi Miklós 
is agyardöfések következtében halt 
meg. A kortársak közül többen me-
rényletről beszéltek.) István egy köny-
vecskét állíttatott össze fia számára, 
amely rögzítette számára a legfonto-
sabb uralkodói tanácsokat.

Fontos, hogy az Intelmek (Admoni-
tiones) nem törvénykönyv, de akként 
kezelték hosszú időn keresztül. Jelzi ezt, 
hogy az Intelmeket még az 1896. évi 
Corpus Juris Hungarici (Magyar 
Törvénytár) is „Szent István Király 

évszázadokon át meghatározók voltak. 
Öröksége napjainkban is jelen van, ál-
lamalapító tevékenységére minden év-
ben szentté avatásának évfordulóján 
(1083. augusztus 20.) emlékezünk visz-
sza. (Ugyanebben az évben, de nem 
ugyanezen a napon lett fia, Imre és 
Gellért vértanú püspök is szentté avat-
va.) Augusztus 20-át Ferenc József 
1891-ben tette munkaszüneti nappá, 
1938-ban pedig törvénnyel is nem-
zeti ünneppé nyilvánították. A tör-
vényt megalkotó országgyűlés Székes-
fehérváron ült össze, a Szent István em-
lékév keretében. (1938. évi XXXIII. 
törvénycikk Szent István király dicső 
emlékének megörökítéséről.)

István király történeti szerepét és 
jelentőségét – a törvényeire is figye-
lemmel – szebben talán megfogal-
mazni sem lehet, mint ahogy azt az 
Árpád-kor jeles kutatója, Kristó 
Gyula (1939–2004) tette: „Amikor 
1038. augusztus 15-én lehunyta szemét 
a király, az egyik legjelentősebb magyar 
államférfi távozott az élők sorából. […] 
István elévülhetetlen érdeme az új típu-
sú magyar állam kárpát-medencei mére-
tekben történő kiépítése. Ezzel a tettével 
biztosította a magyarság politikai egysé-
gét, a korszerű európai modellhez igazí-
totta az ország struktúráját. A keresz-
ténység felvételével a keresztény népek 
közösségébe vezette be a magyarságot.”

Hollósi Gábor

Sandra Blakely előadása
(FORRÁS:  EMORY EGYETEM))

Corpus Juris Hungarici 1751-ből

Szent Imre ábrázolás az
olaszországi Assisiben
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A benedeki regula követése és a 
remetéskedés volt Róbert apát 
és társai eszményképe, akik 

1075 során a közép-franciaországi 
Molesme-ben telepedtek meg és adtak 
példát szerzetesi életből, ami messze 
földön elhíresült. Húsz év alatt negy-
ven kisebb közösség, perjelség csatla-
kozott az apátsághoz, és ez a remetei 
magány megélését szinte lehetetlenné 
tette. Ezért Róbert a lyoni érsek enge-
délyével a burgundiai Dijontól délre, 
attól nem messze, új alapítást szerve-
zett 1098-ban. A sűrű erdőség borí-
totta területet Rajnald, Beaune gróf-
ja adományozta az apátnak és hu-
szonegy társának. A korai történetíró 
szerint „rémséges és iszonyúan ma-
gányos vidék” volt e hely, ahol fölte-
hetőleg kis kápolna állt. A hely neve: 
Cîteaux, latinul Cistercium, ami a tá-
volság megjelöléséből származhatott, 
„a harmadik mérföldkövön innen” 

(Cis tertium lapidem). Az általánosan 
elterjedt nézettel szemben, amint az 
adományozást rögzítő oklevélből ki-
tűnik, a terület nem volt teljesen ki-
halt. A közvetlen környezetük magá-
nyát nekik kellett létrehozni, vagyis 
rábeszélni a túl közel élő parasztokat 
földjeik elcserélésére, eladására. Ró-
bert csak az „új monostor” születésé-
nél volt jelen, Molesme szerzetesei 
egy év múltán visszakövetelték ma-
guknak. Utóda Alberic, egykori ta-
nítványa lett, majd halála (1108) után 
az angol Harding István. 

Az alapítók nagy lelkesedése ellené-
re az első évtized szűkölködött az új 
hivatásokban; 1113 bizonyult a for-
dulat évének. Bernát (1090–1153) lett 
az új közösség felvirágoztatója, ami-
kor harminc rokona-társa-barátja 
kíséretében felvételét kérte Cîteaux-
ba. Az arisztokrata származású ifjú 
vezetésre termett, vasakarattal, meg-
győzőerővel, személyes vonzerővel 
rendelkezett, aki a többieket biztos 
kézzel irányította a szerzetesi életál-
lapot felé, noha közülük néhányan 
vőlegények, sőt férjek voltak. A je-
gyesek, feleségek kicsiny csoportja 
lett az első női közösség, amely a ma-
ga módján igyekezett követni az „új 
monostor” lelkiségét, életvitelét.

Cîteaux szellemét a szigorúság jel-
lemezte. Benedek reguláját itt a ma-
ga eredetiségében, minden későbbi 
értelmezést, magyarázatot félre téve 
akarták követni. Mindaz tilos volt, 
amit Benedek regulája nem engedé-
lyezett. A két legelső „kirajzásos” 
alapítás (La Ferté 1113 és Pontigny 

1114) után a két, 1115-ben történt ala-
pítás, Clairvaux és Morimond az új 
szerzetesi szellem enyhébb és szigo-
rúbb változatát képviselte, eléggé 
egységesen ahhoz, hogy egybetarto-
zásukat ne lehessen megkérdőjelezni, 
és eléggé különbözően ahhoz, hogy 
azokat egymástól meg lehessen kü-
lönböztetni. A két változat párhuza-
mos, folyamatos megléte egészséges 
feszültséget biztosított, ami megaka-
dályozta, hogy az évtized folyamán 
kiformálódó Szeretet Chartája idővel 
holt betűhalmazzá váljék.

Róbert és Bernát meg társaik 
Cîteaux-ban a benedeki regulát 

eredeti értelmében akarták megélni. 
Lakott helytől minél távolabb teleped-
tek le, ám nem keresték tudatosan a 
mocsaras, egészségtelen mikroklímájú 

A KÖZÉPKOR CISZTERCI SZERZETESEI EURÓPÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

KILENCSZÁZ ÉVES A 
SZERETET CHARTÁJA

A nyugati, latin egyház szerzetességének életét döntő módon Nursiai Benedek (480–547) regulája határozta 
meg, alakította hatékonyan, amelyet ő az általa Monte Cassinoban megtelepített közösségnek írt. Jóllehet 
más szabályzatok is léteztek, az ezredfordulóra ez lett az egyetemlegesen követett, és a X. század reform-
irányzata, Cluny és a neki alárendelődő közösségek ezt követték. A XI. század során először Itáliában, majd 
Franciaországban a remeteélet iránti vágy kisebb-nagyobb közösségeket vezetett ki az ekkor még hatalmas 

kiterjedésű erdőségekbe, hogy megéljék az igazi magányt, a tökéletességre társasan törekedve. 

Az alapítók a CÎteaux-i apátság képén 

A budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium és 
Szent Imre templom épülete
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hiányzó vizet volt hivatott pótolni. 
A böjtölésük az őket nem szívlelők-
nek gúnyolódásra adott alkalmat. 
Közéjük tartozott Gautier Map, aki 
így érvelt ellenük: „Nagy Károly 
megengedte a szerzeteseknek a hús fo-
gyasztását. A ciszterciek az ősi szigor 
jegyében nem élnek az engedéllyel. 
Mégis, mint mások, ezrével nevelik a 
disznókat és sonkáikat (talán nem 
mindet) árusítják. De sem a fejeket, sem 
a lábakat el nem adják, ki nem dobják, el 
nem ajándékozzák. Ki tudja, mi lesz 
azokkal? Hát még a rengeteg szárnyas?” 

Benedek közös hálóteremről 
(dormitorium) rendelkezett. „Ágyne-
műnek legyen elég egy gyékény, egy 
könnyebb, és egy melegebb takaró, meg 
egy fejvánkos.” A ciszterciek mind-
ezt maradéktalanul megvalósítot-
ták. Az ágydeszkán szalmazsák 
volt, a hálóteremben éj jel lámpa 
égett. A két sor ágy között folyosó 
volt, az apát ágya a terem közepén. 
Fűtés nem volt, a szerzetesek a nap-
pali ruhában aludtak.

folyóparti területeket. Bernát a völgye-
ket szerette – tartotta a mondás, míg 
Benedek a hegyeket. Ez utóbbi követői 
szívesen választottak a tájból kiemelke-
dő helyet (lásd Tihany), míg Bernát és 
fiai az ilyen területeket elkerülték. 
A böjtöket az anyaapátságukról elneve-
zett ciszterciek szigorúan megtartot-
ták. A Szent Kereszt felmagasztalása 
ünnepétől (szeptember 14.) Húsvétig, 
vagyis hat hónapon át böjtöltek, csak a 
betegek számára volt némi kedvezés 
élelem dolgában. Naponta két étkezés 
volt, egy-egy tál főtt étellel, amit gyak-
ran árpából vagy kölesből készített ke-
nyér, gyümölcs egészített ki. Élelmezé-
sükben a hüvelyesek fontos szerepet ját-
szottak, húst, zsírt soha nem fogyaszt-
hattak. Halastavaik meglétéből bőséges 
halfogyasztásra lehet következtetni, s 
tejtermékek, valamint bor egészítette 
ki étrendjüket. A reggel tartott káptala-
ni gyűlés után kiosztott mistum (ke-
nyér negyede és egyharmad hemina 
bor) csak az év felében járt, böjtök-
kor nem. A bor az egészséges, néha 

A ciszterciek ruházata festetlen, 
durva gyapjúszövetből készült, ami 
nem fehér, hanem inkább szürke volt. 
Ez az öltözék éles ellentétben állt a 
többi, benedeki regulát követő szer-
zetesek feketére festett, viszonylag fi-
nomabb, tehát drágább gyapjúszövet-
ből készült ruhájával. A ruha színe 
adta a nevüket: fekete szerzetesek 
(monachi nigri). A cisztercieké szürke 
szerzetesek (monachi grisei). Benedek 
regulája pontosan rendelkezik e té-
ren. „Elég, ha két tunikájuk és két 
kukullájuk van, az éjszakák és a mosás 
miatt.” A tunika hosszú vászoning, a 
kukulla bő felsőruha, ezen viselték 
munka közben az elől-hátul lelógó 
skapulárét, ami a kötény szerepét ját-
szotta. Ennek fekete volt a színe, gya-
korlati okból. A kétszínű ciszterci ru-
házaton a fekete szerzetesek élcelőd-
tek, kentauroknak nevezték őket. 
Derékban bőröv fogta át a ruházatot, 
beletűzve a kés. Lábbelijük cipő és 
szandál, az évszaktól függően.

A szegénység és egyszerűség a 
templomaikra, építészetükre, sőt is-
tentiszteleteik stílusára, gregorián 
énekükre, könyvmásolásukra is rá-
nyomta bélyegét, amiben komoly 
szerepe volt Szent Bernátnak. A hét-
köznapoknak, ünnepeknek, az egész 
újfajta szerzetesi életnek az alapját a 
Szeretet Chartája, Harding István 
nagy alkotása vetette meg. Cluny és 
a hozzá tartozó monostorok a feudá-
lis láncolatot mintázták a X. század-
tól kezdve, amit a ciszterciek elutasí-
tottak. Benedek regulájában – mert 
az egyetlen közösség számára ké-
szült – nincs szó a monostorok egy-
máshoz fűződő kapcsolatáról.  
Cîteaux alapítói a közösséget egyben 
tartották az istentisztelet méltó vég-
zése, a fegyelem biztosítása végett. 
Amikor eljött az új alapítások ideje, 
Harding István fiatalokra bízta az új 
közösségek vezetését. Az új alapítá-
sokat maga az élet hozta létre, amit 
a Szeretet Chartájában rögzítettek. 
A négy új alapítás apátjai tagjai ma-
radtak a közösséget egybefogó jogi 
intézménynek, a káptalannak, és 
évente egyszer megjelentek a káptalani 
gyűléseken, ahol beszámoltak mulasz-
tásaikról és tudomásul vették az egysé-
get biztosító rendelkezéseket. Az összes 
többi apátság ebből az öt apátságból 
(fejei: atyaapátok) települt közvet-
lenül vagy közvetve, ezek lettek a 

Cîteaux gazdasági oldala a sajtkészítés hagyománya

A CÎteaux-i apátság könyvtárépülete
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fiókapátságok. A „generális kápta-
lanra” azért volt szükség, mert egyes 
apátok soha nem voltak szerzetesek 
Cîteaux-ban, tehát az ottani kápta-
lan mintájára, de emeltebb szintű in-
tézményt szerveztek. Ezek az újdon-
ságok írásba foglaltattak és a pápa 
által jóváhagyattak. Az apátot a 
szerzetesek szabadon választották, 
őt az atyaapát évente ellenőrizte. 
Minden apát kötelessége volt évente 
részt venni a generális káptalanon, 
amely egyszerre volt a rend törvény-
hozó és ítélkező testülete. 

Cîteaux szokásait három doku-
mentumban rögzítették. Az első 

az istentiszteleti rendet, a második az 
egyéb szabályokat tartalmazta, a har-
madik a megtért testvérekre vonat-
kozókat. A megtért testvérek 
(conversus) intézménye a legeredetibb, 
ugyanakkor legfélreértettebb alkotá-
suk. A szerzetesség lényegét, a lelki 
irányultságot elutasító történészek a 
megtért testvérekben főként az olcsó 
munkaerőt látták, „másodrendű”, 
„másodkörű”, „szolgafráter” neveket 
aggattak rájuk és „szerzetesi kapita-
lizmusról” értekeztek. Az 1151-ben 
írt ciszterci forrás szerint „Krisztus új 
katonái, szegények a szegény Krisztusért 
kérdezni kezdték, miként tudnának be-
fogadni a szabályzat szellemében szegé-
nyeket és gazdagokat egyaránt. Elhatá-
rozták, hogy a megtért szakállas világia-
kat befogadják, és mindenben osztoznak 
velük, kivéve a tanultságot igénylő szer-
zetességet.” A szabályszerű újoncok 
tudtak vagy megtanultak latinul a 
zsolozsmához, miséhez. A világi fel-
nőtt megtértek nagyobb részt írástu-
datlanok voltak. Harding István ne-
kik találta ki a „szerzetesség nélküli” 
életet. Mentesültek a zsolozsma vég-
zésétől, helyette ugyanazokban az 
órákban közösen imádkoztak, leg-
többször a Miatyánkot. A káptalan 
döntéseibe nem szólhattak bele, mert 
a szerzetesi jog szerint világiaknak 
számítottak. A monostoroktól mesz-
szebb eső földeken a majorból 
(grangia) irányították-végezték a fi-
zikai munkát, a földek művelését. 
Vasár- és ünnepnapokra visszatér-
tek az apátságba és a két közösség 
nem összekeveredve, mégis együtt 
ünnepelt. A kerengő, a káptalante-
rem, a templom tisztántartása szá-
mukra nem megalázó munka volt, 
hanem öröm forrása. Voltak olyan 

megtértek, akik jelentkezésükkor le-
tagadták iskolázottságukat, mert erre 
a tevékeny életre vágytak. A monos-
tor nyugalmának megőrzése miatt 
fiatalokat nem, csak felnőtteket en-
gedtek maguk közé. 

Az egyszerűség uralta a zsolozs-
mát, az idővel beépült bővítménye-
ket elhagyták, a gregorián éneket 
egyszerűsítették. Bernát erről így 
vélekedett: „Azt szeretném, ha a dal-
lam mindenekelőtt komoly lenne. Ke-
rülje el mind a lágyságot, mind az édes-
séget, legyen a fülnek kellemes, hogy 
megérintse a szívet, eloszlassa a szo-
morúságot, megbékítse a haragot.” 
Nála a halláson volt a hangsúly: 

„Látni vágysz? Előbb hallj! A hallás már 
egy fokozat a látás felé. Az engedelmes hal-
lás útján jutsz el a látás dicsőségére.”

Cîteaux-i templomukat 1106-ban 
Szűz Mária tiszteletére szentelték, 
ezért döntött 1134-ben az általá-
nos káptalan arról, hogy minden 
templomuk Krisztus Anyja tiszte-
letét hirdesse.

A ciszterci gazdálkodás találékony-
ságáról maguk így írtak: „Ahol a 
gyümölcs végződik, ott kezdődik a 
kert. Kicsiny patakok négyszögletű 
területekre darabolják a földet, és a 
víz kettős célt szolgál: táplálja a ha-
lakat és öntözi a zöldséget. A folyó 
egyik ága áthalad az apátság műhe-
lyein, hogy megtegye a maga szolgá-
latát. Ennek csatornáját nem a ter-
mészet ásta, hanem a szerzetesek 
szorgalma. Amikor a folyó megárad, 

a túl sok vizet egy fal kényszeríti 
vissza. Mennyi ló kínlódna, mennyi 
emberkéz fáradozna azon, amit a fo-
lyó oly könnyedén megtesz.” 

A ciszterciek rendkívüli sikere a 
számokban is tükröződik, mert a 
Szeretet Chartája évében (1119) 19, 
Harding István halálakor (1134) 
34, Bernát halálakor (1153) 343, 
a XII. század végén 525, a XIII. szá-
zad végén 694 apátságuk volt. Ekkor 
érkeztek el a csúcsra, ettől kezdve 
lejtmenetre váltottak. Érthető, 
hogy II. Calixtus pápa 1119. decem-
ber 23-án örömmel jóváhagyta a 
Szeretet Chartáját, és ezzel biztosí-
totta két évszázad felfelé ívelését.

Clairvaux-i Bernát (1090–1153) a 
pápai jóváhagyást követő évtize-
dekben, egészen a haláláig a nyu-
gati kereszténység legbefolyáso-
sabb személyisége volt, s amikor az 
1136-ban Morimond által telepített 
Heiligen-kreuz osztrák apátsága 
királyi hívásra elküldte hazánkba a 
ciszterciek első csapatát, joggal 
mondhatni, hogy a magyar egyház 
perifériás elhelyezkedése miatt 
nem évtizedes lemaradottságban 
leledzett, hanem ellenkezőleg, a 
centrum történéseiből kivette a ré-
szét. II. Géza király (1141–1162), 
valójában a helyette kormányzó 
anyja, Ilona és annak fivére, Belos 
bán hívására érkeztek az új módon 
szerzeteskedők a Tolna megyei 
Szék (ma Bátaszék) város közelé-
ben Cikádorra, hogy felépítsék 

CÎteaux rekonstrukciós makettje
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templomukat, monostorukat, s minél 
több hivatást keltsenek a fiatalok és a 
meglett korú férfiak között. 

Három évtizeden át a trónért foly-
tatott harcok következtében vi-

harossá lett idők nem kedveztek az új 
alapításoknak, s III. Béla király (1172–
1196) idején folytatódott Szent Bernát 
fiai újabb közösségeinek sikere. Az ő 
szilárd hatalomgyakorlása és stabilizá-
ciós politikája a Magyar Királyság szá-
mos területén, így a szerzetesi élet terén 
is meghozta a maga gyümölcsét: öt 
ciszterci apátság létesült. Egres, Zirc, 
Szentgotthárd, Pilis, Pásztó mind neki 
köszönhette létrejöttét. III. Béla Egrest 
a Maros bal partján, Csanádtól keletre 
1179-ben alapította, és kérésére 
Pontigny népesítette be szerzetesek-
kel. A királyi birtokadomány olyan 
fejlődést biztosított számára, hogy 
1202-ben az Olt menti Kerc alapításá-
val maga is atyaapátsággá vált. Ennek 
következtében a Szentszék szemében 
megnőtt a tekintélye, és az egresi apát 
többször intézkedett pápai megbízás-
ból. II. András király (1205– 1235) te-
metkezési helyéül választotta az egresi 
apátság templomát. 1233-ban második 
feleségét, Courtenay Jolántát itt temet-
ték el, majd két évre rá őt magát. 
1241-ben a tatárok ostrommal elfoglal-
ták, s mindent feldúltak. 1247-ben si-
került életre kelteni, s IV. László király 
(1272–1290) idején a kun támadóknak 
ellenállt. Hiteleshely működött benne a 
többi apátsághoz hasonlóan, s közhite-
lűséget, vagyonbiztonságot biztosított. 
Az alapító Pontigny egyik kódexében 
egy XII. századból származó bejegyzés 

arról tanúskodik, hogy az atyaapátság 
számos egyházatya művét másolás vé-
gett Egresnek kölcsönözte. A XIV. szá-
zad általános hanyatlása itt is eluralko-
dott. III. Béla következő alapítása a ba-
konyi rengeteg kellős közepén 1182-ben 
Zirc volt. Ezt Clairvaux (Clara Vallis) 
telepítette, innen a neve: Nova 
Claravallis. Emellett 1304-ig Bakonyi 
apátságnak is nevezték, 1200-tól meg 
zircinek. Első név szerint ismert apátja 
Johannes Lemovicensis (1208–1218), 
aki szülőföldjére visszatérve komoly te-
ológiai munkásságot végzett. Zirc ala-
pította Pozsega vármegyében Gotót 
(1232). Clairvaux alapítása Szlavóniá-
ban Toplica (ma Topusko), 1366-ban 
írt leveleskönyve fennmaradt, 74 okle-
vél szövegével. Ercsibe innen érkeztek 
a ciszterciek 1253-ban. Az 1184-es év 
III. Béla jóvoltából kiemelkedő fontos-
ságú két alapítás miatt. Pilist Clairvaux 
„unokája”, Acey telepítette, ami ké-
sőbb három atyaapátsággal büszkélke-
dett: Pásztó (1191), Bélháromkút vagyis 
Bélapátfalva (1232) és Tolna megyé-
ben Ábrahám (1270). II. András első 
feleségét, a meggyilkolt Merániai 
Gertrúdot 1213-ban Pilisen temet-
ték el. A picardiai Villard de 
Honnecourt emelte nyugvóhelye fölé 
a gótikus síremléket. Húsz évvel ké-
sőbb a gyilkos Petur bán birtokait 
Pétervárad kapta meg (1234). A má-
sik 1184-es alapítás Szentgotthárd, 
Troisfontaines – Clairvaux „fia” – köz-
bejöttével. Péterváradnál is Troisfontaines 
buzgólkodott. Pornó (ma Szombathelyi 
egyházmegye) Szentgotthárdnak kö-
szönhette létesültét. Kőszeg mellé, 

Borsmonostorra Heiligenkreuz kül-
dött szerzeteseket (1194). Egres alapítá-
sa Kerc mellett Keresztúr (1214). 
Morimond „unokája” Szepes (1223), 
„dédunokája” Zágráb, előbb perjelség 
(1256), majd apátság (1274). Az apátsá-
gok alapítói királyok, főurakhoz mind-
össze kettő (Borsmonostor és Ábrahám) 
fűződik alapítói címen. Más eset, ami-
kor előzőleg létező intézmények bir-
tokaiban részesültek (Pásztó, Ercsi). 

A tatárjárást nehezen, de kihever-
ték, s újra benépesültek a mo-

nostorok. A XIV. század derekára 
azonban hivatások hiánya miatt szá-
mos magyar apátság válságos helyzet-
be került, amiben része lehetett a pes-
tisjárványnak (1347–1349). 1357-ben a 
reini apát, Seifrid sorra járta az apát-
ságokat, csupán háromban (Szepes, 
Pétervárad, Kerc) talált elegendő szá-
mú (12–13) szerzetest. Megparancsol-
ta ugyan több szerzetes tartását, ám 
hiába, a hanyatlás folytatódott. 
Mátyás király 1478-ban a generális 
káptalantól kért szerzeteseket és a né-
met apátságok 1480-ban, a würzbur-
gi káptalanon meghallgatták a királyi 
kérést. Regensburgból 1480 nyarán 
több mint száz német ciszterci eresz-
kedett alá a Dunán és telepedett meg 
a hazai apátságokban. A pilisi apát te-
kintélye miatt 1486-ban az apátságok 
végiglátogatásának a feladatát kapta, 
őt az osztrák heiligenkreuzi apát el-
lenőrizte. A rend, bár német segítség-
gel, de maga kezdeményezte a szük-
séges reformokat. Nem rajta múlt, 
hogy nem tudta befejezni. Helyette 
osztozott az ország sorsában. 

A ciszterciek nem örvendtek túl-
zottan a hozzájuk csatlakozni akaró 
női közösségeknek. Részben ez in-
dokolja a hazai női monostorok cse-
kély számát: Pozsony (1235–1297), 
Veszprémvölgy (1240–1543, majd 
Körmenden 1625-ig), Brassó (1388–
1542), Ivanics (Körös, 1246–1499).

Visszatekintve, III. Béla király volt 
a legnagyobb jótevőjük a magyar 
cisztercieknek, s ebben nagy szere-
pet játszhattak francia feleségei 
(Antiochiai Anna és VII. Lajos király 
lánya, Margit). A XII. század utolsó 
harmadában Európa vezető hatalma, 
a Francia Királyság szövetségese a 
Magyar Királyság, és e sokszálú kö-
telék fonásában a ciszterci szerzete-
sek alaposan kivették részüket.

Török József

Szent Bernát a zirci apátság freskóján
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A négyéves futamidejű alapku-
tatási projekt célja a XVIII. és 
XIX. századforduló körüli év-

tizedek időszakára nézve hét tudásterü-
let (filozófiatörténet, államtudomá-
nyok/statisztika, történelem, esztétika/
klasszika-filológia, medicina, antropo-
lógia/etnológia, ökonómia/agrártudo-
mányok) vonatkozásában rekonstruálni 
a tudományok rendszerében, az intéz-
ményi háttér tekintetében bekövetke-
zett strukturális változások mögött rejlő 
külső – elsősorban Göttingenből és más 
bécsi, német, angol oktatási és tudomá-
nyos centrumokból érkező – hatásele-
meket és ezek belső, a társadalmi és kul-
turális adottságoknak megfelelő be-
fogadási folyamatokat. Ezen célki-
tűzésekkel összhangban a kétnapos 
tanácskozás során elhangzott tizenöt 
előadás mindegyike a modernkori 
szaktudományok intézményi, személyi, 
elméleti és gyakorlati, módszertani és 
nyelvi-retorikai kereteinek kialakulását 
meghatározó tényezők vizsgálatára irá-
nyult. Az egyes előadások közötti ko-
herenciát az elméleti és gyakorlati tu-
dásként, kompetenciák és módszerek 
átadásaként értelmezett tradíció, vala-
mint az utánzás (imitatio), már létező 
dolgok kombinációja, s ezáltal új, addig 
nem létező dolgok felfedezése vagy lét-
rehozása, valamint korábban nemlétező 
dolgok feltalálása jelentéstartományok-
ban használt innováció fogalmak adták. 

Bár a négy szekcióba rendezett elő-
adások tematikus fókusza meglehető-
sen eltérő volt, Hans Erich Bödeker 
(Max-Planck Institut für Geschichte, 
Göttingen/Max-Planck-Institut für 
Wissenschaftsgeschichte, Berlin) és 
Martin Gierl (Lichtenberg-Kolleg, 
Göttingen) plenáris előadásai olyan át-
fogó kérdésekre reflektáltak, amelyek 
megadták az egyes prezentációkban 
foglalt problémakörök tágabb, átfo-
góbb kontextusait. Bödeker nyitóelő-
adásában az olvasási módok, a „szer-
ző/szerzőség” fogalmak átalakulása, a 
kísérletezés előtérbe kerülése kapcsán 
azokról a stratégiákról és módszerek-
ről beszélt, amelyek hozzájárultak a 
kora újkori tudományosság átformáló-
dásához és a kutatás modernkori gya-
korlatainak megteremtéséhez. Martin 
Gierl a konferencia második napján el-
hangzott előadásában saját tudomá-
nyos munkásságának három részterü-
letén (pietizmus-vita, a tudományos, 

kritikai történetírás kialakulása és a 
tudományos szakfolyóiratok létrejötte) 
keresztül a tradíció és innováció közöt-
tiséget, az átmenetek formáit a vizs-
gált korszak elméleti munkában is 
használt „szinkronizáció” fogalom 
többszintű értelmezése segítségével 
próbálta megragadni. Arra kereste a 
választ, hogy a tradicionális vagy ’ré-
gi’ tudásanyag miként őrződik meg, 
mentődik át, vagy szelektálódik, s 
alakul át az elődök tudásától minő-
ségileg másnak, innovatívnak te-
kinthető „új” tudásformába. 

Az első szekció a tudástermelés és 
tudásáramlás intézményi és személyi 
tényezőinek kérdéseivel foglalko-
zott. Láng Benedek (Budapesti Mű-
szaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem, Budapest) a mesterséges nyelvek 
létrehozásának gyakorlatait és a 
„tökéletes nyelv” megalkotására 
irányuló XVIII. századi, valamint 
korai XIX. századi magyarországi 

K O N F E R E N C I A  A  T Ö R T É N E T I  P E R S P E K T Í V Á K R Ó L

TUDOMÁNYOK 
TRADÍCIÓ ÉS 

INNOVÁCIÓ KÖZÖTT
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézetében „A tudo-
mányos tudás áramlásának mintázatai Magyarországon, 1770–1830” tematikával működő kutatási 
program májusban kétnyelvű – angol és német előadásokra építő – nemzetközi konferenciát szervezett. 

A konferencia a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési 
és Innovációs Hivatal által támogatott 

tudománytörténeti kutatócsoport 
(NKFIH K_16 119577) és az ELTE Tématerületi 

Kiválósági Program (20460-3/2018/FEKUSTRAT) 
társfinanszírozásával valósult meg.

Göttingeni látkép madártávlatból (1850 körül)
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s kifejtette, hogy a szerző Széchenyi 
meglátásait a magyarországi gazda-
sági fejlődésről és a kulturális élet 
élénkítéséről egy „nemzetek feletti” 
nevelési ideállal egészítette ki.

A konferencia második szekciója a 
megfigyelést, az információgyűjtést, s 
ezek többféle megközelítését helyezte 
a középpontba. Kurucz György (Ká-
roli Gáspár Református Egyetem, 
Budapest) előadásában az 1797-ben 
alapított Georgikon, Magyarország 
első mezőgazdasági tanintézetének 
példájából kiindulva az alapító, Feste-
tics György (1755–1819), s örököse, 
Festetics László (1785–1846) koncepci-
óján keresztül mutatta be a fejlett 
nyugat-európai mezőgazdasági tech-
nológiák adaptálásának szándékát és 
gyakorlatait. Kurucz a két georgikoni 
professzor, Gerics Pál (1792–1868) és 
Lehrmann József (1791–1845) számára 
1820 és 1825 között a német fejedelem-
ségeket, Nagy-Britanniát, az Egyesült 
Tartományokat, Svájcot, Franciaorszá-
got és Itáliát érintő tanulmányútjaik-
hoz megfogalmazott utazási instrukci-
ókat tárgyalta. Az instrukciók elemzé-
se nyomán illusztrálta a korábbi „szen-
timentális utazás” (sentimental journey) 
típustól, a meghatározott úticélokkal, 
mintagazdaságok felkeresésével az új, 
modern(ebb) eljárások és gyakorlatok 
regisztrálásának szándékával elindított 
„technológiai utazás” (technological 
journey) irányába történt elmozdulást. 
Bodnár-Király Tibor (Eötvös Loránd 
Tudományegyetem, Budapest) elő-
adásában az államtudományok, első-
sorban a statisztika átformálódásának 
kontextusában reflektált arra a felte-
vésre, miszerint a göttingeni eredetű, 
August Ludwig Schlözer (1735–1809) 
nevével fémjelzett statisztika megjele-
nésével új időszámítás kezdődött a 
magyarországi statisztikatudomány-
ban. Az előadó téziseit konceptuális és 

kísérleteket tárgyalta. Előadásában 
olyan kérdéseket helyezett előtérbe (a 
nyelv mint a tudományos kommuni-
káció és új eredmények közvetítésé-
nek eszköze), amelyek a két nap so-
rán visszatérő problémaként merül-
tek fel a legtöbb prezentációban. Ha-
sonlóan Kontler László (Central 
European University, Budapest) elő-
adásának központi kérdései is, aki 
Hell Miksa, vagyis Maximilian Hell 
(1720–1792) sikertelen akadémiaala-
pítási kísérletének tárgyalása során 
világított rá az intézményesítés és a 
rendszerezés fontosságának kérdései-
re a tudomány művelésének és mo-
dernizálásának összefüggésében. 
A szekciót záró két előadás az egyéni 
tényezőkre koncentrált. Gurka De-
zső (Gál Ferenc Főiskola, Szarvas) a 
magyarországi tudásáramlás szem-
pontjából jelentős jénai egyetem, a 
Jénai Mineralógiai Társaság és a 
posztkantiánus filozófiák hatását 
vizsgálta. Kiemelten a pesti egyetem 
kémiaprofesszora Winterl József Ja-
kab, azaz Jakob Joseph Winterl 
(1739–1809) írásművein keresztül 
mutatta be a „jénai konstellációnak” 
egyfelől magyarországi filozófiai 
gondolkodás, másfelől a tudásátadás-
átvétel kölcsönösségi mozzanatai te-
kintetében meghatározó szerepét. 
Fórizs Gergely (Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Bölcsészettudomá-
nyi Kutatóközpont Irodalomtudo-
mányi Intézet, Budapest) pedig elő-
adása tárgyául egy esettanulmányt 
választott: Tobias Gottfried Schröer 
(1791–1850), a pozsonyi evangélikus 
líceum tanárának 1833-ban, Pius 
Desiderius álnév alatt publikált köte-
tét vizsgálta, s helyezte el azt a Szé-
chenyi István (1791–1860) 1830-ban 
megjelent Hitelét övező kortárs viták 
kontextusában. Fórizs előadásában be-
mutatta Schröer nevelési programját, 

szociokulturális tényezők, a statiszti-
kai gondolkodás heterogenitásának 
hangsúlyozásával, valamint az infor-
mációgyűjtés és -rendszerezés „tradi-
cionális” és „innovatív” technikáinak 
felsorakoztatásával illusztrálta és fo-
galmazta meg. Az esztétika, a törté-
nettudomány és a klasszika-filológia 
módszertani kérdéseit tárgyaló elő-
adásában Balogh Piroska (Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem, Budapest) a 
göttingeni tanulmányaik után haza-
térő három tudós, az esztétikaprofesz-
szor Schedius Lajos (1768–1847), a tör-
ténész Johann Christian Engel (1770–
1814) és a klasszika-filológus Budai 
Ézsaiás (1766–1841) értekezéseit vette 
górcső alá. Elemzésével bizonyította, 
hogy a szerzők nem csupán a Göttin-
genben elsajátított tudás terjesztésé-
vel, hanem a szövegeikben is megjele-
nő filológiai és hermeneutikai eljárá-
sok gyakorlati alkalmazása révén is 
hozzájárultak a Nyugat-Európa egyik 
legjelentősebb tudományos központ-
jának tekintett Göttingen és a Magyar-
ország közötti tudástranszferhez.

A harmadik szekció előadói az or-
vostörténet-írást és az orvosi írásmó-
dok retorikai gyakorlatait helyezték 
előtérbe. Karel Černý (Károly Egye-
tem, Prága) az önreflexió és a tudósi 
identitás kérdéseit járta körül Jan 
Baptist van Helmont (1580–1644), 
flamand orvos és Cornelis Bontekoe 
(1644–1685), holland orvos példáin 
keresztül. Sonia Horn (Universität 
Wien, Bécs) „konstrukció”, „innová-
ció” és „tradíció” fogalmaira felfű-
zött prezentációjában a minden idők 
egyik legbefolyásosabb egészségügyi 

Winterl József Jakab (1739-1809)
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reformereként számon tartott, 
Bécsben működő holland származású 
orvos, Gerard van Swieten (1770–
1772) alakja köré felépült „mítosz” és 
az orvostörténet-írásban megjelenő 
reprezentációinak történeti–kritikai 
analízisét adta. Rámutatott arra, 
hogy van Swieten „innovatív ere-
jét” nem az általa bevezetett refor-
mok és eljárások, sokkal inkább azok 
szisztematikussága jelentette. Széles 
forráskorpuszra építő, többszem-
pontú (információ- és médiatörté-
neti, szociokulturális és episzte-
mológiai  kérdésekre reflektáló) elő-
adásában Krász Lilla (Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem, Budapest) 
az orvosijelentés-írás XVIII. század 
utolsó harmadában kibontakozó gya-
korlatait járta körül, s bemutatta az 
új vizualizációs technikák és médi-
umok alkalmazása révén az admi-
nisztrációban, a betegágy melletti 
megfigyelésben, az információk 
lejegyzésének módozataiban bekö-
vetkezett szemléleti újítást jelentő 
változásokat. 

A konferencia utolsó szekciója a 
nyomtatott médiumok és a tudáster-
jesztés keresztmetszetében az etnológia/
antropológia a XVIII-XIX. század for-
dulóján formálódó diszciplínájára fóku-
szált. Sz. Kristóf Ildikó (Magyar Tudo-
mányos Akadémia Bölcsészettudomá-
nyi Kutatóközpont Néprajztudományi 
Intézet) „Cook kapitány filológiai jelen-
létét” mutatta be Magyarországon. 
A vonatkozó fordításirodalom segítsé-
gével világított rá a nyugat-európai tu-
dásközpontok és Magyarország közötti 
tudásáramlás vizsgálatának lehetőségei-
re. Előadásában három ismert és egy 
egyelőre ismeretlen, eltérő közegekben 
és időpontokban, az 1780-as és az 
1810-es évek között keletkezett, James 
Cook (1728–1779) utazásait tárgyaló le-
írás fordításai mikrokontextusainak 
elemzésére koncentrált. Andrea 
Seidler (Universität Wien, Bécs) és 
Szilágyi Márton (Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem, Budapest) a szélesebb 
közönségnek szánt folyóiratokat, s az 
azokban megjelent etnológiai leírásokat 
vette górcső alá. Andrea Seidler a lap-
szerkesztő Karl Gottlieb Windisch 
(1725–1793) által Pozsonyban kiadott 
Ungrisches Magazin és a Neue Ungrisches 
Magazin programján keresztül tárgyalta 
a „köznépet” bemutató leírások közzé-
tételének motivációit. Windisch érdek-
lődésének középpontjában a szélesebb 
társadalmi rétegeknek szóló olvasmá-
nyok közzététele állt, amelyek sorában 
kitüntetett szerepet kapott a monarchia 
délvidéki részén élő szlavóniai kis lélek-
számú klementin közösség. Seidler 
hangsúlyozta, hogy ez az érdeklődés jól 
tükrözi egyfelől a kameralizmusban 
gyökerező népesedéstudományi szem-
léletet, másfelől a popularizált etnológiai 
leírások kiválóan illeszkednek a kor-
szakban egyre felélénkülő természetrajzi 

és nemzetkarakterológiai diskurzus-
ba. A folyóiratokban megjelent etnoló-
giai leírások egy másik lehetséges in-
terpretációját mutatta be Szilágyi Már-
ton az Uránia és a Mindenes Gyűjtemény 
francia és német források alapján készült 
szövegeinek elemzésével. Amellett ér-
velt, hogy a kezdetben etnológiai leírás-
nak tűnő szövegek valójában szépiro-
dalmi olvasmányként működhettek a 
korszakban, s ezzel felvetette a szövegek 
átalakulása, a funkcionális változás és e 
szövegek szépirodalmi értékének kérdé-
sét, valamint kapcsolatukat a formálódó 
etnológia/antropológia diszciplínájához.

A workshop Hans Erich Bödeker a 
két nap tanulságait összefoglaló gon-
dolataival zárult. Bödeker kiemelte, 
hogy az elhangzott tizenöt előadás 
egymástól ugyan igen eltérő temati-
kus programmal és optikával közelí-
tett a tradíció és innováció fogalmak 
értelmezéséhez, ami azonban számos 
új kérdésfeltevést generált a kapcsoló-
dó jövőbeni kutatások számára. 
Hangsúlyozta, hogy e fogalompár 
analitikus szakirodalmi használatában 
általában a dichotómiaképzés domi-
nál, amelyben az elmélet és gyakorlat, 
egyén és intézmény, folyamat és 
struktúra, külső és belső tényezők ke-
rülnek egymással szembe. Miként azt 
a konferencián elhangzott előadások 
is jól példázták, ezek a dualizmusok a 
vizsgált korszakban nem így merültek 
fel. Mind a tradíció, mind az innová-
ció a kortársak konstrukcióiként ér-
telmezhetők, s recepciójuk pedig 
alapvetően egyéni szinten zajlott. 

A kétnapos tanácskozáson elhang-
zott előadások tanulmánnyá formált 
változata kétnyelvű kötet formájá-
ban 2020-ban a bécsi Praesens 
Kiadónál fog megjelenni.

Kovács JanKa

James Cook halála George Carter festményén (1783) Gróf Széchenyi István Béla fiával megtekinti az épülő Lánchidat

Széchenyi István
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Máig vitatott, hogy a kék búza-
virág (Centaurea cyanus) mió-
ta tenyészik Közép- és Nyu-

gat-Európában. Elképzelhető, hogy az 
utolsó jégkorszak idején jelenlévő faj 
eltűnt, majd a Kelet-Mediterrán térség 
irányából – ójövevényként – újra elter-
jedt a földművelés térhódítása által. 
Lehetséges, hogy nálunk honos, közel 
rokon fajokkal hibridizálódva alkal-
mazkodott a sajátos szántóföldi viszo-
nyokhoz. Mára, az intenzív mezőgaz-
dasági termelés következtében Euró-
pa-szerte visszaszorult. 

Az újjászületés szimbóluma
Az egyiptomi kultúrák búzavirága 
egy nagyon hasonló faj, az oda szintén 
gabonamagvakkal behurcolt Centaurea 
depressa volt. Ennek a növénynek pá-
ratlanul szép leletei és ábrázolásai ma-
radtak fenn az ókori birodalomból. 
Maradványait feltárt fáraósírok temet-
kezési csokraiban, virágfüzéreiben, 
homlokkoszorúiban és nyakdíszeiben 
is megtalálták. Régészek szerint a bú-
zavirágot azért tették az elhunytak 

A KÉK BÚZAVIRÁG ÁTLÉNYEGÜLÉSE

MINTHA AZ ÉG 
DARABOKRA TÖRNE

mellé, hogy túlvilági útjuk során segít-
se az újjászületésüket. E hiedelem abból 
a megfigyelésből eredt, miszerint a nö-
vény az elvetett gabonamagvakkal 
együtt minden évben, bármiféle pat-
ronálás nélkül újjáéledt a földeken.

A Királyok Völgyében, Szennedzsem 
építőmester és felesége sírkamrájának 
falán, az oromzatra festett – az utó-
kort ámulatba ejtő – mitikus jelenetek 
legalsó kompozíciós sávjában, egyéb 
mágikus növények társaságában látha-
tók a kék virágok. Ekkortájt az egyip-
tomiak különleges becsben tartották. 
Nem csupán házaik falát, padlózatu-
kat és cserépedényeiket díszítették bú-
zavirág-motívumokkal, hanem búza-
virágfej kerámiákat is készítettek, 

sőt esetenként fülbevalóikat és nyak-
ékeiket is búzavirág formájú függők-
kel ékesítették.

Szűz Mária koronája
A görög mitológia regéje szerint 
Héraklész mérgezett nyíllal véletle-
nül megsebesítette a híres gyógyítót, 
Kheirón kentaurt, aki búzavirággal 
kúrálta fájdalmas sérülését. Linnét 
ez a történet inspirálta, amikor a tu-
dományos nevezéktanban a növény 
nemzetségét a félig ember, félig ló 
alakú mitológiai lényről nevezte el. 
A nyílméreg az óriás meztelencsigától 
származott, és mivel a keresztény 
szimbolikában a meztelencsigákat az 
ördög szövetségeseinek tartották, 

„Milyen szép is a búza, amikor kalászai aranytengerben ringanak kint a magyar rónákon és itt-ott 
felkéklik a föld szőke haj-tengerében a búzavirágoknak egy-egy mosolygó szalagja” – szól a száz évvel 
ezelőtti tudósítás. A napjainkra jócskán megfogyatkozott búzavirág hajdan utolsó útjára kísérte a 
fáraókat, égszínkék virága megigézte a keresztényeket, hűséggé szelídítette a szerelmet, segítette 

a rászorulókat és nemzeteknek közvetített azonosságtudatot.

GYÓGYÍR A SZEMRE

„Ti, kis búzavirágok, a simogató kéz vagytok, amely gyógyít, a jó szó vagytok, amely 
emel, a szeretet vagytok, amely magához ölel, az öröm vagytok, amely kibékít és meg-
pihentet” – írta Balázs Ferenc A Magyar tarló meséje című írásában, 1922-ben. A búza-
virágnak nemcsak a látványa gyógyír, hanem – mint Rácz Gábor, A gyógynövények is-
merete című könyvéből megtudhatjuk – a virágzatok kék sugárzó virágait drogként 
(Cyani flos) gyűjtik. Ez utóbbi az antociánok csoportjába tartozó festékek közül főleg 
cianint tartalmaz. Ma már ritkán használják vizelethajtó teakeverékekben és teaszépí-
tőként. A népi gyógyászatban szemborogatásra, toroköblítésre és étvágyjavításra is 
alkalmazzák. A drogériákban forgalmazott búzavirágvíz arctisztító, nyugtatja a fáradt, 
irritált szemet és lehúzza a szem alatti duzzanatokat. Sminklemosók, hidratáló arc- és 
szemkörnyéki krémek alkotórésze. Méze gyulladáscsökkentő, virágzata ehető.

Búzavirág, pipacs, mandragóra és búzavirág Szennedzsem sírkamrájának oromzatán

Ókori egyiptomi búzavirágkerámia 
öntőformában
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Mindemellett, az idők folyamán – 
szépségének köszönhetően – az ara-
tókoszorúk és aratóünnepek elma-
radhatatlan kellékévé vált.

Mátyás Ferenc versrészlete hűen fel-
idézi a hajdani búzavirágos aratások 
meghitt hangulatát: „Búzavirág, búza-
koszorúban, / zeng a kalász, minden ágán 
húr van. / Mintha az ég darabokra törne, 
/ s csupakéken itt lenn tündökölne.” (…) 
Búzavirág a lányok hajában, / szemük-
ben is, szívükben is láng van. / Száll a da-
luk a bút összetépve, / úgy kötözik a búzát 
kévébe.” Ez a különös kék szín átvitt 
értelemben azt is sugallhatja, mintha – 
a beteljesült üdvösség és az örök bol-
dogság hazája – a mennyország egy 
darabja jönne le közénk, hogy szépsé-
gével elviselhetőbbé tegye az utat, 
amely mentén nehéz sorsfeladatunkat 
teljesítjük. „Kék színed, mint a tiszta, 
magas ég, / a földöntúli, szűzi messzeség!” 
– írja versében Erdélyi József. Mesebe-
li történetek szerint az Úr azért változ-
tatta égszínkékké a búzavirágot, hogy 
a görnyedező szántóvetők a földi 
munkák közepette is csodálhassák a 
mennybolt színét. Toronyi István köl-
teményében így ad magyarázatot a 
növény és a Teremtő kapcsolatára: 
„Szenteltvíz hullott szép kék ruhádra / S 
akkor lettél te szent keresztségben / Bűn-
től tisztulva: Isten virága.” Hajdanán, 
meghitt falusi ünnepségek tetőpont-
ján, a feszületnél esetenként 
búzavirágkoszorút akasztottak Krisz-
tus lábára. Német nyelvterületeken a 
nép máriakoronának, valamint an-
gyal-, kereszt- és mennyei virágnak is 
nevezte. Mint Mária-szimbólumot, a 
XVI. századtól kertekben is termesz-
tették és teltvirágú változatait több 
színben kinemesítették.

Üzenet Búzavirág jeligére
A szerelmesek olykor akkor is láthat-
ják a mennyországot kékleni, ha ked-
vesük szemeibe merül el tekintetük. 
Mint ahogy Erdélyi Zsuzsánna, a 
magyar népköltészet színszimboliká-
járól írt tanulmányában rámutatott, a 
magyar népköltés feltűnően gyakori 
eleme szemszínként a búzavirág- (to-
vábbá len-, kökény- és szeder-) kék 
sokféle árnyalata, mint ideál- és vágy-
kifejezés. „Akár barna, akár szőke lányé, 
mindig a hűség, a szelídség, a békés, boldog 
derű, nyugalom jegyének tetszik. Talán a 
nép lelkében tudat alatt ezek a képzetek 
kísértenek, mikor annyit emlegeti a 

kékszemű lányokat”. Szemléltetésül, 
így kántál az erdélyi népdal: „Nem fo-
gad be hová szállnom kellene: Búzavirág-
szemű babám kebele”. Petőfi ekképpen 
versel: „A kék virág tiszta búza között 
terem, / Mátkámnak is kék virág van a 
szemiben”, ahol a kékvirág a búzavi-
rág egyik régi magyar népi elneve-
zése. Győry Jenő – Harmatos a bú-
zavirág című, a múlt század elején 
írt – dalszövegében a hűség jelké-
pe: „Ha majd egyszer a világon Te is 
árván járnál. / Megtalálod hűségemet a 
búzavirágnál.” 

A növény gyakran a szelíd és gyen-
géd szerelem metaforája, mint példá-
ul Dsida Jenő költeményében: „Csön-
desen feléd sóhajtom a búzavirágok kék 
szerelmét.” Ahogy az alábbi aratódal 
sugallja, segítheti a szerelmesek egy-
másra találását is: „Búza közé száll a 
dalos pacsirta, / Hogyha magát a magas-
ban kisírta. Búzavirág, búzakalász ár-
nyába, / Reá talál megsiratott párjára”. 

a búzavirág a mennyország király-
nőjének, Máriának és egyben Krisz-
tusnak is a szimbóluma lett.

Szentképeken Máriát gyakorta áb-
rázolják búzavirágkék ruhában, 
amely az eget jelképezi. Mária ebben 
a ruhában összeköti az eget a föld-
del, távolit a közelivel és az isteni 
dolgokat az evilágiakkal. A Szűz-
anya, valamint az őt kísérő angyalok 
és szentek fejére olykor búzavirág-
koszorúkat is pingáltak. A közép-
korban és a reneszánsz idején rend-
szeresen ékesítették a keresztény ih-
letésű freskókat búzavirágminták-
kal, de ez idő tájt más növényekkel 
együtt, díszítőelemként az ima-, 
zsolozsmás-, hórás- és ábécésköny-
vekbe is megannyiszor belefestet-
ték. Ekkorra a növény már töme-
gesen virított az európai szántó-
kon. A földművesek úgy vélték, 
hogy elszaporodását gabonadémo-
nok idézték elő, mert jelentős ho-
zamkiesést okozott, valamint az 
aratószerszámokat is eltompította. 
A századok során, némely vidékeken 
egyenesen a rossz termés velejárójá-
nak tartották, ezért az „éhezés virága” 
és egyéb korholó nevekkel illették. 

Feltámadás búzavirággal egy 
XV. századi itáliai imakönyvben

(FORRÁS: THE MORGAN LIBRARY & MUSEUM)

Búzavirággal és halakkal ékesített D betű egy 
XVI. századi francia ábécéskönyvből

Francia képeslap Máriával, a Kisjézussal és 
búzavirággal

A Zsolnay porcelánok kedvelt ornamentikai 
eleme a búzavirág
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Íme, néhány példa: „Ismeretségét keresem 
házasság céljából, levelet Búzavirág jelige 
alatt a kiadóba kérek”; „Úriasszony ötvenes 
úr barátságát keresi Búzavirág jeligére”; 
„Falut kedvelő, szolid egyetemista lány leve-
lezne fiatal állatorvossal Búzavirág jeligé-
re”. Tehát a növényhez kapcsolódó, 
népköltészetben gyökerező szimbólu-
mot itt is felfedezhetjük az eszményihez 
közeli társ megtalálásának reményében.

Sokgyermekes anyák 
segélyezője

Az 1930-as években hazánkban – a 
„búzavirágakció” keretében – kék 
színű búzavirágjelvényeket árultak. 
Az 1929-ben indult mozgalomhoz, 
melynek élén a Magyar Anyák Szent 
István-napi bizottsága állt, később más 
szervezetek is csatlakoztak. A művi-
rágokat a vármegyékben a főispá-
nok vezetése alatt álló bizottságok 
árusították. 1933-ra, a bizottság öt-
évi munkája alatt közel hatezer 
anyát segített, ami által negyvenöt-
ezer gyermek kapott segélyt. Majd – 
a még nagyobb hatékonyság érdeké-
ben – a búzavirágok árusítását a ka-
rácsonyi vásárhoz időzítették, mint 
az erről szóló tudósításból is kitűnik 
1935-ből: „Az idén a Magyar Anyák 
Szent István-napi Bizottsága még job-
ban ki akarja terjeszteni akcióját és a 
karácsonyi vásár idejét akarja felhasz-
nálni arra, hogy a szükséges összegeket 
előteremtse. Nem gondolnak uccai gyűjtés-
re, hanem új és eredeti gondolatra jutottak: 
megkérik a karácsonyi bevásárlásait végző 
közönséget, hogy vegyen egy-egy szál bú-
zavirágot abban a boltban, ahol bevásárlá-
sait végzi. Tíz fillér az ára egy szál búza-
virágnak és ebből 7 fillér tisztán a sokgyer-
mekes anyák segítésére szolgál. A 3 fillér 
sem vész el azonban, amibe a művirág ke-
rül, mert sokszáz kéznek ad munkát, 
éppen akkor, amikor télvíz idején arra leg-
jobban rászorultak.” (…) „A bizottság sa-
ját költségén 63.000 búzavirágot készítte-
tett, melyekből 62.000-ret értékesített az 
anyák javára. A búzavirág-akció behálóz-
ta egész Magyarországot és méltó sikert 

Titkos szerelmi üzeneteket egykoron 
gyakran címeztek „Búzavirágomnak”, 
a levelek vége pedig ilyesféle sorokkal 
záródott: „Egyedül csak a boldog vi-
szontlátás reménye vigasztal és erősít, ad-
dig is gondolatban mindig csak veled van a 
téged hűségesen imádó Búzavirágod.”  
Társkereső hirdetéseket is számtalan-
szor adtak fel „Búzavirág” jeligére. 

aratott.” Az utolsó fellelhető tudósí-
tás e nemesszívű mozgalom tevé-
kenységéről 1939-ben jelent meg.

Nemzeti és politikai jelképek
Állítólag amikor Mecklenburgi Lujza 
porosz királyné Napóleon seregei elől 
az akkori kelet-poroszországi Memelbe 
menekült, az úton kocsijának kereke 

MIKSZÁTH TEMETÉSE

„Kedden délután divatba jöttek Budapesten a mezei virágok; különösen a pipacs, meg a búzavirág. Ami pipacs meg búzavirág kinyílt 
a környéken, mind behozták Budapestre. Kellett itt ma minden szál pipacs meg búzavirág. Kellett a halott Mikszáth számára, aki éle-
tében a selyemtapintású, kevélyen pirosló pipacsot és a szendén kék búzavirágot vallotta kedvenc virágainak. És került pipacs meg 
búzavirág mindenhová; az érckoporsóra, a kandeláberek karjaira, a halottas kocsi négy sarkára „csokréta“ formájában. Jaj, de szo-
morú is volt, hogy igy divatba jött Pesten a pipacs meg a búzavirág!” (Részlet a Pesti Hírlap, 1910 június 1-ji számából.)

Aratóasszony. A levágott kévében 
és a még álló gabonában búzavirágok.

 (KANUTY RUSIECKI FESTMÉNYE, LITVÁNIA, 1844)

A búzavirág virágtündére 
(CICELY MARY BARKER ALKOTÁSA)

Lujza királyné menekülés közben búzavirág-
koszorút köt fiának fejére

Búzavirágnap Németországban – a rászoruló 
háborús veteránok megsegítésére
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eltörött, és miközben javították, gyer-
mekeit azzal vigasztalta, hogy fejükre 
búzavirágkoszorút kötött. Feltételez-
hető, hogy csupán az utókor által kita-
lált legendáról van szó, de a közkedvelt 
királyné valóban szerette a természetet, 
és a vidéki nyári lakhelyükön gyakran 
szedett búzavirágot és díszítette gyer-
mekei fejét búzavirágkoszorúval. 
E szép emlékek gyermekkori bevéső-
désének következményeként fiának, a 
későbbi I. Vilmos német császárnak a 
búzavirág nemcsak kedvenc növényé-
vé, hanem személyes jelképévé vált. 
Ezenfelül Poroszország emblematikus 
virágává is előlépett, amihez az is hoz-
zájárult, hogy a királyság katonái ak-
koriban búzavirágkék színű egyenru-
hában masíroztak.

Mint „német virág” a német álla-
mok nemzeti egységre való törekvé-
sét is szimbolizálta, majd 1871-től, 

az egyesített Németország ikonjává 
érett. Csakhamar Ausztriában a 
nagynémeteknek, akik az osztrák bi-
rodalom német tartományait a német 
birodalomhoz akarták csatolni, a kék 
búzavirág lett az összetartó jelvényük 
és gyakran rendeztek búzavirágos 
tüntetéseket. Siegfried Becker tanul-
mányában arra is rámutatott, hogy 
Cseh- és Morvaországban németpárti 
szövetségek a búzavirág jegyében 
szintén nagynémet elképzeléseket 
terjesztettek: búzavirágcsokrokat és 
-koszorúkat használtak díszként 
minden rendezvényük alkalmával. 
A nemzetiszocialista rendszer a búza-
virágot mint a „népi hűség” és „a né-
metek földhöz való ragaszkodásá-
nak” jelképét is népszerűsítette.

1910-ben Németország-szerte búza-
virágnapokat tartottak. Így tiszteleg-
tek a – száz évvel azelőtt – fiatalon 
elhunyt Lujza királynő, valamint az 
öreg – szintén a mítoszok világába 

emelt – Vilmos császár emlékének. 
1911-ben, a porosz–francia háborút 
lezáró frankfurti béke 40 éves évfor-
dulója tetézte e ceremónia hangula-
tát. Ünneplőbe öltözött lányok és 
asszonyok papírból készült művirág 
formájában árulták a búzavirágot. 
A befolyt összeget az egyesítési hábo-
rú még élő, de addigra már elörege-
dett, rászoruló veteránjainak segélye-
zésére fordították. A három soron 
következő évben megismételt – a békét 
is méltató – rendezvényeknek a Nagy 
Háború kitörése vetett véget.

Hasonlóképpen, mint a Brit Nem-
zetközösség országaiban a pipacs (lásd 
A pipacs szimbolikája című cikket a 
2018/23. számunkban – a Szerk.), 
Franciaországban a kék búzavirág 
(bleuet de France) a háborús hősök és ál-
dozatok jelképe. Csakúgy, mint a pi-
pacs, a búzavirág is tömegesen virí-
tott az első világháborús harcmező-
kön. A virág nemzeti kötődéséhez az 
is hozzájárult, hogy az 1915 után beso-
rozott fiatal francia katonákat is búza-
virágoknak nevezték az új kékszínű 
egyenruhájuk miatt. A búzavirágemb-
lémát elsőként 1916-ban tűzték ruhá-
ra, és először a sebesült katonák reha-
bilitációjának lett a jelképe, majd csak-
hamar a Franciaországért elesett hősök 
nemzeti szimbólumává vált.

Észtországban a füsti fecskét követ-
ve 1968-ban a búzavirág is nemzeti 
jelképpé avanzsált. Sőt, az észtek szá-
mára – a rozsvetésekhez való kötődé-
se révén – a mindennapi kenyerüket 
is szimbolizálja. Mi több, a búzavirág 
e balti államban a nemzeti ellenállás 
szimbóluma is, mert a vörös szovjet-
időkben a nemzeti zászló kékjét meg-
testesítő színe miatt be volt tiltva.

Pinke Gyula

Egyre ritkább látvány a búzavirágos vetésFrancia kéteurós pénzérme búzavirág-
emblémával (különkiadás a Nagy Háború 

befejezésének centenáriumára)

(A SZERZŐ FELVÉTELEI)
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Mivel ezek a bolygók nagyok és 
forrók, a megfigyelésük során 
több adathoz lehet hozzájutni, 

mint egy apró és hideg égitestről, ennek 
köszönhetően vannak információink a 
légkörükről is. A vizsgálatokhoz persze 
óriástávcsövekre van szükség, és – mivel 
a csillag sugárzása „elnyomja” a bolygó-
ról érkező fényt – rendkívül érzékeny 
műszerekre. Ilyenek például az ESO 

TÁVOLI  V ILÁGOK VIZSGÁLATA A LABORATÓRIUMBAN

AZ EXOBOLYGÓK 
LÉGKÖRE

VLT 8,2 méter átmérőjű távcsövei, és a 
hozzájuk kapcsolt FORS spektroszkó-
pok, de hatékonyan használhatók az űr-
távcsövek is a munkára, mint a Hubble, 
vagy a Spitzer.  A mérésekből az is kide-
rült, hogy az égitestek légkörének felső 
rétegei is átlátszatlanok. Ezt ugyan meg 
lehet magyarázni felhőzet jelenlétével, 
azonban minél kisebb a légnyomás, 
vagyis minél magasabb, ritkásabb 

légrétegről van szó, annál kevésbé tud-
nak felhők is kialakulni. Valami egyéb 
jelenséget sejtettek a kutatók az átlátszat-
lanság mögött. Ilyen folyamat lehetősé-
gét nyújthatják a felhővé össze nem álló 
aeroszolok. Ezek apró, mikroszkopikus 
szemcsék, cseppecskék, molekulák. 
Azt azonban nem tudtuk, miként szü-
lethetnek meg a szükséges aeroszol-
szemcsék a forró Jupiterek légkörében.

A Naprendszer bolygóihoz hasonló, de más csillagok körül keringő égitesteket exobolygónak nevezzük. 
Ilyen objektumok légköri fotokémiai reakcióival kísérleteztek a Jet Propulsion Laboratory munkatársai, közü-
lük is a „forró Jupiter” típusúakéval. Ezek a Jupiterhez hasonló felépítésű nagy tömegű gázbolygók, de az 
anyacsillaghoz igen közel és gyorsan (néhány napos periódussal) keringenek, igy akár 3000K is lehet rajtuk 

a hőmérséklet. Eredményeikről a The Astrophysical Journal hasábjain számoltak be a kutatók.

Sandra Blakely előadása
(FORRÁS:  EMORY EGYETEM))

Az ARIEL Űrtávcső 

(ESA)

James Webb Űrtávcső (NASA)

Forró Jupiter kering a csillaga körül
(FANTÁZIARAJZ, NASA/JPL)

A HATnet hálózat 
távcsőve

(FOTÓ: BAKOS GÁSPÁR)
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Az ultraibolya sugárzás hatására a 
légköri gázok közt speciális reakciók 
zajlottak le, az eredeti keverékben 
szén-dioxid és víz keletkezett, s ki-
sebb mennyiségben metán is kiala-
kult. Az aeroszol-képződés egyre in-
tenzívebb lett a hőmérséklet emelke-
désével, 1200K alatt a CO2 dominált, 
ennél magasabb hőmérsékleten már a 
víz, és 1473K felett már elkezdtek a szer-
ves aeroszolok vékony filmrétegként ki-
csapódni a kemence zafír alapanyagú 
ablakára, ezek közt aromás és alifás szén-
hidrogén-vegyületek is voltak.

Különösen jelentős volt a víz képző-
dése, ráadásul ehhez a várttal ellentét-
ben elegendő volt, hogy a légkörben 
azonos mennyiségű oxigén- és szén-
atom van jelen. A korábbi elképzelések 
alapján csak akkor feltételezték a víz ki-
alakulását, ha több a bolygó légkörében 
az oxigén, mint a szén. A szén-dioxid 
spontán is elkezd képződni az ilyen lég-
körben, azonban az ultraibolya sugár-
zás hatására igencsak felgyorsul a folya-
mat. (A földi, nyári időszak nagyvárosi 
fotokémiai szmogjának kialakulása is 
az ultraibolya sugárzáshoz köthető.)

Az ultraibolya sugárzás tehát olyan 
nagy hatékonyságú összetevőnek bi-
zonyult a forró Jupiterek légkörének 

receptjében, amelynek hatására az át-
látszatlanná válhat, s így megmagya-
rázhatóak az észlelések eredményei. 
A kísérletekhez használt hidrogén-
lámpa nem egy valódi csillag teljes 
spektrumában sugároz, így a reakci-
ók valószínűleg sokrétűbbek a továb-
bi sugárzási hullámhosszak hatásaira.

A forró Jupiterek a 2021-ben (sok 
csúszás után remélhetőleg valóban) fel-
bocsátandó James Webb Űrteleszkóp 
célpontjai közt is szerepelnek. E mű-
szerrel minden korábbinál részletesebb 
adatokat kapunk majd az exobolygók 
légköréről. 2028-ra tervezik az ARI-
EL Űrtávcső felbocsátását, amit kifeje-
zetten az exobolygók légkörének vizs-
gálatára fejlesztenek. Addig azonban 
marad a kemence, és ez sem túl egy-
szerű, hiszen a benne uralkodó hőmér-
sékleteken számos anyag, így például 
az üveg vagy az alumínium már meg-
olvadnak, ezért sok munkát igényelt, 
mire a megfelelő kísérleti eljárásokat 
kialakították. A kutatócsoport viszont 
tovább folytatja a kísérletezést, további 
gázok bevonásával és eltérő kiindulási 
arányokkal. Remélhetőleg így újabb 
részleteket tudunk majd kideríteni a 
forró Jupiterek légköréről.

 Landy-Gyebnár Mónika

A folyamatok kísérleti vizsgálatához 
speciális kemencében hevítették 600-
1500K forróra a hidrogén és szén-
monoxid gázok keverékét, ezzel a forró 
Jupiter típusú exobolygók légkörét imi-
tálták, a kemencébe egy oldalsó ablakon 
át erős ultraibolya sugárzást (121,6 nm-
es, Lyman-alfa) irányítottak az anyacsil-
lag nagy közelségének hatását utánozva. 
A különböző hőmérsékleteken kialakuló 
összetevőket tömeg- és infravörös spekt-
roszkóp segítségével azonosították.

AZ ÓRIÁSBOLYGÓK LÉGKÖRE
Naprendszerünk óriásbolygóinak légköre főként hidrogénből áll, 
de tartalmaz valamennyi héliumot is. Ezenkívül előfordulnak külön-
böző szénhidrogének, ammónia, szén-monoxid, hidrogén-szulfid 
és vízpára is. A forró Jupiterek esetén a bolygó felszínéről vissza-
verődő és a légkörben szóródó csillagfény hordoz információt az 
ott található anyag kémiai összetételéről. Bebizonyosodott, hogy a 
távoli óriásbolygók légköre nagyon hasonló a Naprendszerbelieké-
hez, ugyanakkor sikerült kimutatni néhány különleges összetevőt 
is egyik-másik esetén. A megfigyelt oxigén bizonyára nem biológiai 
eredetű, a légkörben található szén-dioxid vagy víz bomlásának 
eredménye lehet, amit a közel lévő csillag ultraibolya sugárzása 
idéz elő. De találtak már titán-oxidot is a színképelemzés során.

AZ EXOBOLYGÓK MEGTALÁLÁSA
A legtöbb ma ismert exobolygót fedési módszerrel fedezték fel. 
Ha véletlenül éppen a távoli Naprendszer keringési síkjában va-
gyunk, a bolygók időről időre elhaladnak csillagjuk előtt, kita-
karva egy keveset annak felületéből. Bár a nagy távolság miatt 
maga a bolygó nem figyelhető meg közvetlenül, a csillag szabá-
lyos időközönként bekövetkező apró fénycsökkenése mégis le-
leplezi. A forró Jupiterek rövid keringési idejük miatt gyakori, 
nagy méretük miatt pedig jelentősebb fényváltozást okoznak, 
ezért ezek kimutatása a legesélyesebb.  Eddig több, mint 4100 
exobolygót azonosítottak, ezek bő felét a Kepler űrtávcső segít-
ségével. Jelentős a magyar HATnet projekt hozzájárulása is, 
ennek keretében 123 új exoplanétát fedeztek fel eddig.

Exobolygók a művész képzeletében (CTSI)

Az Európai Déli Obszervatórium 8,2 méter átmérőjű Antu távcsöve (ESO)A Kepler Űrtávcső (NASA)
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BESZÉLŐ KÉPEK

HÁLÓSZOBATITKOK
Királyréten, a Magas-Börzsöny kapujában található 

a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Hiúz Ház 
Erdei Iskola és Látogatóközpontja. Tágas udvarát idős 
égerfákkal árnyékolt patak szegélyezi, távolabbi sarká-
ban egy bekamerázott madárodú lóg, amibe tavasszal 
örvös légykapók költöztek. Június elején azonban egy 
éjjel nagy pele huppant közéjük, és a fiókákat nyomban 
el is pusztította. Sokan gondolnánk, hogy mennyire ke-
gyetlen ez az éjszaka aktív rágcsáló, pedig csak pihe-
nőhelyet keresett magának, és ez a kényelmes hálószo-
ba megfelelőnek tűnt a kis gombszemű bajszosnak. 
Nemrég ébredhetett téli álmából, amit a hűvös májusi 
esőzések idén még jobban eltoltak. A következő napok-
ban kényelmesen berendezkedett és bevackolta magát 
a kamera alatt, sok-sok néző örömére. 

Potyó Imre, Farkas alexandra

1

2

3
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1. Magyarország három pelefaja közül a legnagyobb termetű a nagy pele 
(Glis glis), melynek testhossza 13-18 cm, míg farka 15 cm. Megjelenése 
a mókuséra emlékeztet, bundájának színe szürkétől a szürkésbarná-
ig terjed, szemei feketék és kidüllednek. Éjszakai életmódot folytat, 
ekkor jár táplálék után, ami főleg rügyekből, gyümölcsökből, bogyók-
ból és csonthéjas magvakból, ritkán rovarokból áll. Madarakat szinte 
sosem fogyaszt, csak a téli álom utáni fokozott tápanyagszükséglete 
miatt léphet fel fészekpredátorként. A szuroksötét éjszakában rendkívüli 
érzékszerveivel, látásával, hallásával és érzékeny bajszával tájékozódik. 
Szüksége is van erre, hiszen a fák ágain szélsebesen, akrobatikus 
mutatványokkal mozog, a mókus ügyességét is felülmúlva, éjszakán-
ként akár 500 métert is bejárva. A hímek nagyon erősen, hangjelzések-
kel és feromonokkal védik territóriumuk határát. Hegyes karmaikkal 
sima felületen is tudnak mászkálni, a hátsó lábuknál fogva pedig fejjel 
lefelé is függeszkedhetnek. Farkukat az akár kétméteres ugrásoknál 

mintegy kormányrúdként használják. 

2. A peléket elsősorban hegy- és dombvidékek őshonos fafajaiból álló 
erdeiben találhatjuk meg, üregekben, faodvakban. Pihe-puha fészküket 
a környező fákról letépkedett levelekkel bélelik. A bekamerázott mester-
séges madárodú, melybe peléink beköltöztek, 5 méter magasan található a 
Hiúz Ház udvarán. Mivel könnyen alkalmazkodik az emberi környezethez, 
gyakran hallhatjuk hancúrozását elhagyatott padlásokon is. Ilyen esetben 

a védett állatokat tilos kiirtani, eltávolításukhoz szakembert kell hívni.

3. Az emlősök közül a nagy pelék alusszák a leghosszabb téli 
álmot a világon, ezért német nyelvterületen „Siebenschläfer”, azaz 
hétalvó névvel illetik őket. Általában csak júniusban jönnek elő, 

októberben pedig már újra el is vonulnak földalatti telelőhelyeik-
re, ám német nevükre nem cáfolnak rá aktív időszakukban sem. 
Éjszakai portyájukat a lehető legrövidebbre fogják, így napkelte 
előttől egészen alkonyatig nyáron is hódolhatnak kedvenc hobbi-
juknak. Pelénk számára az is csak néhány másodpercre okozott 
riadalmat, amikor egy portya után véletlenül a kamera borítását is 
leszerelte. Miután jól körbeszaglászta az odúba eső idegen tárgyat, 
fogta magát, belehuppant és aludt benne egy jót. Néhány nap után 
azonban látszólag kezdte kényelmetlenül érezni magát, így jobbnak 

láttuk kivenni a borítást.

4. Röviddel az odúfoglalás után ketten, párban húzták a lóbőrt, 
szétterülve vagy összebújva, egymás hegyén-hátán, hanyatt fekve, 

tátott szájjal, pirkadattól szürkületig. 

5. Egy hónap leskelődés után az utódok jövetelében is elkezdtünk 
bízni, ugyanis szaporodási időszakuk júniustól kora augusztusig 
tart, a négy-hat utód körülbelül egy hónap vemhesség után jön 
világra. Ám ekkor a természet mint rendező egy fokozattal magasabb-
ra kapcsolt, és majdnem a pelékkel esett meg ugyanaz, mint a légykapó 
fiókákkal: fényes nappal egy élelmes ragadozó (nyuszt vagy nyest) 
mászott rá a bekamerázott odúra és mellső lábával rontott be hozzájuk, 
miközben ők mélyen durmoltak. Hamar felriadtak és a fészekanyag alá 
bújtak, miközben az illetéktelen behatoló éles karmaival próbálta elra-
gadni őket. Éppen csak sikerült elkerülni végzetüket, az odú ugyanis 
túl mélynek bizonyult, a támadó nem érte el őket. Az ostrom azon-
ban annyira megviselte peléinket, hogy azóta csak rövid látogatásokat 

tesznek, egyelőre más lakot választottak maguknak. 

4

5
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LogIQs
www.mensa.hu

3. fejtörő – Benked Anett feladványa

Fejtörő rovatunk feladványai Olvasóink általános 
feladatmegoldó képességét teszik próbára.  
A kérdések tetszőleges sorrendben oldhatók 
meg, nem épülnek egymásra, mindegyik más és 
más készség fejlesztésére vagy tesztelésére 
alkalmas. Jó töprengést, briliáns ötleteket, ered-

ményes gondolkodást kívánunk!

2. fejtörő – Mikó Laura Hanna feladványa

1. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: 10

(Két szomszédos piros háromszögben lévő szám összegéből a 
felettük álló piros háromszögben lévő számot kivonva kapjuk a 

középső, fehér mezőben lévő számot.)

2. fejtörő –  Fodor Ágnes feladványa

Megoldás: C

(A szavakban szereplő betűk száma egyesével nő 6-ig, majd 
csökkenni kezd. Minden szó az előző szó utolsó két betűjével 

kezdődik, valamint kék és zöld színben váltakozik.)

3. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa 

Megoldás: 3. Gyűszű

(A képeken olyan tárgyak, dolgok láthatók, amelyek olyan szavak-
kal írhatók le, amelyekben a mássalhangzók kizárólag kéttagúak: 

uszály, csúcs, zsálya, zsöllye, uszony, szügy.)

A különböző színekkel jelölt számpárok kapcsolatban állnak a kö-
zépső számmal. Melyik ez a szám, amelyik a kérdőjel helyére illik? 

Melyik dátumot (hónap-nap) rejti az alábbi kódolt táblázat?
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Előfizetési ár 2019-ben belföldre: 1/4 évre 4320 Ft, 1/2 évre 8460 Ft, 1 évre 16 200 Ft

A középosztály helyzete 
az OECD országokban 

Az OECD ez év májusában tette közzé elemzését a 
tagországok középosztályainak mint gazdasági és társa-
dalmi egységnek a helyzetéről és annak változásáról az 
utóbbi 30 évben. Jellemzően a saját ingatlannal és ki-
sebb-nagyobb tartalékkal rendelkező, jó munkaerőpiaci 
pozíciójú, gyermekeiket megfelelően taníttatni képes 
réteg ez, akiknek a szükséges áruk és szolgáltatások be-
szerzése nem jelent problémát, és jók a mobilitási lehe-
tőségeik. Az erős középosztállyal rendelkező társadal-
makban a bűnözési ráták alacsonyabbak, a bizalmi és 
elégedettségi szint magasabb, a gazdaság jól prosperál, 
és politikai stabilitás jellemző. Az „Under Pressure: The Squeezed 
Middle Class” című kiadvány megállapításai alapján a cso-
portra nehezedő nyomás nő, és megkérdőjeleződnek a gaz-
dasági globalizáció e rétegre gyakorolt előnyös hatásai.

A tanulmány szerzői az olyan háztartásban élőket sorol-
ták a középosztályba, ahol az egy főre jutó jövedelem az 
országos medián jövedelem 70 és 200%-a között mozog. 
Az OECD-országokban a 2010-es évek közepén a lakos-
ság 61%-a tartozott a középosztályba, egyes országokban 
– Norvégiában, Csehországban, Izlandon – arányuk a 
70%-ot is elérte. Három évtizeddel korábban ez a szám 
magasabb, átlagosan 64% volt. A középosztály létszáma 
évtizedenként 1%-kal csökkent, harmaduk a felettük, 
kétharmaduk az alattuk levő társadalmi rétegbe került át. 

1985-ben a lakosság 61%-át képviselő középosztály által 
realizált jövedelemtömeg 3,9-szerese volt a legmagasabb 
jövedelműek által megtermeltnek, mely arány 2015-re 
2,8-szorosra apadt. Jövedelmük harmadával lassabban nö-
vekedett, mint legmagasabb jövedelmű 10%-ba tartozóké, 

Megrendelhető a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazgatóságánál
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Postacím: 1900 Budapest Előfizetésben 
megrendelhető az ország bármely postáján, a hírlapot kézbesítőknél, www.posta.hu 
webshopban (https://eshop.posta.hu/storefront/),  e-mailen a hirlapelofizetes@posta.hu 
címen, telefonon a 06-1-767-8262 számon, levélben a MP Zrt. 1900 Budapest címen. 

a növekedés a legtöbb OECD-országban pedig az át-
lagostól is elmaradt, és olyan ország is akadt, ahol egyál-
talán nem is következett be emelkedés.

Helyzetük rosszabbodásához leginkább a 2008-ban kitört 
gazdasági világválság és a nyomában járó munkaerőpiaci 
bizonytalanságok, valamint a technológiai fejlődés járultak 
hozzá. Sok általuk űzött foglalkozásban az automatizálás 
egyre nagyobb méreteket öltött, 6 középosztálybeli dolgo-
zóból egynek veszélyeztetett lett az állása emiatt.

A fogyasztási kiadásokhoz való hozzájárulásuk a jövedelmi 
csoportok közül a legmagasabb. Az általuk használt áruk és szol-
gáltatások összege azonban erőteljesebben emelkedik, mint 
ahogyan a bevételeik nőnek. Alapvető javakra és szolgáltatá-
sokra – lakhatás, élelmiszer, ruházkodás, egészségügy, oktatás 
– kiadásaiknak megközelítőleg felét költik. Az ingatlanárak 
az elmúlt három évtizedben háromszor olyan gyorsan emel-
kedtek, mint a jövedelmek, így a lakhatás költségei, melyek 
1995-ben még a kiadásaik negyedét tették ki, ma már a har-
madát jelentik. Az ingatlanbirtoklás a fiatalabbaknál már 

nem lesz olyan természetes, mint az idősebb korosztályban 
volt. Mivel az infláció magasabb, mint a bevételek bővülé-
si üteme, megtakarítási lehetőségeik szűkülnek, sőt az el-
adósodás problémája is megjelent körükben. Ma már a ré-
teg 40%-ának problémát jelenthet egy váratlan kiadás is.

A legtöbb szociális juttatást összességében ez a társadalmi 
csoport kapja, ám adóterheik magasabbak, mint a nekik 
jutatott támogatások. A munkaerőpiaci bizonytalansá-
gokra egy jobban működő szociális rendszer választ jelent-
hetne, ám jelenleg a réteg munkát keresőinek harmada 
nem kap semmilyen szociális ellátást.

Egyre kevesebb közöttük az aktív korú és a gyermekes 
család. A fiatalok számára egyre nehezebb az e rétegbe va-
ló bekerülés, és bár az új nemzedék jobban képzett az elő-
deinél, nem biztos, hogy képes elérni azok életszínvonalát. 

Jávorszkyné nagy anikó

A középosztályba tartozás alsó határa az egyszemélyes háztartások 
paritáson számított egy főre jutó jövedelme alapján (Magyarország=100) 

A népesség, a háztartási jövedelem és a fogyasztási kiadások megoszlása
 jövedelmi csoport szerint
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Egér-körhinta

Már az űrutazás korai szakaszában 
nyilvánvalóvá vált, hogy a súly-

talanság korábban nem tapasztalt 
testi változásokkal jár. Ilyen például 
a viszonylag rövid idő alatt bekövet-
kező, jelentős izom- és csonttömeg-
csökkenés.

Kevés vizsgálat foglalkozott azon-
ban ennek ellentétével, azaz a túlzott 
nehézségi terhelés okozta élettani ha-
tásokkal. Egy japán kutatócsoport 

forgásban. Eközben folyamatosan fi-
gyelték víz- és élelemfogyasztásuk, 
valamint testtömegük változását.

A kísérlet első napján az egerek fő-
ként a gondola padlójához lapultak és 
csak lassan mozogtak, de a harmadik 
napra már megszokták az új körülmé-
nyeket. A vizsgálat utolsó napjára pedig 
úgy viselkedtek a nehezített környezet-
ben, mint ahogy a kísérlet előtt tették. 
A hozzászokás első két-három napja 
alatt kevesebbet ettek és ittak, de végül 
étvágyukat is visszanyerték, és teljesen 
alkalmazkodtak az új helyzethez.

Az egerek testében bekövetkezett 
esetleges változásokat mikro-CT 
eszközzel vizsgálták, ami a rönt-
gensugárzást alkalmazó CT, azaz 
számítógép-tomográfiás képalkotási 
eljáráshoz hasonló, viszont nagyon 
kis részleteket is képes megmutatni a 
vizsgált területeken. Az eredmények 
egyes izmok és csontok esetén szá-
mottevő tömegnövekedést mutatnak.

A mikro-CT vizsgálatok alapján 
az izmok közül a hátsó láb testtől tá-
voli izmai növekedtek és erősödtek 
meg. Emellett a hátsó láb comb- és 

Robot végzi az ATM-ek 
tesztelését 

A kétkarú együttműködő YuMi ro-
bot több száz órányi teszt végre-

hajtásával segít felgyorsítani a bank-
jegykiadó automaták (ATM-ek) mű-
ködésének megbízhatóságát és minő-
ségét javító szoftverek fejlesztését 

Az ATM-eken átlagosan hathavonta 
szoftverfrissítést végeznek annak érde-
kében, hogy a biztonságtechnika ro-
hamos fejlődésével folyamatosan lépést 
tartva képesek legyenek garantálni a 
pénzügyi tranzakciók védett és biz-
tonságos lebonyolítását. Azonban egy 
új kód kiadása előtt alapos, többször 
megismételt teszteket kell végezni an-
nak érdekében, hogy a kód maradék-
talanul megfeleljen a megbízhatóságra, 
a használhatóságra és a biztonságra 
vonatkozó szigorú nemzetközi és helyi 
előírásoknak. Ezeket a teszteket mind-
eddig manuálisan hajtották végre, ami 
azt jelenti, hogy emberek több száz órát 
töltöttek az ATM-ek vizsgálatával, en-
nek az emberi tévedésből fakadó min-
den kockázatával együtt.

utasítja a robotot, hogy az emberhez 
hasonlóan olyan, a bankjegykiadó au-
tomaták esetében szokásos művelete-
ket teszteljen, mint a kártya behelye-
zése, a PIN-kód beütése. Még arra is 
be van programozva, hogy a használat 
során jellemzően előforduló embe-
ri hibákat – például gemkapoccsal 

Scientific Reports-ban megjelent 
tanulmánya egérkísérletekkel tá-
masztotta alá, hogy a szokásos földi 
nehézségi gyorsulás kétszeresének, 
2g-nek kitett állatok csontozata és 
izomzata erősödést mutat.

A kísérlet során egy új típusú, gon-
dolás centrifugát használtak a 2g-s 
környezet szimulálásához. A centri-
fuga egyméteres karjainak végén ülő 
gondolákban lévő egereket tizennégy 
napon keresztül folyamatosan 2g ne-
hézségi gyorsulást szimulálva tartották 

YuMi színrelépésével az ATM-
szoftverek ellenőrzésének sebessége és 
megbízhatósága jelentősen javult. Egy 
svájci székhelyű banki fizetési szoft-
verszolgáltató az ABB egyik robot-
jával végezteti ATM-ek automatizált 
tesztelését. Az Abrantix-féle vizsgálati 
környezetben működő szoftver arra 

1g-s és 2g-s terhelésnek kitett egér combcsontja
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sípcsontjában, valamint a mellső vég-
tag testközeli csontjában tapasztaltak 
számottevő csonttömeg-növekedést a 
terhelésnek köszönhetően. E testrészek 
aktív szerepet játszanak a mozgásban és 
a támasztásban. A kutatók megvizsgál-
tak egy ebből a szempontból semleges 
csontrészt, a koponyacsontot is, amely 
esetében, ha kisebb mértékben is, de 
szintén tömegnövekedést tapasztaltak.

A változások a nehézségi erő nö-
velésének tulajdoníthatók, ami ak-
tiválja a csontképződésért felelős 
géneket, így gyarapítva a mozgásért 
felelős és az egyéb csontozat töme-
gét egyaránt. A kísérlettel a kutatók 
bizonyították, hogy egerek esetében 
fokozott terhelés hatására is bekö-
vetkeznek élettani változások, nem 
csak a terhelés hiánya során.

A csont- és izomképződésért fele-
lős folyamatok további feltárása és 
megértése révén olyan betegségekre 
születhetnek új gyógyszerek, mint 
a csontritkulás, vagy a szarkopénia, 
mely az izomtömeg, valamint az 
izomerő csökkenését okozza.

DáviD Tibor

Egy másik, hasonlóan fontos földta-
ni érték a Meghálaja állam északnyu-
gati részén talált álló cseppkő. Tavaly 
a rétegtani besorolással foglalkozó 
nemzetközi bizottság, melynek fel-
adata többek között az új geológiai 
időegységek meghatározása, az itt 
talált sztalagmitot jelölte meg a 4250 
évvel ezelőtt kezdődött korszak, a 
Meghálajai-emelet jelzőjeként.

A harmadik ilyen, az ország nyugati 
részén elhelyezkedő Gudzsarát államban 
található, őslénytani szempontból fontos 
helyszínen több dinoszauruszkövület, 
valamint egy fészek is található. A lelőhe-
lyet 1986-ban fedezték fel, a benne lévő 
ősmaradványt pedig később kígyófaj-
ként (Sanajeh indicus) azonosították. 
A jellegzetes példány egy szauropoda 
tojásra csavarodott formában őrző-
dött meg. Ez volt az első bizonyíték 
arra, hogy a kígyók dinoszauruszokat 
is zsákmányul ejtettek. Ám egészen 
1997-ig nem tettek intézkedéseket a 

kövületek biztosítására, amikortól is 
a bombayi rendőrségre bízták a terület 
védelmét. Ez idő alatt viszont számos 
kövület és tojás tűnt el a helyszínről.

A Nature tudományos folyóirathoz is 
eljutott dokumentum értelmében egy 
Nemzeti Geológiai Örökségvédelmi 
Hatóság alakulna meg, helyi kirendelt-
ségekkel együttműködésben, amely 
tanácsokat adna az állami kormá-
nyok vezetőinek. A szerv emellett 
az idegenforgalom előmozdítása ér-
dekében geoparkok létrehozásához is 
alapvető forrásokat biztosítana.

A földtani örökség megrongálása, 
jogtalan eltulajdonítása vagy a hatósá-
gok engedélye nélküli birtokba vétele, 
vagy művelése a törvényjavaslat szerint 
1 millió rúpia (mintegy 4 millió forint) 
pénzbírságot, valamint börtönbüntetést 
vonna maga után, ami vélhetően elret-
tentésül szolgálna mind a fosztogatni 
vágyók, mind a védett területekre 
merészkedő beruházók számára.

SzoucSek áDám

összetűzött papírpénz behelyezése – 
kövessen el, mert csak így biztosítható, 
hogy a szoftver képes legyen megbir-
kózni a legkülönfélébb problémákkal.

Az ATM-ek nappal kifejlesztett új 
szoftverfunkcióinak tesztjeit éjszaka a 
robot automatikusan elvégzi, és a tesz-
telők csapata másnap ellenőrzi az ered-
ményeket. Így több idejük marad a je-
lentőségteljesebb feladatok ellátására.

A bankjegykiadó automaták teszte-
lésében gyökeres változást hozó YuMi 
az együttműködő robotokban rejlő 
lehetőségek széles tárházának csak a 
legújabb példája. Eredetileg apró alkat-
részek összeszerelő műveleteinek vég-
rehajtására tervezték. Ez a robot nem 
véletlenül kapta az „együttműködő ro-
bot” jelzőt – angol rövidítéssel: cobot 
–, segítségével ugyanis a gyártók a piac 
folyamatos változásához igazodó ru-
galmas termelési folyamatokat alakí-
tanak ki. YuMi fáradhatatlanul végzi 
a nagy pontosságot igénylő, sok ismét-
léssel járó, angolul gyakran csak a „há-
rom D” -nek nevezett – „dirty” (ko-
szos), „dull” (unalmas) és „dangerous” 
(veszélyes) – feladatokat, és ezzel mun-
kaidőt szabadít fel, amit a dolgozók a 
komolyabb szakmai ismereteket köve-
telő feladatokra fordíthatnak.

méSzároS ilona

Földtani fosztogatók 
figyelem!

Az utóbbi időben indiai kutatók 
próbálnak nyomást gyakorolni a 

törvényhozókra, hogy megvédjék az 
ország számtalan geológiai lelőhelyét 
és ősmaradványát a fosztogatástól és 
az ésszerűtlen fejlesztéstől. A renge-
teg földtani kincs között szerepel 
többek között egy tudományos 
szempontból rendkívül nagy jelentő-
séggel bíró dinoszauruszfészek, vala-
mint egy fontos korjelző réteg is.

Az Új-Delhi központú Indiai 
Nemzeti Tudományos Akadémia 
(INSA), valamint a Lakhnau szék-
helyű Földtudományi Kutatók Tár-
sasága olyan javaslatcsomagot állí-
tott össze, ami egy nemzeti szervezet 
létrejöttét sürgeti. Ennek hatásköre a 
védett földtani és őslénytani terüle-
tek kijelölésére, és ezek állandó fel-
ügyeletére és védelmére terjedne ki.

„India jelenleg nem rendelkezik olyan 
nemzeti törvényekkel, melyek megóvnák 
ezeket a természeti kincseket” – mondta 
Satish Tripathi geológus, a Földtudo-
mányi Kutatók Társaságának tagja, 
az indítvány egyik tanácsadója. Né-
hány fontos terület védve van ugyan 
helyi jogszabályokkal, azonban na-
gyon kevés az értékek eltulajdonítá-
sa, valamint a különböző fejlesztők, 
és bányászati cégek pusztító tevé-
kenysége ellen tett lépés – fejtik ki a 
javaslatokat összefoglaló dokumen-
tumban.

A védelmet igénylő leletek között 
szerepel egy 6 cm vastag talajréteg a 
Himácsal Prades államban található 
Spiti folyó völgyében, melyet a kuta-
tók egy körülbelül 252 millió évvel ez-
előtt bekövetkezett kihalási esemény-
nyel hoztak összefüggésbe. Ennek egy 
része, ahol a permi agyagpala tisztán 
elkülönül a felette lévő triász mész-
kőtől, most veszélybe került egy utat 
szélesítő projekt miatt.

A Spiti folyó völgye
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Látja? Nem látja? Na látja!

A kisbolygók a bolygókhoz hasonlóan 
a Nap körül keringenek. A legna-

gyobbak néhány száz kilométeresek, de 
többségük a méteres nagyságrendbe 
esik. A legtöbb a Mars és Jupiter között, 
vagy a Neptunuszon túl kering. Azok a 
legizgalmasabbak, melyek pályája Föl-
dünk közelében halad, ezek a földsúro-
lók. A nagyobbak többségét már sike-
rült feltérképeznünk, ez a kutatás napja-
inkban is zajlik. Ennek az átfogó prog-
ramnak a melléktermékei azok 
rémhírek, amelyek időről időre felbuk-
kannak a médiában, és jósolnak világ-
végét egy kozmikus karambol követ-
keztében. Ezekről a nyugalom meg-
zavarására alkalmas eseményekről a 
beható kutatás nélkül nem is lenne 
tudomásunk, a várható hatás tekin-
tetében pedig erősen túlzók a hír-
adások. (Persze nehéz címlapra ke-
rülni egy Vélhetőleg semmi sem törté-
nik című írással.) Pedig az igazság 
az, hogy általában tényleg semmi 
nem történik, az aszteroida elszáguld 
mellettünk, és olyan apró, hogy 

csupán a legnagyobb távcsövekkel 
lehet észrevenni. Vannak azért kivéte-
lek, ezek figyelmeztetnek rá, hogy 
mégiscsak érdemes nyitva tartani a sze-
münket. Emlékezzünk a 2013-as cselja-
binszki eseményre, ahol egy 17 méter 
körüli égitest okozott súlyos károkat, és 
több, mint 1200 ember sérülését. 

Az utóbbi hetekben újabb földsú-
rolókról érkeztek hírek: július 24-én 
Cristóvão Jacques brazil amatőrcsilla-
gász egy 18” átmérőjű távcső felvételén 
felfedezett egy gyorsan mozgó égites-
tet. A később 2019 OK jelöléssel ellátott 
mintegy 100 méteres objektum más-
nap haladt el a Föld mellett, több, mint 
70 ezer kilométerre (ez körülbelül boly-
gónk sugarának 11-szerese). Sokszor 
megnehezíti a földsúrolók felfedezését, 
hogy a Nap irányából érkeznek, ezeket 
a nappali égen lehetetlen meglátni, és 
mivel a sötét oldaluk van felénk, az űr-
távcsöves keresés is esélytelen. A Földet 
„utolérő” kisbolygó pályájának pedig 
lehet olyan szakasza, amikor látszólag 
alig mozdul el a csillagok háttere előtt, 
ilyenkor hiába kerül rá a keresőtávcsövek 

felvételeire, a kiértékelő szoftverek és 
a hagyományos módszerrel kutató 
csillagászok elmozduló pontokra va-
dásznak távcsöveik látómezejében. 
Most is ez történt, ezért nem vették 
korábban észre a 2019 OK-t.

A következő nagy találkozás a 2006 
QV89-cel lesz. Több híradásban is sze-
repelt, hogy idén szeptember 9-én be-
csapódhat a Földbe. A kisbolygót 2006 
augusztusában fedezték fel, és csupán 
10 napig tudták követni. Azóta senki 
sem látta, így meglehetősen nagy a bi-
zonytalanság a pályájával kapcsolatban. 
Az ESO és az ESA kutatói indirekt 
módon találtak megnyugtató választ 
a sokakat izgalomban tartó kérdésre. 
Kiszámolták ugyanis, hogy hol kéne 
(pontosabban nagyon nem kéne) lennie 
az égitestnek, ha ütköző pályán mozog. 
Erről a területről készítettek felvételt a 
VLT-vel július elején. Az elkészült ké-
peken nyoma sincs az aszteroidának, 
tehát ez a katasztrófa is elmarad. Erről 
az apróságról persze nem tudósítanak a 
szenzációéhes médiumok. Mi igen.

J.S.a.

Jobb szem-bal szem

A lateralizáció egyes madaraknál is 
létezik! Mi sem természetesebb, 

hogy mi emberek tevékenységünk 
során egyik kezünkkel ügyesebbek 
vagyunk és azt többször is használjuk 
- többnyire a jobbot, hiszen többsé-
günk jobbkezes. Azt talán keveseb-
ben tudják, hogy efféle lateralizáció 
az állatvilágban is megtalálható, még 
akkor is, ha kezük nincs.

Az állatoknál az egyik oldali prefe-
rencia sok esetben adott funkcióhoz 
kapcsolt. A gólyatöcs például jobb sze-
mét használja, ha a ragadozót figyeli, 

de a balszemét, ha a nőstényeket nézi 
párválasztás idején. Azok a csirkék, 
amelyek a bal szemüket használják fő-
ként, ügyesebbek a ragadozó detektá-
lásban és jobban teljesítenek, ha gabona 
és kavicsszemek között kell különbsé-
get tenni. Az Illinois Egyetem kutatói 
fészekparazitizmus kapcsán vizsgálták 
ezt a jelenséget az amerikai vándorri-
góknál. Ez a faj gyakran célpontja a 
fészekparazita fajoknak, különösen a 
barnafejű gulyajáró madár rakja elő-
szeretettel a tojásait a rigó fészkébe. 
A biológusok arra figyeltek fel, hogy 
az idegen tojások felismerésében nagy 
az egyedi különbség a rigók kö-
zött. A kutatók “fészekparazitaként” 
tojásokat helyeztek a rigók fészkébe, 
és kiderítették, hogy ha az idegen tojás 
eltérő színű, a madarak könnyebben 
azonosítják. Ha az áltojások azonos 

ÉT-ETOLÓGIA

színűek voltak, azok az egyedek 
voltak igazán ügyesek, amelyek 
az egyik szemüket használták in-
kább a felismerésben.

A vizsgálat eredményei egyértel-
műen igazolják, hogy a fészekpara-
zitizmusnak kitett madarakban az 
evolúció során az idegen tojás felis-
merésének képessége az egyik félte-
kéhez kötött.

bilkó ágneS

A VLT felvételén szerencsére 
nem látható a 2006 QV89 kisbolygó
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PRÓBÁLJA KI 
LEGÚJABB
NYELVVIZSGÁNKAT! 

AZ ÚJ NEMZEDÉKNEK!

Államilag elismert nyelvvizsga

E heti rejtvényünk elemének létezését már Mengyelejev is megjósolta, több 
tulajdonságát pontosan leírta, de periódusos rendszerében még csak a helyét 
tudta kijelölni az átmenetifémek között, a mangán alatt, így ideiglenesen 
ekamangánnak nevezte el. A régóta keresett elemet a Nobel-díjjal jutal-
mazott Emilio Segré-nek sikerült izolálnia 1937-ben, radioaktív hulladékból. 
Bár az új elem a görög nyelvben a mesterségest jelentő nevet kapta, 
1962-ben Belga-Kongóban természetes formában is elkülönítették szu-
rokércből, feltehetőleg az urán spontán maghasadásával keletkezett. 
Az orvosdiagnosztikában gyakran alkalmazzák nyomjelzőként a 99-es 
izotópját. Csillagászok bizonyították, hogy a vörös óriás típusú csillagok 
életük vége felé nagy mennyiségben tartalmazzák ezt az elemet.

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyze-
tet. A 30. heti számunkban elkezdődő 16 hetes rejtvényciklusunk 
végére a négyzetek betűi – helyes sorrendbe rakva − egy 115 éve 
született magyar gyermekgyógyász nevét adják ki. A név megfejtői 
között az Élet és Tudomány negyedéves előfizetését sorsoljuk ki. 

VÍZSZINTES: 1. Harapásnyi étel. 6. Fiókos fehérneműs szekrény; sublót. 10. 
Egyenesen, akadálytalanul megy. 12. ... plus ultra; valaminek a netovábbja. 
13. Zenés étteremben fizette a vendég. 15. Hagymaszelet! 16. Ismeretlen 
helyre. 18. Lőrinci településrésze, korábbi cukorgyár helye. 19. Evőeszköz. 
20. Az emberiség több mint 60 százalékának fő tápláléka. 22. Lé. 23. Erre a 
helyre. 24. Cementtartalmú építőanyag. 26. Hazai könyvkiadó. 28. Nem való-
di. 29. -talan, -...; Károlyi Amy verseskötete (1972). 30. Triangulum Australe 
(Déli Háromszög csillagkép), röv. 31. A szóban forgó elem neve. 33. Márai 
Sándor szülővárosa. 34. Pislákoló (lámpa), költőiesen.

FÜGGŐLEGES: 1. Borókások madara. 2. „Fészekaljnyi” kiskutya. 3. Lett, 
régiesen. 4. Az argon vegyjele. 5. Francia edény- és konyhagépmárka 

Az első hazai fejlesztésű  
számítógépes nyelvvizsga

Próbálja ki!

(a teflon + alumínium összevonásából). 6. Karimás fejfedő. 7. Kétsze-
res világbajnok tájfutónő (Katalin). 8. Bordázott felületű, selyem vagy 
félselyem női kelme. 9. Anódvég! 11. Kifogásolható, hibás. 14. Egyéb 
dolog. 16. Spišská Nová ...; Igló szlovák neve. 17. Hárít a kapus. 18. 
Dél-alföldi település, Őze Lajos szülővárosa. 21. Az eszperantó megre-
formálásával létrejött mesterséges nyelv. 22. Angol tagadószó. 24. ... a 
fülbe; Feydeau bohózata. 25. Két szemeszterből áll. 27. A Tolna megyei 
Sárköz (néprajzi kistáj) központja. 28. Kofa. 30. A magasabbik órahang. 
31. Tortamaradék! 32. A kalcium vegyjele.

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: kálium

Kedves Olvasóink!

A 2007 és 2017 között megjelent 
lapszámaink kedvezményesen, 
200 forintos áron vásárolhatók 

meg a szerkesztőségben.
Jó szórakozást kívánunk lapunk  

olvasásához!
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ÉT-IRÁNYTŰ  ÉT-IRÁNYTŰ Bánsághy Nóra rovata

A rendszerváltás a magyar 
történelem kivételes esemé-
nye, így az ebből az időszak-
ból fennmaradt fotók a 
mindenkinek-látni-kell do-
kumentumok közé tartoz-

nak. Bánkuti András fotóriporter Évfordulók című ki-
állítása a Fészek Galériában, nemcsak megmutat, doku-
mentál, hanem egyszersmind be is avatja a nézőt. 

A történelmi pillanat súlyát hordozó fotó a jelenhez fiata-
lodik. Bánkuti következetesen átgondolt mindent, tudta, 
mit csinál, amikor belefotózott egy halhatatlan pillanatba. 
Képei varázsa, hogy nincs bennük tolakodás, nincs rajtuk 
hatásvadász momentum. Nincs felesleg, és nincs hiány. 

Bánkuti András 1989 decemberében a legfontosabb 
helyszíneken volt ott: Románia, berlini fal, 301-es par-
cella. Egyik, az utóbbi helyszínen készült, mindössze el-
hagyatott tájból, fára aggatott koszorúból és nemzetiszí-
nű szalagból álló fotója megdöbbentő erejű. A 301-es 
számmal ellátott kő jelzi: határhoz értünk, mindjárt át-
lépünk egy másik, egyelőre sok bizonytalansággal teli 
világba, ahol immár új szabályok szerint folytatódhat az 
életünk. Kopár, kies tájon járunk.

Az idén harmincéves rendszerváltásról készült fényké-
pek az ebben az évben negyvenéves, Markó Iván vezeté-
sével megalakult Győri Balettről megörökített képekkel 
egészülnek ki. A két, egymástól nagyon eltérő témát a 
szerző személye és a képeit jellemző lendületesség, 
mozgalmasság, lírai érzékenység köti össze. A tárlat 
augusztus 18-ig még megtekinthető.

A művészetterápia és a képző-
művészet világát kapcsolja ösz-
sze a győri Rómer Flóris Mű-
vészeti és Történeti Múzeum-
ban látható Mint egy kalei-

doszkóp – Utak a tudattalanba című időszaki kiállítás. 
A tárlaton 1890 és 1919 közötti alkotások láthatók.

Izgalmas időszak volt ez a művészetben. Ezekben az 
években alkotott többek között Batthyány Gyula, Breuer 
Marcell, Derkovits Gyula, Ferenczy Károly, Rippl-Rónai Jó-
zsef és Csáth Géza is. A kiállítás egyik kuriózuma, hogy 
nem csak képzőművészeti munkákat, hanem irodalmi re-
mekeket is találnak a látogatók a terekben. Ilyen alkotás 
például Csáth Géza Az elmebeteg nő naplója, melynek 
eredeti kéziratából állítottak ki néhány lapot a szervezők.

A művészet azonban nem csak a szemünkre, hanem a 
lelkünkre is hat. A szeptember 30-ig látható tárlatot 
tudatosan, a művészetterápia jegyében állították össze.

„A múzeum a felnőttek számára legyen a lecsendesedés 
helye, ahol önmagukra találhatnak” – fogalmazott Bognár 
Tibor művészetterapeuta, a kiállítás egyik kurátora. A tár-
lathoz kiegészítő programokat is szerveznek: a résztvevők 
különböző érzelmi viszonyulásokat élhetnek át a módszer 

eszköztárának segítségével. Ehhez segítséget nyújtanak a 
szakemberek, de ha valaki egyedül szeretné élvezni a ki-
állítást, arra is van lehetőség. A terekben található fali tar-
tókban szakemberek által összeállított kérdéssorok segítik 
elmélyülni a látogatót az alkotások között.

Kőrössy Albert Kálmán a századfordu-
ló magyar építészettörténetének mél-
tatlanul elfeledett alakja, aki nem-
csak Lechner Ödön magyaros for-
manyelvének követője volt.

Életművén keresztül bemutatható a 
Hauszmann Alajos épületeiről isme-
rős historizálás, a német Jugendstil 

hazánkban teret nyert szellemisége, a magyar fauna és 
flóra korai megjelenése századfordulós építészetünkben, 
sőt még Kós Károly és a Fiatalok művészetére jellemző 
homlokzatok és az art déco geometrikus formái és szim-
metriája is. Az építész születésének 150. évfordulója al-
kalmából a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlék-
védelmi Dokumentációs Központ rendezésében 
szeptember 15-ig látható a „Díszítőérzékkel át-
szőtt tudás” - Kőrössy Albert Kálmán építésze-
te című kiállítás a szegedi Ráth György-villában.

A kiállításon nemcsak a szecesszió különböző, hazánk-
ban is jelenlévő irányzataival ismerkedhetnek meg a láto-
gatók az építész életművén keresztül, de arra is fény de-
rül, hogy hol élt és tanított egykor Babits Mihály, melyik 
kávézóba szökött ki a szanatóriumból Ady Endre egy 
kasszás kisasszony kedvéért, hol kötötték Zita királyné 
csokrát, vagy ki készítette Fedák Sári szőrmebundáját.

Klenyánszki Csilla Pillars of 
Home című fotósorozata az-
zal foglalkozik, hogy mitől 
nem omlanak – vagy omlanak 
– össze körülöttünk a dolgok 
időnként, különösen egy új 
életszakasz kezdetén.

A Mai Manó Házban látható 
munkájában az anyaság kezdeti kihívásai egy játékká 
alakulnak át, amelynek elemei: az idő hiánya, a felelős-
ség súlya, a folyamatosan változó egyéniségünk, a fe-
szültség jelenléte. A szobrokat dokumentáló képek a 
művész kisfiának alvási ideje alatt készültek, amelyhez 
átalakította a lakásukat egy átmeneti, csupán harminc 
percig létező stúdióvá. A sorozat kilencvennyolc, 
egymáson egyensúlyozó szoborból áll, melyek bárme-
lyik pillanatban eldőlhetnek.

A kiállítás felfogható egyetlen kérdésre adott kilenc-
vennyolc válaszként: hogyan alakíthat ki egy anya 
egyensúlyt életének valamennyi szegmense kö-
zött? Egy soha véget nem érő, örök egyensúlyke-
resés. A tárlat augusztus 25-ig várja a látogatókat.

Történelmi pillanatok

Egyensúly
Szemünknek, lelkünknek

Kőrössy 150
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A tiszta forrás
A Cantata profana Bartók Béla talán 
leghatásosabb műve. A vegyeskarra 
és zenekarra, tenor- és baritonszóló-
ra írt darabot a szerző 1930-ban fe-
jezte be. A húszperces alkotást min-
den bizonnyal egy ciklus első darab-
jának szánta, a román szövegre 
komponált kantátát egy szlovák és 
egy magyar tárgyú követte volna. 

Szénválság és 
vasútvillamosítás
Az 1924-ben Londonban tartott 
Első Energia Világkongresszuson 
kimondták, hogy a vasutak villamo-
sítását már nem, mint önmagában 
álló különleges feladatot, hanem az 
országos energiagazdálkodás kerete-
iben, annak szerves tartozékaként 
kell megoldani. 

Viharfelhők München felett
Száz évvel ezelőtt, 1919 forró nya-
rán radikális jobboldali fegyveres 
erők megdöntötték a rövid életű 
Bajor Tanácsköztársaságot, amely-
lyel később a nácik hatalomra jutá-
sát is megalapozták. Minden egy 
bukott miniszterelnök elleni me-
rénylettel kezdődött, akinek a halá-
la veszélyes hatalmi vákuumot ered-
ményezett.

A 627 méter magas hegyre épített, 
már messziről látható, romjaiban is te-
kintélyt parancsoló lánzséri (Landsee, 
Burgenland) vár az egykori Nyugat-
Magyarország legnagyobb erődítmé-
nye volt. Ma Közép-Európa egyik 
legnagyobb várromjaként tartjuk szá-
mon. Neve feltehetően a német 
Landesehre, vagyis az ország becsülete 
szóból eredeztethető. 

A központi lakótornyot – melynek 
falai a 10 méteres vastagságot is elérik 
– a XII. században kezdték el építeni. 
A román stílusú torony és az ahhoz 
csatlakozó késő gótikus lakószárny kö-
ré az évszázadok során négy falgyűrűt 
is építettek. A külső védőfalat kerek és 
sokszögletű bástyákkal erősítették 
meg, a falak között árkokat mélyítet-
tek. A török időkre lényegében beve-
hetetlen erőddé vált, így nem csoda, 
hogy elkerülték a hadi események. 
Hadászati jelentősége igazából soha 
nem volt, egyszer sem ostromolták 
meg, inkább csak menedékül szolgált. 

A kívülről bevehetetlen vár végül be-
lülről omlott össze. 1707-ben a várat 
megszálló osztrák katonaság gondatlan-
sága miatt felrobbant a lőportorony, 
melynek következtében lényegében 
megsemmisültek a várfalakon belüli 
épületek. Újjáépítése után, 1772-ben 
tűzvész pusztította. Ezt követően lakat-
lanná vált, mivel az uradalom központját 
Lakomparkra (Lackenbach) helyezték át, 
a tulajdonos Esterházyak pedig inkább a 
fertődi kastélyra költötték a pénzüket.

Ez a hatalmas, történelmi magyar 
vár hazánkban alig ismert, holott 
megér egy kirándulást. Festői kör-
nyezetben található, lakótornya tete-
jéről pedig igen pazar kilátás nyílik a 
várat körülölelő tájra. 

Kép és szöveg: Riezing noRbeRt
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