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Azt gondolhatnánk: a június közepétől szeptember ele-
jéig tartó időszak a legtöbbek, pláne a gyerekek számára 
a feltétel nélküli kiengedés ideje, a kis szürke agysejtek 
ilyenkor szabadásgra küldve, előtérbe kerül a pihenés, a 
heverészés, a különféle érzékszervek kényeztetése.

Hát tévedünk, ha így hisszük!
„Bútor- és festményrestaurátor táborunkba már most lehet 

jelentkezni 2020-ra” – olvastam az egyik Balaton-közeli 
kis múzeum üzenetét idén nyár közepén a közösségi há-
lón. „Az idei régészeti táborunkba már az összes turnus be-
telt” – sajnálkozott egy másik, szintén tóparti város mú-
zeumának a hirdetése. Lám, a nagyobb gyerekek és a 
legfiatalabb, éppen hogy csak felnőttek minden ellenke-
ző hírsztelés dacára igenis érdeklődnek a kultúra és az 
ismeretterjesztés speciális szegmensei iránt, még a legna-
gyobb nyári rekkenőben is.

De azt a hirdetést, amelyet egy északi parti lángos- és 
halsütöde pultján találtam, aligha tudja felülmúlni bármi 
is. A fokhagymás lé, a só és a salátaolaj mellett ott pihent a 

szórólap, rajta a hirdetés: „Bevezetés a fáraókori hieroglifák vi-
lágába egy vakáció alatt!” Mindezt „az öböl szőlőkkel tarkított 
tanúhegyektől és strandoktól övezett lankáin”. Ebben a külön-
leges óegyiptomi táborban a pancsolásban felfrissült elme 
megtanulhatta a fáraók korának legfontosabb jeleit, alap 
szókincsét, névszói és határozói mondatfűzését, igei alak-
tanát és mondattanát. Aki nem volt rest, még a kopt nyelv 
szaidi dialektusába is belekóstolhatott!

A hieroglifákat igény szerint lehetett napközis rend-
szerben és a közeli pincészetben megszállva, ottalvós 
változatban is tanulmányozni. 

S hogy mennyire nem viccről van szó, annak a kétkedő 
pár kattintással utánajárhat a világhálón: a táborvezető 
az egyiptológia és az etimológia valóban, leellenőrizhe-
tően kiváló kutatója, nemzetközi hírű szaktekintélye.

Hirdetése, még ha kicsit meghökkentő kihelyezési pon-
ton is, de mégiscsak azt üzeni az optimistáknak: nincs még 
veszve a tudomány és kultúra iránti igény, az általános, 
sőt, speciális műveltség megszerzése felé űző vágy vélhető-
en sokakban lobog, ha e szellemi szükségletük kielégítésé-
re ilyen különleges kínálattal is megéri tábort szervezni.

Gózon Ákos

Szerintem…

Címlapon: ÉT-grafika a Kobot és a művészet 
című cikkünkhöz az Industry Forum nyomán
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magyar csapat a horvát delegációval 
együtt. Végül júliusban, Jászberényben 
egyhetes intenzív felkészítőtábor kö-
vetkezett, itt vált véglegessé a magyar 
csapatok összeállítása. Vendéglátóként 
ugyanis két csapattal nevezhettünk 
idén. A felkészítésben főleg kutatók 
és korábbi olimpikonok vettek részt, 
ugyanakkor nélkülözni kellett a fel-
adatok összeállításában érdekelt szak-
embereink munkáját.

Leginkább az érdekli olvasóinkat, 
hogyan szerepeltek a mieink? Kozák 
András, Mendei Barna, Soós Benjá-
min és Varga Vázsony bronzérmet 
nyert, míg Bacsó Zétény, Bánhidi 
Dominik, Császár Kornél, Rajmon 
Imola, Tófalusi Ádám és Tordai Teg-
ze kiemelt dicséretben részesült. Ezzel 
minden idők legtöbb érmét sikerült 
idén begyűjteni, és valamennyi ver-
senyzőnk elismeréssel térhetett haza 
Keszthelyről. 

A verseny adatfeldolgozási fordulóval 
indult, ezt éjszakai észlelés követte az 
egyetemi sportpályán felállított távcsö-
vekkel. Sok év után végre ragyogóan 
derült éjszakát sikerült kifogni, egyedül 

A jövő csillagászainak 
viadala

Véget ért Keszthelyen a 13. 
Nemzetközi Csillagászati és 
Asztrofizikai Olimpia. Mind-
azok, akik részt vállaltak a szer-
vezésben, beleadtak apait, anya-
it, kiváló hangulatú, eredményes 

rendezvényen vagyunk túl. Az elő-
készületek nagyjából két évvel ezelőtt 
kezdtek felpörögni. Meg kellett te-
remteni a rendezvény anyagi fedeze-
tét, hiszen országonként öt verseny-
ző és két csapatvezető a mindenkori 
rendező ország vendégei. Alkalmas 
helyszínt kellett találni a versenyek 
megrendezésére, és egy másikat a 
közelben, a csapatvezetők részére. 
Be kellett szerezni a hozzávalókat, 
többek között 90 darab egyforma 
csillagászati távcsövet. Össze kellett 
állítani a versenyre kitűzendő felada-
tokat, és közben – mellesleg – ki kel-
lett választani és fel kellett készíteni a 
magyar csapatot is a versenyre.

Nálunk – sok országtól eltérően – 
nem önálló tantárgy a csillagászat, 
az érdeklődő diákok iskolai szakkö-
rökben, vagy a különböző amatőr-
csillagász szervezetek foglalkozásai 
keretében ismerkedhetnek meg vele 
közelebbről. Néhány éve az ország 
több pontján olimpiai felkészítő 
szakkört is szerveznek.

A hazai válogatott összeállítása a múlt 
szeptemberben induló tanulmányi 
versennyel kezdődött. Három iskolai 
fordulót követően márciusban Pécsett 
találkoztak a legjobbak, itt alakult ki 
a válogatott keret, az ő további elmé-
leti felkészítésüket heti rendszerességű 
házi feladatok, gyakorlati tudásukat 
észlelőhétvégék segítették. Június 
végén Szlovéniában egy barátságos 
nemzetközi versenyen is részt vett a 

a hirtelen lehűlés következtében 
kicsapódó pára okozott némi fejtörést 
a szervezőknek, és az őket segítő ha-
zai és felvidéki amatőrcsillagászoknak. 
Az elméleti fordulóban asztrofizikai, 
égimechanikai, kozmológiai felada-
tok, főleg számítások tették próbára 
a mezőnyt. Végül a tornateremben 
felállított mobilplanetáriumok vetített 
egén kellett tájékozódni és feladatokat 
megoldani a versenyzőknek. Az egyé-
ni küzdelem mellett összesorsolt hat-
tagú csapatok számára – első látásra 
játékosnak tűnő, de nagy figyelmet és 
együttműködést igénylő – versennyel 
ért véget a küzdelem. A győztes csapat 
tagjaként Soós Benjámin arany, míg 
Rajmon Imola a második helyen ezüst 
medállal a nyakában zárta a versenyt.

De mit jelent a diákolimpiai részvétel 
egy olyan tantárgyból, ami nálunk nem 
is tantárgy? Először is életre szóló él-
ményt. Ugyanakkor egy érem nagyon 
jó ajánlólevél a legkiválóbb egyetemek-
re is. Van értelme egyáltalán olimpiát 
rendezni a tudományból – vetődhet fel 
a kérdés az Olvasóban – attól eltekint-
ve, hogy az elért eredmények hizlalják 
a nemzeti büszkeséget? A nemzetközi 
megmérettetést országos válogatóverse-
nyek előzik meg szerte a világon, ezek 
sokezer diák érdeklődését felkeltik e 
nemes tudományág iránt. A felkészü-
lés során számos tanuló tesz szert olyan 
ismeretekre, amik hasznára válnak ké-
sőbbi tanulmányai, munkája során, ak-
kor is, ha végül nem jut be az olimpiai 
keretbe. A mostani versenyzők közül 
kerülhetnek ki a következő évtizedek 
vezető kutatói, számukra rendkívül 
hasznos, hogy már most az olimpia 
kapcsán rendelkeznek nemzetközi 
kapcsolatokkal, hiszen a feladatok 
megoldása során egymás ellen küz-
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A magyar olimpiai küldöttség

Éjszakai észlelési forduló
(HEGEDŰS TIBOR FELVÉTELEI)
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eszközök fejlesztésébe – középpont-
ba helyezve ember és gép kapcsola-
tát. Egy-egy összetettebb projektjük 
esetében pedig hamarosan azt vet-
ték észre, hogy ötleteik organikusan 
fejlődnek, összetett robotikus meg-
oldásokat kínálva. Elsőre talán hát-
ránynak tűnhet, hogy a házaspár 
nem rendelkezik komolyabb mér-
nöki-robotikai képzési háttérrel, 
azonban ez sok szempontból mégis 
előnyükre válik, hiszen kívülálló-
ként sokszor kreatívabban tudják 
megközelíteni a robotika lehetősé-
geit, mint a hosszú évek óta ezzel a 
területtel foglalkozó szakemberek. 
Például a legtöbb robotikai mér-
nök valószínűleg nem gondolna rá, 
hogy egy robot akár jóga órát is tud 
tartani. Ők azonban korlátok nélkül 
tudják felfedezni a legkülönbözőbb 
alkalmazási lehetőségeket – melyek 
esetenként nagyon is távol esnek a 
„hagyományos” felhasználási terü-
letektől –, míg a képzőművészet és 
design irányából érkező alkotók-
ként a kobotokra nem csupán gyár-
tóeszközként, hanem a térbeli moz-
gás absztrakt kifejezésmódjaként is 
tekintenek.

„Amikor az általunk összeállított 
installációkat kiállításról kiállításra 
többtízezer érdeklődő tekinti meg, 
akkor muszáj, hogy minden jól mű-
ködjön” – mondja Brevet. „Ha 
valami tönkremegy, az a mi megíté-
lésünket is rombolja. Ilyen egyszerű. 
Azt azonban gyorsan felismertük, 
hogy a UR10 robotkarok megbíz-
hatóságára mindig számíthatunk. 
Hordozható, és bárki könnyedén 
tudja őket kezelni, szóval nem okoz 
problémát eseményről-eseményre, ren-
dezvényről-rendezvényre szállítani. 
Bemutatóink sikerességét több minden 
befolyásolja, azonban amiatt legalább 
sosem kell aggódnunk, hogy a kobotok 
megfelelően működnek-e.”

denek a gyerekek, két forduló között 
azonban szívélyes a légkör, a szabad-
idős programok alkalmával akár életre 
szóló barátságok is köttetnek. Ugyan 
ezek az érvek természetesen érvénye-
sek minden tudományág és műszaki 
terület nemzetközi versenyeire is. 

Most tehát hátradőlhetünk, de nem 
túl sokáig, az új tanévben indul az új 
verseny, ahol már a jövő nyári kolum-
biai diákolimpia versenyzőit keresik. 
Ősztől pedig az általános iskolások 
is ringbe szállhatnak csillagászatból 
a szokásos két évenkénti versenyben.

J.S.A.

Kobot és művészet

Mi történik, amikor a művészet 
és a robotika találkozik? Ezt a 
kérdést tette fel magának And-
rea Anner mikor férjével és üz-
lettársával, Thibault Brevet-vel 
belefogtak közös projektjükbe 

– melyet egyszerűen csak AATB-
nek neveztek el. Mindketten az elis-
mert svájci művészeti egyetemen, az 
ECAL-on szereztek mesterdiplomát 
tipográfia, illetve képzőművészet 
szakirányon. Ötletükkel pedig az 
ipari automatizmus vívmányainak 
hétköznapi használati lehetőségeit 
próbálják körbejárni, azaz az „ipa-
ron kívüli robotika” témakörét.

De mit is jelent ez pontosan? Mit 
szólna valaki, ha a haját egy robot 
fésülné? Esetleg a gyermekét szóra-
koztatná buborékfújással, míg a szü-
lő vacsorát készít? Az AATB úttörő-
ként igyekszik feltérképezni ezeket a 
forradalmian új elképzeléseket.

Anner és Brevet három éve kez-
dett kísérletezni ipari robotikai 
rendszerekkel, miután egy kon-
ferencián találkoztak a Universal 
Robots nevével. Lenyűgözte őket 
a robotikus karok működése és az 
ipari automatizmus folyamataiban 
rejlő lehetőségek, és rögtön belekezd-
tek különböző interaktív kinetikus 

Az AATB gyakran tart művészeti és 
design iskolákban is workshopokat, 
előadásokat, és Brevet szavaival élve, 
az UR10 „remek eszköze lehet a ta-
nításnak is”. Ezeken az alkalmakon 
nem technikai, hanem konceptuá-
lis szempontból igyekeznek közelí-
teni a témához. Céljuk, az, hogy a 
diákokat minél forradalmibb gon-
dolkodásra sarkallják azzal kapcso-
latban, hogy hogy tudják bevonni 
a kobotokat design koncepcióikba. 
Hallgatóikat próbálják arra is ösz-
tönözni, hogy a kobotok nyújtotta 
lehetőségek feltérképezése közben 
igyekezzenek azon is elgondolkozni, 
hogy a hétköznapi életükben hogy 
tud a segítségükre lenni a roboti-
ka. Például bátran tanítsanak meg 
a kobotoknak akár olyan egyszerű 
mozdulatsorokat is, mint egy Red 
Bull megitatása a felhasználóval. 

Dante Daniel Hartl, konceptuális 
művész számára is fontos az in-
novációk figyelemmel követése. 
„A tanulmányaim alatt végig igyekeztem 
minden feladatra valami egyedülállóval 
előrukkolni. A kobotokkal való közös 
munka nagyon inspiráló, és biztos, hogy a 
jövőbeni munkáimra is nagy hatással lesz” 
– mondja.

Az AATB stúdió Arles-ban, Fran-
ciaországban található, és teljesen 
független alkotóműhelyként foglal-
kozik számos különböző projekttel. 
Egyedülálló alkotásai Európa-szer-
te számos kiállításon megfordul-
tak már, valamint rendszeresen 
kollaborálnak más művészekkel, 
designerekkel, grafikusokkal is. 
Végül, de nem utolsósorban pedig 
a különféle művészeti iskolákban 
tartott előadások is munkájuk fon-
tos része. Ennek keretében speci-
ális workshopokon mutatják be a 
kobotok lehetséges alkalmazási te-
rületeit a művészetben.

JáSzAy DorottyA
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Zavarja-e az 5G az 
időjárás-előrejelzést?

A mainál sokkal gyorsabb kom-
munikációt ígérő ötödik gene-
rációs (5G) mobilinternetes háló-
zatok világszerte küszöbön álló 
aktiválása meglepően sok ellenér-
zést generál a társadalom legkü-
lönfélébb csoportjaiban. Vannak, 

akik azzal riogatnak, hogy az 5G által 
használt elektromágneses sugárzás ká-
ros lesz az egészségre, minimum rákot 
okoz, de lehet, hogy a kormányok ezzel 
fogják befolyásolni a tömegek agymű-
ködését. Ez nem több tudománytalan 
és rosszindulatú rémhírterjesztésnél. 
Az összeesküvéselmélet-hívők pontosan 
ugyanezzel ijesztgettek a 3G, a 4G és a 
wifi elterjedése előtt, aztán mégiscsak 
túléltük őket, úgy-ahogy.

Van azonban egy másik, jóval ko-
molyabban veendő vita is a tudomá-
nyos közösségben, amely szakmailag 
is értelmezhető érveket vonultat fel 
mindkét oldalon. Konkrétan a mete-
orológusok fogalmazták meg aggo-
dalmaikat azzal kapcsolatban, hogy 
az 5G-hálózatok működése esetleg 
ellehetetlenítheti az időjárás-előrejel-
zést. Csak az egyértelműség kedvéért: 
nem az időjárást fogja esetleg megza-
varni, hanem annak előrejelzését.

A vita leghevesebben az amerikai 
kormányzati hivatalok berkeiben dúl. 
Hosszú évek óta folyik a csatározás, 
és az álláspontok eddig jottányit sem 
közeledtek egymáshoz. A NASA és 
a NOAA (az Országos Oceano-
gráfiai és Légkörkutató Hivatal) 
azt állítja, hogy az 5G-adók nagyon 
hasonló hullámhosszon fognak sugá-
rozni, mint amelyen a meteorológiai 
műholdjaik érzékelik a légnedvesség 
mértékét. Így az antennák sugárzása 
zavarni fogja a mérést.

A NASA és a NOAA ezért azt kö-
veteli, hogy szabják szűkre a megen-
gedett maximális 5G-jelerősséget. 
Az 5G-licenszek kiadásáért felelős 
Szövetségi Telekommunikációs 
Bizottság (FCC) azonban úgy véli, 
hogy a másik két hivatal erősen el-
túlozza az esetleges problémákat. 
Sorozatosan próbálták közelíteni az 
álláspontokat, de azok ehelyett in-
kább csak távolodtak egymástól. 
Néhány héttel ezelőtt az amerikai tu-
dományos akadémia rendezett volna 
workshopot a témában, de végül tö-
rölték az eseményt, mert a szövetségi 
ügynökségek lemondták a részvételt.

Persze a probléma – ha létezik egy-
általán – nem csak Amerikát fogja 
érinteni. A következő hetekben 
nemzetközi egyeztetések kezdőd-
nek, ahol az országok telekommu-
nikációs illetékeseinek kellene meg-
egyezniük a nemzetközi 5G szabvá-
nyokról. A légkörkutatók azonban 
attól tartanak, hogy az amerikai kül-
döttség nem fogja figyelembe venni az 
ő aggodalmaikat a tárgyalások során.

Az mára köztudottá vált, hogy mi-
lyen előnyöket kínál majd az 5G. 
A kommunikáció sebessége akár száz-
szorosára emelkedhet a 4G-hez képest, 
és ez egy csomó, ma még csak kísérleti 
stádiumban lévő technológia elterjedé-
sét teszi majd lehetővé, például az ön-
vezető autókét. A telekommunikációs 
cégek az 5G-jelek továbbításához új 
frekvenciasávokat, például a 24 GHz-es 
sávot is igénybe kívánják venni. Mi-
nél nagyobb a frekvencia, annál több 
információt lehet egységnyi idő alatt 

továbbítani a jel segítségével, továbbá 
ezen a frekvenciasávon különösen jól 
terjednek a rádióhullámok a légkörben.

Igaz ugyan, hogy ilyen magas frek-
venciákat eddig nem használtak a 
telekommunikációban, ez azonban 
nem jelenti azt, hogy semmilyen 
célra nem használták volna őket. 
Itt lépnek a képbe a meteorológusok, 
hiszen az időjárás-vizsgáló műholdak 
a 24 GHz-hez szörnyen közeli sávban 
(23,8 GHz-en) érzékelik a levegő pá-
ratartalmát. A levegőben szálló víz-
molekulák ugyanis ezen az értéken 
adnak le energiát, ami igen gyenge 
ugyan, a műholdak mégis érzékelni 
tudják. Minthogy az atmoszféra igen 
átjárható ebben a frekvenciatarto-
mányban, a műholdak a légkör min-
den rétegét vizsgálhatják, a gyűjtött 
adatok pedig életbe vágó fontoságúak 

a mindennapos időjárás-előrejelzés-
ben, de a hurrikánok viselkedésének 
jóslásában is.

Az 5G-rádióhullámok elméletben 
500 MHz-cel el lesznek választva a 
meteorológiai műholdak vételi sáv-
jától (24 vs. 23,5 GHz), de a mete-
orológusok attól tartanak, hogy az 
5G-hullámok ennek ellenére „át fog-
nak szivárogni” a 23,5 GHz-es frek-
venciákra is, és ellehetetlenítik majd 
a meteorológiai észlelést. A Science 
által megkérdezett Jordan Gerth, a 
Wisconsini Egyetem meteorológusa 
egyetért azzal, hogy a 5G valós ve-
szélyt jelent az időjárás-előrejelzésre. 
Szerinte akkor is problémát fog okoz-
ni az erőteljes új rádióadás, ha csak a 
városias területekre fog korlátozódni. 
Minthogy a meteorológiai műholdak 
felbontása nem olyan jó, mint mond-
juk a kémműholdaké, számukra egé-
szen nagy, több négyzetkilométeres 
területek is csak egy pixelnek tűnnek. 

Ha ennek csak egy részén bezavar az 
5G, akkor az egész mérési pont ada-
tait dobhatják a szemétbe.

A vita mára eljutott a legmagasabb 
törvényhozási szintekig. Neil Jacobs, a 
NOAA megbízott igazgatója nemré-
giben azt mondta az amerikai kong-
resszus egyik bizottsági meghallgatá-
sán, hogy ha az 5G a jelenlegi tervek 
szerint indul be, akkor a NOAA 
lemondhat a légnedvességi ada-
tai 77 százalékáról. Ez 30 százalékkal 
fogja rontani az időjárás-előrejelzés 
hatékonyságát, és ezzel visszaesünk 
az 1980-as évekre jellemző pontos-
sághoz. A NASA igazgatója, sőt a 
haditengerészet meteorológusai is 
egyetértenek Jacobs aggodalmaival. 

Ha a légkörkutatóknak igazuk van, 
valóban adódhatnak problémák. 

KovácS MárK
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A NOAA Joint Polar Satellite System műholdrendszerének egyik műholdja, amelyet 2021-ben 
terveznek felbocsátani (KONCEPCIÓRAJZ, FORRÁS: NOAA)
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A sokak által mintaprojektté ki-
kiáltott beavatkozás a vezető 
„zöld” témákon kívül ugyan-

akkor másra is rávilágíthat. Egyrészt 
olaj lehet a tűzre abban a vitában, hogy 
mennyire is „zöld” a vízi energia, más-
részt a beruházás révén némi kétség 
merült fel azzal kapcsolatban, hogy a 
gátak eltávolításáért lobbizók valóban 
megfelelő komplexitással vizsgálták-e 
a lehetséges változásokat, illetve meg-
felelően figyelembe vették-e a helyben 
élők szempontjait, érdekeit?

Előnyök és hátrányok
Elsőként tekintsük át, mik is az ener-
giatermelésre is használt duzzasztók 
előnyei és hátrányai, hogy jobban el 
tudjuk helyezni a bontást a gátak sor-
sáról folytatott vitában.  Az egyik leg-
fontosabb érv mellettük, hogy mű-
ködtetésük olcsó, a műtárgyak zöme 
hosszú életű, így általában kedvező 
áron lehetséges energiát termelni, mi-
közben nagyon jól lehet velük alkal-
mazkodni az energiafogyasztás rövi-
debb és hosszabb távú ingadozásához. 
Mi több, egy szivattyús vízerőművel ki-
válóan ellensúlyozhatók az egyébként 

LAZACPARADICSOMMÁ VÁLIK-E A SÉLUNE?

GÁTAK LEROMBOLÁSA

nagyon környezetbarátnak tartott 
nap- és szélerőművek termelési inga-
dozásai. Ha ez utóbbi termelési mó-
dok nagyban elterjednek, érdemes 
azokat vízerőművekkel társítani, mi-
vel a vízi energia szén-dioxid-emisz-
sziója is minimális. Ezenfelül segíthe-
tik a megfelelő vízgazdálkodást, ár-
vízvédelmet, az öntözést, sőt, a duz-
zasztott tavak az idegenforgalomban 
is komoly szerepet kaphatnak.

Ugyanakkor nem mehetünk el a gá-
tak negatív környezeti (és társadalmi) 
hatásai mellett sem: a létesítmények 
meggátolják a vízi élőlények vándorlá-
sát, elősegítik az élőhelyek további fel-
darabolódását, a nagy tározótavak víz-
minősége gyakran rossz, a hordalék 
pedig felhalmozódhat a gát mögött, 
melynek mind a folyó alsó, mind a fel-
ső szakaszán káros hatásai lehetnek az 
ökoszisztémára és az árvízi védekezést 
is megnehezítheti. Szintén negatív mó-
don esnek latba a víztározókban elme-
rülő termőföldek, élőhelyek, települé-
sek. A gátak nem megfelelő üzemelte-
tése pedig kézzelfogható veszélyekkel 
járhat az alacsonyabban fekvő területe-
ken élők számára. Noha az igazán 

tragikus gátszakadások (mint például 
az 1970-es évek nagy indiai és kínai 
tragédiái) vagy a hegyvidéki víztáro-
zók geológiai veszélyeinek alábecsülé-
séből fakadó katasztrófák (mint például 
az olaszországi Vajont-gátnál 1963-ban 
kialakuló, a Piave völgyét letaroló 
„megacunami”) meglehetősen ritkák, 
a kisebb hibák is nagy károkkal járhat-
nak: a túl sokáig visszatartott víztö-
meg komolyan károsíthatja  az alsó fo-
lyamszakaszok ökoszisztémáját (lásd a 
Snowy folyó sorsáról szóló cikket a 
2019/27. számunkban – A Szerk.), 

Ez év júniusában szokatlan eseményre kaphattuk fel a fejünket: megkezdődött a nyugat-franciarszági 
Sélune folyón létesített gátak (és vízerőművek) bontása, mely eddig a legnagyobb ilyen léptékű 
beavatkozás Európában. A folyók természetes állapotának visszaállítása érdekében tett emblemati-
kus lépést számos zöldszervezet üdvözölte. Ezzel párhuzamosan egyes tudományos szervezetek is jó 

alkalmat látnak a bontásban, hogy tanulmányozhassák a várt pozitív hatások bekövetkeztét.

A Sélune alsó szakasza Ducey-nál 

Még csúrig telten a Vezins
Az indiai Morbi katasztrófa 1979-ben: A Machchhu-gát ugyan épen 

maradt, de oldalfala kimosódott 
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venni a beavatkozások társadalmi költ-
ségeit – ha egy vízerőmű társadalmi 
haszna nagy vagy a bontás társadalmi 
költségei túlzottan nagyok, nem szük-
séges a beavatkozás. Ez mindegyik, az 
előbbiekben ismertetett álláspontot 
erősítheti, a gyakorlatban viszont hasz-
nos kompromisszumokhoz vezethet.

Hiába erősödtek meg ugyanis a fo-
lyók természetes állapotát visszaállíta-
ni kívánó hangok, eddig jellemzően 
csak kisebb, a vízellátás szempontjából 
feleslegessé  (Yecla de Yeltes-gát, 
Spanyolország) vagy elavulttá vált 
(Elwha-gát), esetleg biztonsági kocká-
zatot jelentő, meggyengült gátakat, 
duzzasztókat bontottak el főként 
Spanyolországban, Franciaország-
ban, a skandináv államokban és Nagy-
Britanniában, valamint az Amerikai 
Egyesült Államokban. Utóbbi ország-
ban 1300 bontásra került sor, köztük 

a kifejezetten nagy, 33 méteres 
Washington állambeli Elwha-gátéra, 
mely egyrészt tudományos szempont-
ból nagyon részletesen tanulmányo-
zott projekt volt 2011 és 2014 között, 
másrészt mérete miatt is példaként 
szolgált a nagyobb műtárgyak eltávo-
lítását követelők számára. (A legma-
gasabb eddig elbontott gát szintén az 
Elwha folyón állt, a 64 méteres Glines 
Canyon-gát teljes mérete viszont ki-
sebb volt, mint az Elwha-gáté.) 
Az Atlanti-óceán túlsó partján jó néhány 
hasonló projektet elemeztek részletesen, 
s a legtöbb esetben valóban teljesültek a 
várt kedvező környezeti hatások.

Ugyanakkor a negatív hatásokról 
sem szabad hallgatni: az egységesülő 
folyóvölgyekben invazív fajok is utat 
találhatnak, ahogy tározótavakban 
esetleg feldúsuló toxikus üledékek 
mobilizálódhatnak. Szintén veszélyt 

a váratlan nagy esőzések nyomán meg-
nyitott tározókapuk pedig árvizet is 
okozhatnak. Ez történt 2018 nyarán az 
indiai Kerala államban: a szokatlanul 
heves monszunesőzések következtében 
(és a fejletlen előrejelzési és üzemeltetési 
rendszer miatt) a terület energiaellátá-
sát és öntözését biztosító gátrendszer 
tagjainál egyszerre kellett megnyitni a 
tározókat: az árhullám példátlan pusz-
títást okozott (ÉT 2019/12.).

Mindez átvezet egy újabb probléma-
körhöz: a  klímaváltozás következté-
ben egyes gátaknak és víztározóknak 
az üzemeltetésére kidolgozott mód-
szerek idejétmúlttá válhatnak, a víz-
utánpótlásuk csökkenhet vagy időben 
kiegyenlítetlenné válhat, némelyik 
víztározó pedig feleslegessé válhat.

Eddigi példák
Az iménti érvek, valamint a környe-
zetvédelmi felelősségérzet fejlődése 
megágyaztak annak az elgondolásnak, 
hogy bizonyos gátakra, víztározókra 
már nem feltétlenül van szükség. 
Mindez Európában jelentős politikai 
hátszelet is kapott a 2000-ben elfoga-
dott Víz Keretirányelv révén. Az új sza-
bályozás célja az volt, hogy 2015-ig jó 
állapotba kell hozni minden olyan fel-
színi vagy felszín alatti vízfolyást/víz-
testet, amelynél ez lehetséges. A szabá-
lyozást részben az egyes tagállamok el-
térő gyakorlatainak egyesítése hívta 
életre, ugyanakkor az elvek betartásá-
hoz szükséges intézkedések meghoza-
tala és a lokális (vízgyűjtőterületekre 
szóló) akciótervek kidolgozása az egyes 
tagállamok saját hatásköre maradt. 
Mindez természetesen magában fog-
lalhatja a gátakkal szétszabdalt folyóví-
zi élőhelyek helyreállítását is (azaz a gá-
tak bontását is), de a keretirányelv ki-
mondja azt is, hogy figyelembe kell 

Az Elwha-gát bontása 2011 és 2013 között

Az idegenforgalom számára fontos terület volt a víztározó
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Létesítésük fő célja az energiatermelés 
volt, még úgy is, hogy meglehetősen 
falusias térségben létesültek: a kor 
francia erőműprogramja jellemzően 
az ország kevésbé fejlett területeit érin-
tette, elsősorban azért, mert a fejlet-
tebb részek folyóit addigra már annyi 
műtárgy tarkította, hogy nem lehetett 
újabbakat építeni. Viszonylag kicsi: 
12,6 és alig 2 megawattos teljesítmé-
nyük csak a helyi fogyasztási igényeket 
elégíthette ki. Idővel sokkal fontosabbá 
vált a két hosszú, ám keskeny tározótó, 
melyek kiváló adottságúak voltak a vízi 
sportoláshoz, és ez némileg fel is pör-
gette a környék idegenforgalmát.

A gátak viszonylagos elavulása, va-
lamint az 1979-ben a Világörökség 
részévé nyilvánított Mont Saint-
Michelre irányuló figyelem nyomán 
az 1990-es évek elején felmerült, 
hogy érdemes lenne „természetköze-
libbé” tenni a Sélune-t. Az első, 1993-
as kísérlet katasztrofálisan végződött: 
a szakemberek próbaképpen leeresz-
tették a Vezins-tározót, azonban en-
nek következtében a legközelebbi 
áradás kimozdította a felhalmozó-
dott (és instabillá váló) hordalékdu-
gót, ami az alsó szakaszon és az öböl-
ben gyakorlatilag kiradírozta a vízi 
élővilág javát. Az ötletet ezért bő egy 
évtizedre jegelték, ugyanakkor a ter-
mészetes állapotért lobbizó környezet-
védőkhöz egy horgászlobbi is csatla-
kozott, és az épp egy olyan vízi élőlény 
Sélune-be való visszatelepítéséért szállt 
harcba, melyet általában az érintetlen, 
vad természettel szoktak azonosítani: 
a lazacról van szó. A tervek szerint ez-
zel a Sélune lenne a francia partvidék 

jelenthet, ha a bontás nem jár megfele-
lő árvízvédelmi intézkedésekkel az al-
sóbb folyószakaszokon. Emiatt a helyi 
közösségek érdekeit messzemenően fi-
gyelembe kell venni az ilyen projek-
teknél, ami az Egyesült Államokban 
viszonylag könnyű, tekintve, hogy a 
legtöbb bontásra ítélt objektum vi-
szonylag ritkán lakott területen állt. 

A Mont Saint-Michel 
vonzásában

Más viszont a helyzet a sűrűn lakott 
Európában, ahol az emblematikus 
francia vállalkozás legfőbb próbaté-
tele épp a „globális” és a helyi érde-
kek ellentéte – mintaprojekt a javá-
ból, de nem biztos, hogy pont úgy, 
ahogy elképzelnénk.

A szóban forgó két gát, a Vezins és a 
Roche-qui-Boit közül az első az igazán 
nagy falat: 36 méteres magasságával 
komoly méretű építmény. A 16 méter 
magas kistestvérével együtt a mint-
egy 100 kilométer hosszú, viszonylag 
szerény (11 m3/s) átlagos vízhozamú 
Sélune-t rekeszti el, összesen mintegy 
20 kilométeres hosszúságú tározóvá 
duzzasztva azt. A folyó vízgyűjtője 
sem nagy, mintegy 1000 négyzetki-
lométeres, nagyjából a második vi-
lágháborúból ismert Avranches-tól és 
Mortaintől délre fekvő vidéket fog-
lalja magában, ugyanakkor a folyam 
a különleges Mont Saint-Michellel 
ékesített öbölbe ömlik, így a szoká-
sosnál nagyobb figyelem irányulhat 
környezeti állapotára. 

A kisebb gátat az első világháború 
idején kezdték el építeni, nagytest-
vérét pedig a ’20-as évek végén. 

legjelentősebb lazacívóhelye, ami ho-
mályosan megfogalmazott gazdasági 
előnyökkel is járna.

Helyi ellenállás
A szép elképzelésekkel szemben azon-
ban némi helyi ellenállás bontakozott 
ki: egyesek a részben a tározókból fede-
zett ivóvízellátást féltették, mások az 
1993-as fiaskó után joggal firtatták az 
árvízvédelem kérdését. Ezenkívül a 
lazacprojekt is ellenzőkre talált: felme-
rült, hogy a Sélune-en sohasem volt túl 
sok lazac, valamint hogy jó, hogy ezen-
túl felúszhatnak a lazacok a folyón, de 
mi lesz a mostani tározókban tanyázó 
halakkal? Gazdasági ellenérvekben sem 
volt hiány: egyrészt hiába kicsi és el-
avult e két erőmű, mégiscsak „zöld” 
energiát termelnek, másrészt nem volt 
világos, hogy is pótolja a vízisportok 
szerelmeseinek elmaradását néhány tu-
cat lazachorgász? Nem meglepő, hogy 
egy 2015-ös véleménynyilvánító nép-
szavazáson a helyiek 98,9 százaléka a 
gátak lebontása ellen szavazott.

A konfliktus kialakulásában szerepe 
volt annak a jelenségnek is, hogy ami 
globálisan vagy nemzeti szinten kívá-
natos, az helyi szintre lebontva már 
nem biztos, hogy az. Valamint felis-
merhető a környezetvédelmi gondol-
kodásnak a gyakorlatba való átülteté-
sekor keletkező egyik leggyakoribb 
hibája is: gyakran nem elég komplex 
módon, hanem csak egy szűk témate-
rületre vonatkozóan történik a be-
avatkozások vizsgálata. Ehhez még 
hozzáadódott az a vita is, hogy valójá-
ban mennyire zöld a vízi energia. 

A mindenkori francia kormány 
ezen érvek mentén lavírozott a kér-
désben, míg végül 2009-ben döntés 
született a gátak bontásáról, azonban 
a konkrét cselekvésre 10 évig nem ke-
rült sor. Majd 2016-ban – részben az 
említett népszavazás hatására – kicsit 
módosították a terveket: első körben 
csak leeresztették a Vezins-tározót, és 
megvizsgálták a gátakat (ez az 1993-as 
események tükrében teljesen indokolt 
lépés volt), és ezt követően hoztak csu-
pán végső döntést, ami alapján 2019 
júniusában megkezdődött a bontás. 

Hamarosan megtudhatjuk, hogy va-
lóra válnak-e a helyiek félelmei, vagy 
mindenki örömére vonzó lazacparadi-
csommá változik a természetközelivé 
varázsolt Sélune folyó.

Jakab LászLó

A Sélune tározójának balul sikerült 1993-as leeresztése
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A vasutak villamosítása világ-
szerte és Magyarországon is 
nem pusztán technikai lehe-

tőségként, hanem jól megfontolt és ki-
számított gazdasági érdekek mentén 
jelent meg. Ennek oka elsősorban a 
villamosenergia-termelés olcsóságá-
ban rejlett. Az első világháború ener-
giaínséges időszakában kiszámították, 
hogy energiatermelés szempontjából 
egy széntüzelésű erőmű is olcsóbban 
képes előállítani ugyanazt az értékű 
energiát, mint a széntüzelésű gőzgé-
pek vagy más szénfelhasználású be-
rendezések. Ez többek közt a jobb ha-
tásfoknak, a körültekintőbb kezelés-
nek és a kisebb szállítási költségeknek 
is köszönhető – hiszen az erőművek 
többségét bányák közelébe építették.

Az ország energiaforrásai 
Trianon után

A trianoni határok közé szorított 
Magyarország elvesztette legértéke-
sebb energiaforrásainak nagy részét. 
Szinte az összes hegyvidéki folyóvíz 
idegen hatalmak alá került, így az or-
szág energiagazdálkodása terén a leg-
súlyosabb veszteség a vízierők elvesz-
tésében érte. Az akkoriban 1,7 millió 
lóerőnyire becsült vízierőből mind-
össze 89 700 lóerőnyi maradt Ma-
gyarországon, amelyből a korábbi 
18 000 lóerő összteljesítményű kiépí-
tett vízierőtelepekkel szemben csak 
3400 lóerőnyi maradt hazánkban. 

Elvesztek az addig megfúrt erdélyi 
földgáz- és nyersolajforrások is. Ebben 
az időben gyakorlatilag felhasználható 
kőolajforrásunk nem volt, bár geológiai 
számítások alapján már feltételezték, 
hogy a Dunántúl tekintélyes földgáz- 
és kőolajkincseket rejthet magában. 

Az erdők és így a faállomány 
mennyisége az 1918. előtti állapo-
tokhoz képest a 15%-ára zsugoro-
dott, így ebből az energiafajtából is 
behozatalra szorult az ország.

Nyersenergia-készletünk aktíváit, a 
csekély tűzifatermelésen és néhány 
csekélyteljesítményű vízierőtelepen 
kívül főképp szén – fekete- és barna-
kőszén, lignit – és tőzegtermelé-
sünk alkották. Azonban a magas 

kalóriaértékkel rendelkező feketekő-
szénből viszonylag kevés állt rendel-
kezésünkre. Az új határok közé szorí-
tott Magyarország szénkészlete 37,1%-ra 
zsugorodott. A nagyobb – de sokkal 
kisebb kalóriaértékű – lignit- és tőzeg-
telepek feltárását csak ekkoriban kezd-
ték meg, illetve a tatai szénmedencét 
ekkor még nem tárták fel.

A Trianon utáni Magyarországon a 
villamosítás és így a vasutak villamos 
üzemre való átalakításának súly-
pontja – a felvázolt nyersenergia-hi-
ány miatt – teljességgel a szénproblé-
ma irányába tolódott el. Megoldást 
kellett találni arra, hogy a rendelke-
zésre álló csekély szénkészlettel, a 
gazdasági függés megszüntetését 
szem előtt tartva, a külföldi szénre 
minél kisebb arányban támaszkodva, 
lehetőleg belföldi bányákból fedez-
zék az energiaszükségletet.

Előnyök és szükségszerűségek
Már a háború ideje alatt, 1918-ban, a 
Kereskedelemügyi Minisztérium ki-
adásában megjelent Emlékirat Magyar-
ország elektromos energiával való ellátásá-
ról című tanulmány kimondta, hogy a 
szénfogyasztásunk kétharmada az 
energiatermelésre és a közlekedésre jut 
és a szénnel való takarékosabb gazdál-
kodásnak ezekre a területekre kell irá-
nyulnia. Másrészt Magyarország kül-
földtől való gazdasági függésének mi-
nimalizálása vagy megszüntetése az 

1 5 0  É V E  S Z Ü L E T E T T  K A N D Ó  K Á L M Á N 

SZÉNVÁLSÁG ÉS 
VASÚTVILLAMOSÍTÁS

Az 1924-ben Londonban tartott Első Energia Világkongresszuson kimondták, hogy a vasutak villamosítá-
sát már nem mint önmagában álló különleges feladatot, hanem az országos energiagazdálkodás keretei-
ben, annak szerves tartozékaként kell megoldani, ezért olyan villamosítási rendszeré a jövő, amely az 
országos villamoshálózat 50 Hz-es frekvenciájú energiáját közvetlenül, legkevesebb átalakítással tudja 
felhasználni. Ezek után elképzelhető milyen meglepetést válthatott ki Verebélÿ Lászlónak a kongresz-
szuson tartott előadása, amelyben ismertette a másodpercenkénti 50 periódusú árammal táplált fázisvál-
tós mozdonyok üzemi eredményeit, valamint azt a tényt, hogy Kandó Kálmán már 1917-ben – mindenkit 
évekkel megelőzve – felállította a kongresszus fenti téziseit és ennek megoldására kidolgozta fázisváltós 

rendszerét, amelynek első megvalósulása és gyakorlati tesztelése ekkoriban folyt.

Kandó Kálmán
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ország minél nagyobb arányú „elekt-
rifikálásával” érhető el, melynek egyik 
sarkalatos pontja a legnagyobb szénfo-
gyasztó, a vasutak elektromos energiá-
val való üzemeltetése. Meghatározták 
azt is, hogy mely vasútvonalakat kelle-
ne legelőször elektrifikálni. Azonban 
az ekkor meghatározott öt vasúti vo-
nal közül a trianoni Magyarországon 
csak egy, a budapest–esztergomi ma-
radt, ami az új körülmények között 
már nem élvezhette ezt a rangját, és e 
vonal villamosítása csak a jelen évti-
zedben valósult meg.

Ugyanekkor Bláthy Ottó Titusz 
egy, az Országos Szénbizottsághoz 
beterjesztett Széngazdaságunk jövője 
című emlékiratában hét pontban 
foglalta össze Magyarország villa-
mosításánál figyelembe veendő leg-
fontosabb szempontokat. Ebből a 
vasútvillamosítást leginkább érintő 
pontok a következők.

Először is, az elektromos energiát 
„mindenütt olyan alakban kell előállítani, 
amely az egységesítésre (koncentrációra) al-
kalmas; ehhez általánosságban elegendő an-
nak a föltételnek a kimondása, hogy az ener-
gia csakis, mint 50 periódusú, háromfázisú 
áram termelhető.” Másodszor, „Magyaror-
szág széngazdaságának rendezése csakis a 
vasutak elektrifikálásának e programba való 
bekapcsolásával érhető el…”. „A vasutak 
elektrifikálása oly rendszer szerint hajtandó 
végre, amely az elektromos energiának 50 
periódusú háromfázisú árammal történő el-
osztásába nagyobb nehézségek és hátrányok 
nélkül kapcsolható be.” Valamint: „A szén-
mentesítésre való tekintettel és fölösleges vas-
úti szállítás elkerülése céljából a hőelektromos 
központi telepek általában a szénbányák kö-
zelében létesítendők.”

Azt is kimondta és – két évvel később 
Verebélÿ László pontos számítások 
alapján ki is mutatta – hogy a ’gőzloko-
motívokban’ elégetett szénnek 40%–
50%-a elegendő ahhoz, hogy a vasutak 
elektrifikálása után ugyanazt a vonat-
vontatási szolgálatot láthassák el.

Verebélÿ azt is kimutatta, hogy a 
vasutak főhálózatának villamosítása 
után az ország nem szorul külföldről 
szénbehozatalra, de legrosszabb eset-
ben is a fennálló behozatalnak csak 
tört részével kell számolni, amely mil-
liárdos nagyságrendű megtakarítást je-
lent a vasutak és így  az ország gazdasá-
gi érdekeit is szolgálva. Az államvas-
utak fővonalainak villamosításával, – 
mely az összes MÁV tulajdonban levő 

KANDÓ KÁLMÁN RÖVID ÉLETRAJZA
(1869. július 10. – 1931. január 13.)

Régi nemesi családból származott. Édesapja a kiegyezés idején országgyűlési képvise-
lőként Deák Ferenc és Andrássy Gyula között volt közvetítő. 1892-ben a József Műegye-
temen szerzett oklevelet. 1893–1894 a párizsi Companie de Féres Lille cég mérnöke volt.

1894-ben lépett a Ganz gyár munkatársainak sorába s lett kezdetben a villamos osz-
tály mérnöke (1894–1895), osztályvezetője (1895–1897), majd a gyár igazgatóhelyette-
se (1897–1906).

1897–1906 között a Ganz gyár kiküldött mérnökeként a George Westinghouse tanács-
adó mérnöke és a Vado Ligure-ban az olasz Westinghouse Társaság kiküldött admi-
nisztrátora, majd alelnöke (1907–1915) volt. Az I. világháború idején az utolsó pillanat-
ban tért vissza az olasz hadüzenet előtt. A két év katonai szolgálat után a Ganz Danu-
bius Gépgyár kérésére felmentették s annak műszaki igazgatója (1917–1919), majd ve-
zérigazgatója (1919-1923) lett. 

1923-ban, hogy a villamos motorokkal kapcsolatos munkáit nyugodtabban végez-
hesse felmentését kérte az igazgatói székből, s ekkortól haláláig, hivatalosan a gyár 
műszaki tanácsadójaként szolgálta a vasútvillamosítás ügyét.

Az általa alkotott V40-es és V60-as sorozatú mozdonyokat 1967-ig használta a MÁV.
Budapesti Kandó Kálmán utcai emléktáblája lényegretörően foglalja össze életművét:
Az indukciós motorok gyártásának bevezetésével a Ganz Villamossági gyár világhírének 

megalapozója, a vasutak villamosításának úttörője, a róla elnevezett mozdony tervezője.
2002-ben kisbolygót neveztek el róla 126245 Kandókálmán néven.

Kandó-féle fázisváltó 
1933-ban beépítés előtt
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vasútvonal 40%-a, azaz körülbelül  
1400 km – a MÁV szénfogyasztását 
2,2 millió tonnáról 1,4 millióra lehet 
csökkenteni, ezáltal a MÁV külföldi 
szénbehozatalát meg lehetne szüntet-
ni, mert a maradék szükségletet már a 
hazai bányák is el tudják látni.

A vasutak villamosításának másik 
nagy előnye, hogy a gőzmozdonyok-
kal szemben nagyobb kihasználásra 
voltak alkalmasak a villamosmozdo-
nyok. A villamosmozdonyok alap-
vető sajátossága, hogy ha munkát 
nem végeznek, energiát sem fo-
gyasztanak. Ellenben a gőzmozdo-
nyoknál a befűtés, az állások, ideje 
alatt a gőztartás az üzem összes szén-
fogyasztásának igen jelentékeny, kö-
rülbelül 25%-os hányadát tette ki. 
Továbbá a bányatermékek a bányá-
szat helyszínéhez közel létesült erő-
művekben történő felhasználása 
nagymennyiségű teherkocsit szaba-
dít fel, s így a jobb kihasználtság mi-
att, egyes pályaszakaszokon növeke-
dik a forgalom, mely jobb pénzügyi 
eredményekhez vezet.

Közrejátszott az is, hogy már az első 
világháború ideje alatt energiaválság 
lépett fel Európában, melyből legin-
kább a szénválság érintette hazánkat, 
majd az új politikai rend és a környező 
államokkal rendezetlen viszony teljes-
séggel megnehezítette a szénbehoza-
talt, a szén ára addig nem látott ma-
gasságokba szökött, míg a magyar va-
luta értéke jelentősen romlott. Ennek 
okán és a fentiekben vázolt előnyök 
kihasználása miatt kezdődött meg a 
magyarországi vasutak, azon belül is a 
MÁV egyes fővonalai villamosítási 
tervének kidolgozása és kivitelezése.

Az államvasutak villamosítási 
munkálatai

Kandó Kálmánt, – az olaszországi 
Valtellina és más vasutak villamosításá-
val, illetve az olaszországi villamos 
mozdonyok gyártásával nemzetközi 
hírnévre szert tett szakembert – 
1917-ben azzal a feladattal bízták 
meg, hogy a MÁV fővonalainak 

villamosítására alkalmas rendszerre te-
gyen javaslatot. A háború, a szénvál-
ság, a megszállt majd végül elszakí-
tott területek elzárása és az ezekből 
adódó következmények miatt 1918–
1919 telén az államvasutak már a 
villamosüzem nagyarányú beveze-
tését vette célba, hogy a forgalmat 
és a fejlődés jövőjét biztosítani tud-
ják. 1921-ben, Hegyeshalmy Lajos ke-
reskedelemügyi miniszter az államvas-
utak igazgatóságának vasúti üzemre át-
alakítás tárgyában felterjesztett javasla-
tai alapján elrendelte „az államvasutak 
villamosítása konkrét tervezések és kísérlete-
zések által sürgősen előkészíttessék.”

Kandó az ország szorongatott helyze-
téből és a szénválság problémájából ki-
indulva a vasútvillamosításnak új terü-
letét nyitotta meg. Az őáltala kidolgo-
zott rendszer nem csak részfeladatok és 
új technikai ötletek kidolgozásából ál-
lott, hanem egy takarékos országos 
energiagazdálkodás követelményéből 
indult ki. A széngazdálkodásunk hábo-
rú okozta óriási nehézségei arra a meg-
győződésre juttatták, hogy „egyrészt a 
természetes energiakészlettel való takarékos-
kodás, másrészt a villamos vasúti üzem gaz-
daságossága és biztonsága érdekében a vas-
utak villamosítását a jövőben nem szabad 
egyes vonalak elszigetelt forgalmi problémá-
ja szempontjából értékelni, hanem egységes 
elgondolás alapján, országos méretekben 
kell végrehajtani. Ez esetben azonban a vil-
lamosított vasút nem foglalhat el különleges 
elszigetelt helyzetet az energiaellátásban, 
hanem mint a nagyfogyasztók egyikének 
szervesen bele kell illeszkednie az ország ál-
talános villamos energiagazdálkodásának 
rendszerébe.” Ebből logikusan követke-
zett, hogy olyan rendszert kellet 
előnyben részesíteni, ami azt a szab-
ványos áramnemet igényli, amely a 
nagyfogyasztók részére az országos 
hálózatból transzformátorállomáso-
kon keresztül bárhol rendelkezésre 
bocsátható. Ez az 50 Hz-en alapuló 
rendszer kifejlesztését tette szükségessé. 

Ebben az időben 50 Hz-es rendszerű 
villamos vontatású járművek megfele-
lő tulajdonságokkal még nem álltak 
rendelkezésre, de nem is voltak ismere-
tesek, ezért új kísérletekbe kellett kez-
deni, melyeknek Kandó Kálmán mel-
lett a fő irányítói Verebélÿ László és 
Ratkovszky Ferenc voltak.

Az új 50 Hz-es rendszerű, három-
fázisú, transzformátorral felszerelt, 
periódusváltós kísérleti mozdony 

1923. október 31-én került ki a próba-
vonalra, mely azután több évig tartó 
alapos tanulmányozás, majd ki-
sebb-nagyobb átalakítások után be-
bizonyította, hogy életképes rend-
szert alkottak, és alkalmas arra, 
hogy kiterjedt vasúthálózatok villa-
mosítását az országos energiaháló-
zathoz való közvetlen csatlakozás 
útján oldják meg.

A MÁV 1928. novemberi döntése 
alapján kezdésnek 32 fázisváltós 50 Hz-es 
rendszerű mozdonyt vásárolt meg és a 
kereskedelemügyi miniszterrel egyet-
értésben úgy döntöttek, hogy először 
a legnagyobb forgalmat bonyolító, 
ugyanakkor elektromos energiá-
val könnyen el látható Budapest–
Komárom–Győr–Hegyeshalom vas-
útvonalat villamosítják. Ennek ér-
dekében – angol kölcsönből – a Magyar 
Dunántúli Villamossági Rt. meg-
kezdte a bánhidai elektromos cent-
rálé építését, mely később e villamo-
sított fővonal számára szolgáltatta a 
villamos energiát.

Már csak Kandó Kálmán halála 
(1931) után, 1932. szeptember 12-én 
indult meg a rendszeres villamos 
üzemű forgalom Budapest és Komá-
rom között, majd 1934. október 23-tól 
egészen Hegyeshalomig. Több vas-
útvonal villamosítására a második 
világháború kezdetéig nem került 
már sor Magyarországon.

Kandó, Verebélÿ és Ratkovszky 
nagy érdeme az volt, hogy egyrészt 
a magyarországi viszonyoknak telje-
sen megfelelő megoldást tényleg lét-
re tudták hozni, másrészt, hogy ez-
zel elindították az 50 Hz-es rendsze-
rű vasútvillamosítási folyamatot.  

Perjámosi sándor

Verebélÿ László mellszobra

Kandó-féle fázisváltós mozdony



K urt Eisner egy berlini kö-
zéposztálybeli zsidó csa-
ládban látta meg a napvi-

lágot Németország egyesítése ide-
jén. A marburgi egyetem elvégzése 
után a politikai pályát választotta, és 
kérte felvételét a Német Szociálde-
mokrata Pártba (SPD). Az évek mú-
lásával egyre magasabbra emelke-
dett a ranglétrán. Az I. világháború 
alatt azonban pacifista elvei miatt 
nézeteltérésbe keveredett a párt el-
nökségével, ezért elvtársaival együtt 
kilépett a szervezetből, majd meg-
alapították a Független Szociálde-
mokrata Pártot (USPD), amelynek 
Eisner lett a bajorországi vezetője. 
1918 januárjában egy általános mun-
kássztrájk megszervezésének vádjával 
letartóztatták, és néhány hónapos 
börtönbüntetésre ítélték. Szabadulása 
után egy müncheni választókerület 
képviselőjeként beválasztották a par-
lamentbe. A Német Birodalom vere-
ségét követően, november 8-án ő 
volt az, aki prokramálta a 
Wittelsbach-ház trónfosztását, és ki-
kiáltotta a Bajor Szabadállamot, 
amelynek első miniszterelnöke és 
egyben külügyminisztere lett. 

Eisner elsősorban a belső rend meg-
teremtésére, gazdasági és szociális re-
formok bevezetésére törekedett. 
Ezek közé tartozott a nyolcórás 
munkanap bevezetése és a nők sza-
vazati jogának biztosítása, vala-
mint egy új alkotmánytervezet is. 
Ám száznapos kormányzása alatt 
minden igyekezete ellenére sem sike-
rült helyreállítani a nyugalmat, és ja-
vítani a közellátást. Emiatt napiren-
den voltak az éhséglázadások és fosz-
togatások. A miniszterelnök nem 
félt keményebb eszközökhöz nyúlni, 

A KURT E ISNER GYILKOSSÁG

VIHARFELHŐK 
MÜNCHEN FELETT

ha úgy érezte, hogy reformjainak 
gátat akarnak szabni. Habozás nélkül 
bebörtönöztette azokat a politikuso-
kat, akiket a tüntetések megszervezé-
sével vádolt, de még saját kormánya 
tagjaival is éles vitákat folytatott, 
köztük például legerősebb riválisával, 
az SPD elnökével, Erhard Auerrel. 

Eisner hosszú távon Bajorország 
teljes függetlenségére törekedett, 
ezért titkos béketárgyalásokat folyta-
tott az antant hatalmak képviselői-
vel. Céljának elérése érdekében még 
arra is hajlandó lett volna, hogy elis-
merje Berlin teljes felelősségét a vi-
lágháború kirobbantásában. A nacio-
nalisták azonban erre a „hintapoliti-
kára” úgy tekintettek, mint Német-
ország egységének megbontására. 
A „zsidó bolsevista” miniszterelnök-
nek ezért egy antiszemita rágalma-
zási kampány közepette kellett ké-
szülnie a következő évi tartományi 
választásokra. Nem meglepő, hogy 
1919 januárjában az általa képviselt 
Függetlenek Pártja mindössze a sza-
vazatok 2,5 %-át kapta meg. 

Puskaporos hordó
Eisner legelszántabb ellenfelei a né-
met hadseregből, kényszerűségből le-
szerelt nacionalista tisztek közül ke-
rültek ki. A 22 éves Anton von 
Padua Alfred Emil Hubert Georg 
Graf von Arco-Valley ősi osztrák 
arisztokrata családból származott. 
Súlyos alkoholizmusban szenvedő 
apjától kevés szeretetet, annál több 
szidást és verést kapott. A nagy há-
borúban hadnagyként szolgált a ba-
jor Királyi Gyalogsági ezreden, ahol 
őt is megfertőzték az antiszemitiz-
mus pusztító eszméivel. A dolog 
egyetlen szépséghibájaként az ő 

édesanyja is egy gazdag zsidó ban-
kárcsaládba született. Emiatt később 
többször meggyűlt a baja hasonszőrű 
bajtársaival. A müncheni egyetem 
hallgatójaként ugyanis felvételt nyert 
az ultranacionalista „Thule Társa-
ság” nevű milicista szervezetbe, ám 
amikor napvilágra került anyja szár-
mazása, eltanácsolták a csoportból. 

Az önérzetében sértett Arco-Valley 
a miniszterelnökön töltötte ki min-
den dühét. Naplójában később a kö-
vetkező feljegyzést találták: „Eisner 
bolsevista zsidó. Nem német érzelmű, 
távol áll tőle minden hazafias érzés. 
Ő a német nemzet árulója! Utálom a 
bolsevizmust, szeretem a népemet, hűsé-
ges monarchista és jó katolikus vagyok. 
Bajorország mindenekelőtt!” A forra-
dalom napjaiban rejtélyes plakátok 
jelentek meg München utcáin, ame-
lyen mindössze egyetlen rövid gon-
dolat állt: „V. Arco meg fogja tenni!” 
Ennek akkor nem sok jelentőséget 

Száz évvel ezelőtt, 1919 forró nyarán radikális jobboldali fegyveres erők megdöntötték a rövid 
életű Bajor Tanácsköztársaságot, amellyel később a nácik hatalomra jutását is megalapozták. 
Minden egy bukott miniszterelnök elleni merénylettel, kezdődött, akinek a halála veszélyes hatalmi 

vákuumot eredményezett.

Kurt Eisner, az áldozat
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befordultak a Promenadestrasséra 
(ma: Kardinal-Faulhaber-Strasse). 
Az utolsó métereket már szinte fut-
va tette meg, majd szó nélkül revol-
vert rántott, és a miniszterelnök tar-
kójára célozva, közvetlen közelről 
kétszer is meghúzta a ravaszt. Eisner 
megtorpant, és úgy tűnt, hogy szól-
ni akar, de nem jött ki hang a tor-
kán. A következő pi l lanatban el-
terült a földön. Testőre azonnal 
előhúzta a pisztolyát, és rálőtt a 
támadóra, aki szintén súlyosan meg-
sebesült. Az eszméletlen miniszterel-
nököt időközben visszaszállították a 
Külügyminisztériumban, ahol az 
épület portájának asztalára fektet-
ték. Azonnal orvost hívtak hozzá, 
de ekkor már alig lélegzett, s perce-
ken belül a helyszínen meghalt. 

Addigra már támadóját is kórházba 
szállították és megoperálták, hogy 
minél előbb kihallgathassák. A fiatal 
gróf vallomásában büszkén vállalta 
tettét, és kijelentette, hogy nem voltak 
tettestársai. Kora reggel óta a 
Promenadestrasse sarkán várt áldoza-
tára. Eredeti szándékai szerint a tarto-
mányi gyűlés épületében, nagy nyil-
vánosság előtt akarta lelőni Eisnert, 
ám attól tartott, hogy az őrök meg-
motoznák, és megtalálnák a fegyve-
rét. Ezért meggondolta magát, és el-
rejtőzött egy közeli kapualjban. 

Sokan azonban kételkedtek a „ma-
gányos tettes verziójában”, és a svájci 
száműzetésben élő Windischgraetz 
Lajos és Rupprecht hercegek vezetésé-
vel valamiféle arisztokrata összeeskü-
vést gyanítottak a háttérben, akik 

sorshúzással választották ki maguk kö-
zül a későbbi tettest. Egy korabeli napi-
lap szerint pedig nem is Arco-Valley 
gróf húzta meg a ravaszt, hanem egy 
titokzatos, nyomorék fiatalember. 

Mészárlás a parlamentben
Eisner ugyan már rég elvesztette az 
emberek bizalmát, erőszakos halála 
azonban újra hőssé tette őt a szemük-
ben. Az orgyilkosság hírére hamaro-
san bosszúra szomjazó tömeg lepte el 
München utcáit. Sokan azt gondol-
ták, hogy a miniszterelnök halálából 
mindenekelőtt politikai ellenlábasa, 
Erhard Auer belügyminiszter húzott 
hasznot. Köztük volt Alois Lindner 
csapos, a Forradalmi Munkás Tanács 
tagja, aki úgy érezte, hogy saját kezé-
be kell vennie az igazságszolgáltatást. 

tulajdonítottak ugyan, de a kor-
mányfőnek egyre többször kellett 
életveszélyes fenyegetésekkel szem-
benéznie. Névtelen levelek százai 
lepték el miniszterelnöki lakosztá-
lyának postaládáját. Amikor egyszer 
megkérdezték a feleségét, hogy nem 
tartanak-e egy esetleges merénylet-
től, ő azt válaszolta, hogy férje 
ugyan tisztában van a veszéllyel, de 
makacs küldetéstudata miatt akár 
életét is kész feláldozni a hazájáért. 

Eisnert azonban a súlyos választási 
vereség meggyőzte arról, hogy nem 
kapott elég bizalmat a folytatáshoz. 
Ezért február 20-án este, a 
Marienplatz-i Perzel kávézó teraszán 
üldögélve, megfogalmazta a lemon-
dását, amelyet másnap kívánt beje-
lenteni a tartományi gyűlésen. Né-
hány utcával távolabb, a tiszti kaszi-
nóban, a két-három korsó sörtől már 
kissé kapatos egyetemista, Anton 
Arco-Valley azzal dicsekedett, hogy 
meg fogja szabadítani hazáját az 
árulótól. Valószínűleg ezzel a tettel 
akarta bizonyítani, hogy mégis csak 
méltó tagja lehet az őt kitaszító 
„Thule Társaságnak”. Szolgálati 
fegyvere, egy automata Walther tí-
pusú pisztoly csőre töltve ott lapult a 
kabátzsebében. 

Tarkólövés
Másnap délelőtt 10 óra körül – tárcá-
jában a lemondó nyilatkozattal – az 
alacsony termetű, prófétaszakállas 
Kurt Eisner, a titkára, Felix 
Fechenbach, egyik államtitkára, 
Benno Merkle, valamint személyes 
testőre kíséretében kilépett a Kül-
ügyminisztérium épületéből. A tar-
tományi parlamentbe tartottak, 
hogy a miniszterelnök bejelentse 
kormánya feloszlatását. Barátai arra 
kérték, hogy az utóbbi napokban 
megszaporodó fenyegetéseket figye-
lembe véve, ne a megszokott 
Prannerstrasse útvonalon, hanem 
„Bayerischer Hof” szálloda hátsó 
bejáratán keresztül indulva közelítse 
meg a Képviselőházat. Ő azonban 
kijelentette, hogy nem bujkálhat 
egész hátralévő életében, és végül is 
mindenki csak egyszer halhat meg. 

Késésben voltak, ezért meggyorsí-
tották lépteiket a parlament felé. 
Észre sem vették a nyomukba eredő 
polgári ruhás fiatalembert, aki ép-
pen akkor érte utol őket, amikor 

Anton Arco-Valley, az elkövető

Útban a tartományi parlament felé



Elsőként Auert találta el a mellkasán, 
majd Hans Unterleitner minisztert és 
Heinrich Osel képviselőt is megsebe-
sítette. Utóbbi később belehalt a sérü-
léseibe. Néhány bátor képviselő fel-
ugrott a helyéről, hogy lefegyverez-
zék a támadót, ő azonban pisztolyával 
hadonászva megfenyegette őket, 
hogy mindannyiukkal végezni fog, 
ha megpróbálják feltartóztatni. Köz-
ben Frisch is leadott néhány lövést a 
karzatról. A politikusok egy része a 
padok alá bújt, a többiek pedig ha-
nyatt-homlok menekültek az üléste-
remből. A zűrzavart kihasználva a 
tettesek elhagyták a helyszínt. Mind-
ketten külföldre szöktek, később 
azonban kiadták őket a hazájuknak. 

A véres események hírére Mün-
chenben elszabadult a pokol. Az utcá-
kon vörös lobogókkal feldíszített au-
tomobilok száguldoztak, az üzleteket 
bezárták, este pedig kihirdették az 
ostromállapotot. A munkás- és kato-
natanács megszállta a szerkesztősége-
ket és cenzúrázta a megjelenő napila-
pokat. Royalista katonatiszteket tar-
tóztattak le és ejtettek túszul. Eisner 
temetésén több mint százezren vettek 
részt, köztük állítólag az akkor még 
szinte teljesen ismeretlen Adolf Hitler 
is. Néhány nappal később új kormány 
alakult Johannes Hoffmannal, az 
SPD jobbszárnyának vezetőjével az 
élen. A baloldali radikálisok azonban 
összefogtak, s április 7-én a kommu-
nisták és anarchisták bevonásával ki-
kiáltották a Bajor Tanácsköztársasá-
got. Néhány héttel később a radikális 
jobboldali paramilitáris szabadcsapat, 
a Freikorps 30 000 fős alakulata és a 

Ezért magához vette a pisztolyát, 
majd felkereste barátját, Georg Frisch 
pékmestert, és őt is feltüzelte a „for-
radalom árulói ellen”. 

Ezt követően együtt indultak a tar-
tományi gyűlés épületéhez, ahol Auer 
miniszter éppen a meggyilkolt kor-
mányfő emlékét méltatta. Megemlé-
kezése után elhagyta a szónoki emel-
vényt, ám még vissza sem ült a helyé-
re, amikor a hosszú tábori egyenru-
hát viselő Lindner hirtelen félre 
rántotta a terem bejáratának nehéz 
függönyét, és vadul tüzelni kezdett. 

Reichswehr fegyveres erői véres har-
cok árán megbuktatták a kommunis-
ta kormányt és átvették a hatalmat. 

Az akasztófa árnyékában
Eisner merénylője ezekben a napok-
ban még súlyos sérüléséből lábadozott 
a börtönkórházban. További fél évnek 
kellett eltelnie ahhoz, hogy az orvosok 
alkalmasnak tartsák arra, hogy népbí-
róság előtt feleljen a tettéért. Nyilvá-
nos tárgyalásán elismerte, hogy előre 
megfontolt szándékkal, saját akaratá-
ból cselekedett, nem voltak bűntársai. 
Tettét azzal indokolta, hogy nem bí-
zott abban, hogy a kormányfő a vere-
sége után önként lemond hivataláról. 
1920. január 16-án Georg Neithardt 
bíró – aki csaknem négy évvel később 
Hitlert is elítélte a sikertelen sörpuccs 
után – ugyan kifejezte szimpátiáját a 
fiatal, „hazafias viselkedésű” vádlot-
tal szemben, mégis jóváhagyta a ha-
lálos ítéletet. Másnap az igazságügy-
miniszter kegyelemből öt esztendős bör-
tönbüntetésre változtatta az ítéletet, 
amelyet meglehetősen laza felügyelet 
mellett a müncheni Landsberg erőd 7-es 
számú cellájában kellett letöltenie. Ké-
sőbb Hitler is itt raboskodott, de nincs rá 
bizonyíték, hogy találkoztak volna. 

Arco-Valley 1924 áprilisában am-
nesztiával szabadult, és ettől kezdve 
egy konzervatív lap újságírójaként 
csak jelentéktelen szerepet töltött be a 
németországi közéletben. A nácik ha-
talomra jutása után, zsidó származása 
miatt megfigyelés alatt tartották. 
Abban az időben éppen a náci párt-
központtal, a „Barna Házzal” szem-
ben bérelt lakást. A sorozatos harctéri 
kudarcok láttán a gróf szűk baráti 
körben úgy nyilatkozott, hogy nem 
fog habozni, hogy Hitlert éppen úgy 
eltüntesse a föld színéről, mint annak 
idején Eisnert. Amikor felelőtlen kije-
lentése a Gestapo ügynökeinek fülébe 
jutott, rövid időre le is tartóztatták. 
De nem találtak bizonyítékot ellene, 
ezért miután felesküdött a Führerre, 
elengedték. Egy évvel később, 1945 
júniusában, alig egy hónappal a nácik 
fegyverletétele után, a még mindig 
csak 48 éves gróf halálos autóbalese-
tet szenvedett Salzburg környékén. 
Ekkor már valószínűleg kevesen 
gondoltak arra, hogy 1919-es tettével 
mekkora szerepet játszott Hitler ké-
sőbbi hatalomra jutásában. 

Hegedüs Péter

Tömeg a miniszterelnök temetésén

A meggyilkolt miniszterelnök 
emlékműve Münchenben
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Eközben a családi költségvetés jövőre vonatkozó áttekintése 
sem elhanyagolható, hiszen sok összetevőből áll még a be-
vételi oldal is, például: nyugdíjazás vagy gyermekvállalás 
miatti jövedelem kiesés. De a kiadási oldalon is lehetnek a 
jövőben jelentős változások, néhány ilyen tétel: a felnőtt 
korba érő gyermek továbbtanulási, esetleg albérleti költ-
ségei, a háztartási eszközök elhasználódásának kiadá-
sai, váratlan és nagy összegű költések stb. A háztartás 
kiadásainak egy nem szeretett, ám mégis hatékony és 
eredményes felülvizsgálati módszere az, ha górcső alá 
vesszük a rendszeres és a ritkábban előbukkanó költésein-
ket. Sokunk gyengesége, hogy jó időkben (amikor még süt 
a nap) kevésbé vagyunk érzékenyek a kiadásokra, köny-
nyebben adunk ki pénzt olyan tételekre is, amiket később 
már nagyon bánunk, de ilyenkor ez már „eső után köpö-

nyeg”. Ám akármennyire gondos és 
körültekintő is igyekezetünk, nem fe-
ledkezhetünk meg a leginkább bevált 
megoldásról, a tartalékok képzésének 
időbeni elkezdéséről. Ezekre számta-
lan megoldás kínálkozik, a pénzügyi 
szolgáltatók sokféle megtakarítást 
ajánlanak a célirány meghatározásá-
val, még pénzügyi tervező is elérhe-
tő honlapjukról: tervezés rövid és 
középtávra, gyermekek számára 
(ilyen a babakötvény is), nyugdíjas 
évekre stb. A megtakarítás elindul-
hat ilyen céllal is, de úgy is, hogy a 
rendszeres jövedelmünkből a szolgál-
tató havonta automatikusan levesz 
egy összeget és külön számlára teszi, 
mintha ez egy sajátos kiadási tétel 

lenne. A tartalékképzésnek lehet más módja is, ha nem 
akarjuk azt a szolgáltatóra bízni: mi magunk is végezhet-
jük, ám a családban ilyenkor kell egy ’pénzügyminisz-
ter’, akinek ehhez van kel lő jártassága és gondosan 
tudja kézbe venni a pénzügyeket. Ha a kockázatos 
pénzügyi befektetéseket ki akarjuk zárni, akkor a 
legegyszerűbb az ál lam által kínált számtalan köt-
vényre gondolni és ebben megtakarítani: van ezek 
között rövid és középtávú is és a kamatozásuk pedig 
számol az inflációval (ilyenek a Magyar Állampapírok). 
Az inflációt követő kamatozásnál viszont nem árt fi-
gyelni arra, hogy a jegybank inflációs célja 3 százalék, 
tehát pénzünknél csak akkor leszünk rövid és középtá-
von, ha legalább ekkora mértékű kamatot hoz az ilyen 
kötvénybe történő befektetésünk.

Palla Gábor

PÉNZÜGYEINK

A NAPSÜTÉS
MEG AZ ESŐ

Van egy kicsit elfelejtett bölcselet, amit gyerekko-
runkban nagyszüleinktől nem is egyszer hallot-
tunk: az esőre napsütésben kell felkészülni. Elsőre 

azt gondolnánk, hogy a gyakran változó időjárásra vonat-
kozik a figyelmeztetés, ám ha belegondolunk, akkor átté-
telesen mindennapjainkra, életvitelünkre és ezzel együtt 
gazdálkodásunkra és pénzügyeinkre is igaz a mondás.

Ha hideg fejjel és mai szóhasználattal élve, helikopter 
szemléletből egy kicsit körül nézünk, mit látunk, tapasz-
talunk a gazdaságban? Évek óta növekedés van, jelentő-
sen csökkent a munkanélküliség, nőnek a keresetek, a leg-
utóbbi pénzügyi válság megszorításait már rég elfelejtettük, az 
akkor behúzott fékeket már mindenki kiengedte. Ezek miatt 
meglódult a vásárlási kedv, nőtt a fogyasztás, sőt ismét előjött 
rejtekéből és egyre nagyobb méreteket ölt a lakossági hitelezés. 
De mindezekkel együtt az infláció is is-
mét előbukkant szunnyadásából, és an-
nak évekig 1 százalék alatt tapasztalt 
mértéke megcélozta a 3 százalékot, sőt 
fölé is ment. Ez utóbbi adat ugyan ár-
nyék, de mintha minden jól menne és a 
napsütés örökké tartana. De tényleg így 
lesz ez a közeli és a távolabbi jövőben is? 
Nem biztos, legalábbis a gazdaságtörté-
net mást tanít, ugyanis a gazdaság mű-
ködése rendre ciklikus hullámzást mu-
tat, azaz ismétlődően, megint az időjá-
rást idézve, általában derűre ború szo-
kott jönni. A mostanság a gazdaságban 
tapasztalt sok pozitívum lassan a hullám 
tetejére ér, hiszen közel 10 éve min-
den ilyen mutató javul, és mint tud-
juk, a fák nem nőnek az égig.

Így aztán napsütésben, amikor jól mennek a dolgok, fo-
gódzkodókat kell keresnünk a rosszabb időkre. Ez utóbbi-
nak a jelei már most is látszanak: a nagyhatalmak közötti 
kereskedelmi háború villongásai, politikai-katonai erőfi-
togtatások, technológiai változások, néhány szektor növe-
kedésének túlszaladása, míg mások viszont már most kín-
lódnak a jövedelmezőség esése miatt. Ezek is sugallják, 
hogy a romlás, a visszaesés közelít. Időben fel kell készül-
nünk erre, de hogyan? A háztartások bevételi oldaláról in-
dulva át kell gondolni, hogy a most még kedvelt, megszo-
kott és jól fizető munkahely betonbiztosnak tekinthe-
tő-e? A jövőben nem fenyeget-e majd átszervezés, áthelyezés 
vagy leépítés és ezzel együtt netán a munkahely elvesztése? 
Ha igen, akkor átképzéssel, tanulással, alternatívák keresé-
sével, időbeni váltással egy ilyen későbbi várható meg-
szorítás már a kialakulásának kezdetén megelőzhető. 

A VILÁG PÉNZÉRMÉI

Az indiai rúpia
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Bartók kedves darabja volt, a 
textust „Volt egy öregapó./Volt 
néki/ Kilenc szép szál fia” maga 

is felmondta lemezre, így a Bartók ar-
chívum egyik legtöbbet játszott felvé-
telévé vált. A tenor szóló befejező 
mondata: „A mi szájunk többé/Nem 
iszik pohárból/Csak hűvös forrásból.” pe-
dig – egy levél nyomán – „tiszta for-
rásra” módosítva a nagy magyar ze-
neszerző hitvallása is egyben.

A mű a társművészetekre is nagy 
hatással volt, Szervátiusz Jenő fából 
készült domborműve az MTA Ze-
netudományi Intézetében, Labortz 
Ferenc reliefje Rákoskeresztúron te-
kinthető meg. A budai Királyhágó 
téren, díszkúton jelenik meg a motí-
vum. Fodor András Bartók-versét is 
a dalmű ihlette.

A zenei alkotás kolinda szövegét 
Bartók még a Nagy háború előtt gyűj-
tötte 1914-ben a Maros-Torda megyei 
Idecspatakon és Felsőorosziban. A sza-
badságra vágyó ifjak pogány kort 
idéző témája az idővel karácsonyi 

105 ÉVE GYŰJTÖTTE BARTÓK

A TISZTA FORRÁS

dallammá szelídült. A szöveg Erdélyi 
József fordításában, a Nyugat folyó-
iratban is megjelent, s Babits Új Nem-
zedéke is közkinccsé tette.

A mű némi politikai vihart is ka-
vart a Trianont követő román-ma-
gyar kapcsolatok mélypontján, így 
1934-ben Londont választotta Bar-
tók a bemutató helyszínéül, s a BBC-
ben hangzott el először. Két évre rá 
hallhatta a közönség itthon Rösler 
Endre és Palló Imre szólójával, a Bu-
dapesti Filharmóniai Társaság Ze-
nekarát Dohnányi Ernő vezényelte. 
A feszültségeket enyhítendő, Bartók 
eltekintett a Cantata profana eredeti 
román szövegű előadásától.

A „Világi kantáta” gyakran került 
szóba a Magyar Televízióban is. 
Nagy sikert aratott akkoriban Gaál 
István rendező és Várbíró Judit szer-
kesztő Gyökerek című háromrészes 
dokumentumfilmje, amelyet az al-
kotók 1997 és 2001 között készítet-
tek, s az MTV Bartók 120. születés-
napján, 2001. március 25-én tűzte 

műsorra. Az alkotás jelentős utat járt 
be, számos ország Magyar Kulturális 
Intézetében mutatták be, s filmfesz-
tiválokon is láthatta a közönség. Ma-
rosvásárhelyen, a Bolyai Líceum 
dísztermében rendezett Bartók em-
léknapokon az ifjabb nemzedék is 
megismerhette, DVD-n a Hunga-
roton gondozásában is megjelent. 
A nagyszabású filmalkotás kizárólag 
hiteles dokumentumok, Bartók leve-
lei és írásai, valamint zeneműveinek 
felhasználásával mutatja be a zene-
szerző életét, munkásságát, a zene-
költőt Szakács Sándor hangján hall-
juk. A film a harmadik részben fog-
lalkozik a Cantata profana keletke-
zésével, elviszi a nézőt a már említett 
gyűjtés színhelyére, Felsőorosziba, az 
erdők és a csörgedező patakok film-
kockáival idézve az egykori atmo-
szférát. Az összeállításban megszólalt 
a 73 éves Moldovan Marița asszony, 
aki még tudta, és elénekelte az alap-
mű általa ismert változatát. 

Csermák Zoltán

A Cantata profana Bartók Béla talán leghatásosabb műve. A vegyeskarra és zenekarra, tenor- 
és baritonszólóra írt darabot a szerző 1930-ban fejezte be. A húszperces alkotást minden bizonnyal 
egy ciklus első darabjának szánta, a román szövegre komponált kantátát egy szlovák és egy 

magyar tárgyú követte volna.

 Kocsis Zoltán, Várbíró Judit, Kovács Sándor (ZIH ZSOLT FELVÉTELE)

Mariţa Moldovan (ZIH ZSOLT FELVÉTELE)
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ZENESZERZŐI GONDOLATOK A CANTATA PROFANÁRÓL 

Először diákkoromban találkoztam a művel, amikor folklór-professzoromra, Jagamas 
Jánosra rábízták a formatan oktatását is. Az, hogy a Cantata profanában fúga és motetta 
elemek is találhatók, igazolta, hogy a tanár úr – aki ellen már folyt az akkori kolozsvári 
kiszorítósdi, – a klasszikus példatár mellé ezt a művet is besorolta. Ő Bartóknak azokat 
a darabjait is tanította, amelyek akkor tilosnak számítottak. Igen, a zeneszerző életművét 
kétfelé vágták Magyarországon és Romániában is: az elsőhöz tartoztak a bemutatható, 
a népzene szelleméhez közvetlenebbül kapcsolódó darabok, amelyek nem sértették a 
kultúrát felügyelő elvtársak fülét, a másikhoz azokat a polgári ideológia által „megfertő-
zött” dekadens műveket sorolták, mint A csodálatos mandarin, A kékszakállú herceg vá-
ra és még lehetne folytatni. Jagamas, a szintén „tiltott” 4., 5. vonósnégyeseket is elősze-
retettel elemezte a formatan ürügyén. Azóta is szívesen emlékezem azokra a nagyszerű 
órákra, amelyeken e műveket hallgattuk az NDK gyártmányú, néha „nyávogó” Smaragd 
magnetofonon. Ez 1959-ben, vagy 60-ban lehetett, de e foglalkozások élménye máig el-
kísér. A Cantata hangvétele teljesen új volt számomra, de mégis magaménak éreztem, 
külön tanulság volt a magyar zenei prozódia „nem doktríner” használata, demonstráci-
ója annak, hogy nyelvünkben az első szótagra eső hangsúly sztereotíp ritmikai tükröző-
dése nem törvény, azt egy magasabb rendű zenei szándék károsodás nélkül felülírhatja.

Amikor Gaál István az írásban említett Bartók filmet forgatta, a történelmi Erdélyben a 
stábot kísérő szakember én lehettem, míg Nyugat-Erdélyben és a Partiumban László 
Ferenc segített a filmeseknek. Gaál István fanatikus rendező volt, mindenhová el 
kívánt jutni, ahol Bartók járt egykor. Említettem, hogy nehéz lesz a Görgényi-havasok 
vízmosásain közlekedni, de keresztülvitte akaratát. Ebben nagyban segítette őt Várbíró 
Judit, a film fáradtságot nem ismerő szerkesztője is. Így kerültünk Felsőorosziba, a tisz-
ta román, elszigetelt faluba, ahol a vadász-kolinda szövegét gyűjtötte Bartók. 

Az ott élők kissé gyanakodtak ugyan a nagy fehér terepjáró láttán, de jóindulattal fogadtak minket. Épp temetés volt a településen, arról 
érkezett két öregasszony összekapaszkodva, s beszédbe elegyedtem velük. Óvatosan érdeklődtem, hogy szeretik-e a zenét, énekelnek-e, 
s megemlítettem, hogy valamikor ismerték a faluban az öregről és fiairól szóló éneket. Megdermedtünk, amikor említették Marița asz-
szonyt, hiszen a folkloristák több évtizede vadászták az eredeti szöveget és dallamot, és senkinek sem sikerült a teljes verzióra rálelni.

Bementünk az idős hölgyhöz, s szőrmentén tértünk a tárgyra. Jeleztem Gaál Istvánnak, hogy készítse elő a felszerelést, mivel adat-
közlőnk kétszer nem fogja elénekelni a kért dalt. Máig ható hidegrázós élmény volt, mivel olyan zenetörténeti pillanathoz érkeztünk, 

ami másnak nem adatott meg. A néni a végén kicsit összezavarta a szöveget, viszont az 
Uránia mozi-esten már jobban vigyázott. Egyébként olyan érdekes tájnyelven szólaltatta 
meg, hogy – noha elég jól beszélek románul – konzultálnom kellett román szakemberrel 
egyes szavak értelmezésében. A felvételből két-három versszak a filmben is szerepelt, 
az egészet pedig magamnál őrzöm. A Görgényi-havasokban megbúvó falu nyelvi sajá-
tosságai Bartókot is megzavarták, többször említi a „szép híd”-at: „Addig-addig, 
mígnem/ Szép hídra találtak, /Csodaszarvasnyomra.” Nos, a híd románul „punte”, a szö-
vegben valójában „p’unde” szerepel, ez pedig „amerre”-t vagy „ahol”-t jelent.

Bartók, aki a Román Akadémia tagja is volt, mindenkinél többet tett a román népzené-
ért, ezért a román karmesterek (így Mircea Cristescu, Remus Georgescu) emlékezetem 
szerint hamarább vezényelték a már említett „tiltott” műveket, mint a magyarok.  Az ere-
deti prozódiát szem előtt tartva a Cantata profanát is lefordították románra. A román 
muzikológia is mindmáig respektálja Bartók életművét, Ioan Haplea kolozsvári pro-
fesszor például egy Bartók-évfordulón a zeneszerző alakját és életművét a legmaga-
sabb piedesztálra emelte.

Még egy emléket megosztanék: 1981-ben, a zeneszerző születésének centenáriu-
mán, az egyébként elég sötét korszakban avattunk Bartók szobrot Marosvásárhe-
lyen, s a számos román beszéd után magyarul méltattam a zeneköltőt. Éreztem, 
hogy „gyanakvó fülek” vesznek körbe, de nem lett következménye.

Rám, mint zeneszerzőre mélyen hatott Bartók nagysága. Ez több művemben is meg-
villan, például: a Cantata profana epilógusában a mester összefoglalja az egész törté-
netet. Egyik darabomban, a Szabó Erzsi balladájában ugyanezt a szerkezetet használ-
tam ösztönösen: a leányanya szörnyű drámája kibontakozik, fordulatokat vesz, s a vé-
gén valóban egy Cantata profana-szerű összefoglalással zárom a művet. Bartók Béla 
műve végigkísérte életemet…

Csíky BoldiZsár

Csíky Boldizsár Bartók Béla 
marosvásárhelyi szobránál 

(A FELVÉTELT CSÍKY BOLDIZSÁR BOCSÁJTOTTA 

RENDELKEZÉSÜNKRE)

A Cantata profana partitúrája
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Amikor közeledett Bartók Béla születésének 125. évfordulója, Várbíró Judittal más 
ügyben Erdélybe utaztunk. A hosszú út során felvetődött, hogy meg kellene keresni 
Marița asszonyt, s a népi adatközlőt Budapestre is talán meg lehetne hívni. Nem na-
gyon hittünk az ötlet megvalósításában, de Csíky Boldizsár marosvásárhelyi zene-
szerző, – aki a film erdélyi forgatásainak szaktanácsadója volt – felkarolta kérésünket. 
Meglátogatta a már 81 éves hölgyet, aki – szép kora ellenére – szívesen vállalkozott a 
hosszú útra, noha élete során nem igen mozdult ki a falujából.  

Ekkor felgyorsultak az események. A Magyar Televízió Művelődési és Kulturális Fő-
szerkesztősége, két külhoni tematikájú műsor, az Átjáró és a Kárpát Expressz Szer-
kesztősége, valamint az Uránia Nemzeti Filmszínház 2006. október 9-én egy nagysza-
bású estet rendezett Bartók születésének évfordulójára a filmpalotában. Erre a jeles 
alkalomra hívtuk meg a filmben szereplő adatközlőt.  

Az adminisztráció kissé nehézkesen indult, magyar-román nyelvű meghívólevelet küldtünk 
Marița néninek, s kísérőjének, Moldovan Margareta asszonynak, biztosítva útiköltségüket és 
ellátásukat. A pályaudvaron vártam a vendégeket, akik a Magyar Rádió vendégházában kaptak 
szállást. Egész nap velük voltam, a társalgást nehezítette, hogy ők nem beszéltek magyarul, 
én pedig nem tudtam románul. Így városnézést iktattam be, megnéztük a Mátyás-templomot 
és a Parlamentet, délben stílusosan, a tabáni Aranyszarvas étterembe vittem őket ebédelni. 

Este a koncert előtt a vendégek átöltöztek, Marița néni gyönyörű népviselete, szépen 
hímzett keményített inge illett az ünnepi esthez. Már jó előre a helyszínen voltunk, régi 
kedves Duna tévés kollégám, Bakos Edit, az Uránia igazgatója fogadta a vendéget, 
a szereplők mikrofonpróbát tartottak, s a reflektorokat is pontosan beállították. 
Megnyugodtam, hogy az MTV stábja is időben megérkezett, felhívtam a szerkesztő 
figyelmét az est román díszvendégére.

Az Urániában – teltház előtt – megrendezett ünnepi vetítés meglepetéseket is tartogatott 
a nézők számára. A film egyes részei között rendkívüli program részesei lehettek az érdek-
lődők. Kovács Sándor zenetörténész, Bartók-kutató Kocsis Zoltán zongoraművész-kar-
mesterrel Bartók Béla archív lemezfelvételeiről, az előadókra gyakorolt hatásáról, a Bar-
tók-művek továbbéléséről beszélgetett, majd Kocsis – aki egyben korunk legjelentősebb 
Bartók interpretátora volt – a Mikrokozmosz részleteiből játszott. Hollós Máté, a Hungaro-
ton igazgatója a megjelent DVD-t méltatta, s elismeréseket adott át. Természetesen Csíky 
Boldizsár is helyet foglalt a színpadon, s értékes gondolataival gazdagította az eseményt.

Ezt követte Marița asszony előadása. Az idős hölgy, minden megilletődöttség és iz-
galom nélkül énekelte el a szarvassá változott fiúk legendáját, kristálytisztán, szug-
gesztíven. A végén még egy rövid ráadásra is vállalkozott, s szűnni nem akaró taps 
mellett vonult le a színpadról. 

A jeles bemutató méltó volt Bartók szelleméhez, a nézők soraiban nagyon sok ze-
nész és a Bartók életműve iránt érdeklődő foglalt helyet. 

A vendégek elégedetten távoztak, én magam viszont másnapra hagytam a tévéfelvé-
tel megtekintését. Ez hidegzuhanyként ért. A beszédek, s a vita hosszasan szerepeltek 
a szalagon, Marița néni előadásából viszont, talán valami félreértés miatt, alig két per-
cet vettek fel. A Bartók kutatás így szegényebb lett egy forrásértékű anyaggal...

Cs.Z.

Nyelv és Élet

Móra és a nyelv

Száznegyven éve született Móra Fe-
renc, akinek írásai óvodás korunktól 
egy életen át boldogítanak. A  han-
gokról sokunknak a „zengő ábécé” 
jut eszébe. „Aranyalma ághegyen…”

Móra megőrizte és ránk hagyomá-
nyozta a régi népnyelv kiveszőben lé-
vő szavait, olyanokat, mint ködmön, 
ficsereg, tütünke, batár. Szeretettel idéz-
te a Szeged környéki „célszörű sze-
gény embörök” tájszólását, ám ő ma-
ga irodalmi nyelven írta regényeit, a 
Kincskereső kisködmönt, az Ének a 
búzamezőkrőlt, az Aranykoporsót. 
A festő halálát… Gúnyolta a hivatal-
nokok bikkfanyelvezetét, azokét, 
akik a „Pragmatica Sanctióval” kí-
nozták a gondolkodó gazdákat. 
Falusi tanítóként, majd régészként, mú-
zeumigazgatóként ismerkedett meg a 
paraszti kultúra és nyelv rétegeivel. 

Szerencsésnek tarthatom magam, 
hogy én még Móra Ferenc  olvasó-
könyvéből, a Betűország első virágos-
kertjéből tanulhattam meg a betűk, a 
szavak, a mondatok összefűzését, az 
ő nyelvtörői gyötörtek-mulattattak, 
az ő csengő-bongó rímei lopták fü-
lembe-elmémbe az aranyszőrű bá-
rány meséjét. 

„…A nyelv örök mozgásban van – val-
lotta Nyelvtanóra című írásában –, de 
nem logika, hanem a pszichofizika tör-
vényei szerint, amiket elvi elhatározásokkal 
nemigen lehet szabályozni. Nagy élő-víz a 
nyelv, amit nem kell nagyon félteni, mert 
amennyit öregszik, annyit fiatalodik, 
mindig frissíti magát, s ha giz-gaz szemét 
hull bele, néha annyi, hogy a színét is alig 
látni tőle, elbánik azzal is. … A nyelv 
éppen   úgy változik, mint azok, akik 
beszélik, s mint ahogy pillanatnyi vál-
tozások se jobbá, se rosszabbá nem te-
szik az »embercsordát«, lényegében a 
nyelv is ugyanaz marad. Él: ebben 
benne van a jó is, a rossz is… Ezzel vi-
lágért sem azt mondom, hogy ne mentsük, 
védjük, tisztogassuk a nyelvet, ahogy lehet  
–  csak azt: ne féltsük. Addig, míg nemzet 
van, a nyelve is elpusztíthatatlan.”

Gyárfás endre

Szerkeszti: 
GrÉtsy lászló

Marton László: 
Cantana profana, Budapest

(FOTÓ: GLOBTROTTER 19)
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Tisztelgés a térképészek előtt

Ha hajózni szükséges, akkor térképek készítésére is szük-
ség van. Ennek a rendkívül közhelyes kijelentésnek az 
igazságát aligha kell bizonygatnunk, hiszen térképeket ős-
idők óta használnak, gondoljunk csak a kutatóexpedíciók-
ra vagy a kereskedelmi utakra, hogy a katonai alkalmazás-
ról ne is beszéljünk. Igaz, ezekről – érthető okokból – 
egyébként is kevesebbet hallani, most azonban egy neve-
zetes évforduló és az ebből az alkalomból megjelent kötet 
kapcsán illik és kell is erről beszélni. 100 évvel ezelőtt, 1919. 
február 4-én alakult meg ugyanis a Magyar Katonai Térké-
pészeti Csoport, ekkortól számítják az önálló magyar kato-
nai térképészet létrejöttét. És mi mással le-
hetne tisztelegni a térképészek előtt, mint 
ennek a száz évnek a történetét, térképé-
szetét és térképeit bemutató kötettel?! 

Persze a magyar térképészet sokkal ko-
rábbra nyúlik vissza. Az első (vagy leg-
alábbis a legrégebbi és megmaradt) ma-
gyar térképet Lázár deáknak tulajdonít-
ják, aki feltehetően 1514 körül készítette el 
a Tabula Hungariae-t, vagyis több mint 
500 évvel ezelőtt! Sorolhatnánk a további 
hazai vonatkozású, 1919 előttről származó 
személyeket és/vagy térképeket, de meg-
teszi helyettünk a könyv első fejezete, 
amely az elődök munkájáról és annak je-
lentőségéről szól. A kötet további részei is 
ebben a szellemben íródtak és időrendben 
mutatják be a magyar katonai térképészet történetét, így 
közvetve még annak fejlődését is megismerhetjük. 

A hangsúly mindig a szakmai tevékenységen van, ehhez 
kapcsolják a szerzők a hadtörténeti, társadalmi, politikai, 
gazdasági, technikai és egyéb vonatkozásokat. Ezek fényé-
ben lehet ugyanis megfelelően értékelni az elért eredmé-
nyeket. Nem lehet minden korszakról azt mondani, hogy 
látványos fejlődés történt, hiszen például a két világháború 
között és a második világháború alatt a korábbi térképek 
javítása, pontosítása, illetve a visszacsatolt területek új fel-
mérése volt a fő feladat. Persze ezeknek is megvolt a maga 
fontossága, és ezeket a munkákat is ugyanolyan hozzáértés-
sel végezték a magyar katonai térképészek, mint a na-
gyobb előrelépést jelentő új technikák bevezetését. Ilyen volt 
a ’80-as években megjelent digitális technika alkalmazása, 

a rendszerváltás hatása a társadalmi elvárásokra a térképé-
szetet illetően vagy a NATO-hoz való csatlakozás feltétele-
inek és a tagsággal járó elvárásoknak a biztosítása. Mind-
ezek hátteréről részletesen olvashatunk a könyvben. Egy 
kicsit még napjaink politikájából is kapunk ízelítőt, de talán 
érdekesebb, hogy a Digitális Topográfiai Adatbázis létrehozá-
sát ismertető részletek már a közeljövőre utalnak.

A könyv írói – név szerint Buga László, Hegedűs Ábel, 
Jankó Annamária, Mihalik József, Rojkó Annamária, Suba 
János, Szabó Béla, Szabó Gyula, Szabóné Szalánczi Erika, 
Tremmel Ágoston és Várszegi Lajos – minden esetben ki-
emelik a térképészeket, akiket nyugodtan nevezhetünk 
Alkotóknak, mert ahogy említettük, térképet készíteni 

szükséges, de egyáltalán nem könnyű fel-
adat A róluk való megemlékezés azért is 
nagyon helyénvaló. Közismert, de fontos-
nak tartjuk kiemelni, hogy politikai, en-
nek következtében pedig katonai szem-
pontból – és persze sok más szempontból 
is – nagyon mozgalmas évszázad van mö-
göttünk. A könyv egyik nagy érdeme, 
hogy a szakemberekről megtudhatjuk azt 
is, milyen eszközökkel, milyen szervezeti 
rendszerben, milyen körülmények és fel-
tételek mellett kutathattak, mérhettek, 
szerezhettek adatokat és milyen eredmé-
nyeket érhettek el. Ne felejtsük el, hogy 
katonai térképészetről van szó!

Nem annyira közismert, hogy a katonai 
célú térképek létrehozásához készített 

eszközök jelentős műszaki értéket képviselnek és ezeket, 
illetve magukat a térképeket szintén sok esetben alkal-
mazták a polgári életben is. Nem is szólva arról, hogy a 
katonai és a „civil” térképészet mindig is szoros kapcso-
latban állt egymással. Ezeknek az „együttműködések-
nek” a gyümölcseiből a könyv függelékének egy része 
ad ízelítőt, ami a kevésbé militáns érzelmű olvasók szá-
mára is érdekes lehet. 

Az írások ugyan magukon viselik a szakmának szánt 
tanulmányok bizonyos stílusjegyeit, de a könyvet legfel-
jebb azért nevezhetnénk nehéznek, mert éppen 2 kilót 
nyom. Egyébként könnyen olvasható, ezért a nem szak-
mabéli érdeklődők is haszonnal forgathatják. Alkalmas 
oktatási célra, akár tankönyvként is, de kiegészítő kötet-
ként mindenképpen. További kutatásokhoz is érdemes 

(két) kézbe venni, mert rengeteg adatot, utalást, 
gazdag irodalomjegyzéket tartalmaz, a névmuta-
tóban pedig nagyjából ötszázan szerepelnek! 

A kiadvány könyvészetileg is igazán méltó lett a 
centenáriumhoz. Rendkívül gazdagon illusztrált, 
keményfedeles, kiváló minőségű papírra nyomtat-
ták és megjelent angol nyelven is. A DVD-mellék-
leten katonai topográfiai és tematikus térképekből, 
illetve a nagyközönség számára készült térképek-
ből találhatók szemelvények. (A magyar katonai tér-
képészet 100 éve, 1919 – 2019, Zrínyi Kiadó, 2019, 
484 oldal, DVD-melléklettel, ára 7800 forint)

Trupka ZolTán
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Kovács József csillagász nevét a szakmában a színképelemzéshez 
kötik, a nagyközönség pedig a Csillagok között című filmmel kap-
csolatos előadásain találkozhatott vele. Nemrég helyeztek 
üzembe Szombathelyen egy 80 centiméter átmérőjű csillagászati 
távcsövet, melynek működtetésében szintén részt vesz. Az ELTE 
Gothard Asztrofizikai Obszervatórium tudományos főmunkatársá-
val arról beszélgettünk, hogyan érnek össze nála ezek a szálak.

CSILLAGOK ÉS 
SZÍNKÉPEK KÖZÖTT

– Itthon milyen volt akkor a spekt-
roszkópia helyzete?
– Az 1990-es évek előtt a fotometria 
dominált hazánkban. Komoly ered-
mények születtek, de Magyarorszá-
gon utoljára Gothard Jenő és Konkoly 
Thege Miklós foglalkozott –   észlelé-
si szinten is – csillagászati spektroszkó-
piával még a XIX. század végén. Úgy 
tűnt, itthon mi leszünk azok, akik új-
ra elkezdenek ezzel a témával foglal-
kozni. Először még eszközünk sem 
volt hozzá, de 2011 óta már van 
Magyarországon is olyan távcső, 

amelyikhez megfelelő felbontású 
spektrográf tartozik. Szombathelyen 
az 50 cm-es távcsövet kapcsoltuk ösz-
sze egy 11 ezres felbontású spektro-
gráffal. Ez a műszer egy „gyutacs” 
volt, és ebben meghatározó szerepet 
játszottunk Jankovics Istvánnal. En-
nek hatására készült el ugyanis Pisz-
kés-tetőn az 1 méteres távcsőhöz is 
egy színképelemző műszer. 
– Mit jelentenek ezek a felbontások?
– Kicsit leegyszerűsítve azt jelenti, 
hogy adott hullámhossznál milyen 
térbeli felbontással tudunk széthúzni 

– Hogyan került önnél képbe a szín-
képelemzés?
– Témavezetőmnek, Jankovics Ist-
vánnak köszönhetem, aki a ’80-as 
évek első felében Humboldt-ösztön-
díjasként Heidelbergben dolgozott, 
mielőtt Szombathelyen a Gothard 
Obszervatórium igazgatója lett. 
Emissziós csillagok színképének 
elemzésével, azaz spektroszkópiájával 
foglalkozott. Engem 1991-ben, rög-
tön az egyetem elvégzése után hívott 
a Gothardba, és ebbe a témába vont 
be. Így vált lehetővé, hogy 1993-ban, 
a rendszerváltás után első magyarként 
dolgozhattam Chilében, az Európai 
Déli Obszervatóriumban (ESO). Ez is 
a heidelbergi program keretében tör-
tént, és azért volt érdekes, mert a né-
metek akkoriban készítettek egy 
olyan spektrográfot, amelynek 20 ez-
res felbontása mai szemmel nézve is 
elég jónak mondható. Ennek révén 
minden évben több hónapnyi észlelési 
időt kaptak egy 50 cm átmérőjű táv-
csőre La Silla-n. A fiatalokat – köztük 
engem – bíztak meg azzal, hogy sok-
sok csillag spektrumát gyűjtsék össze 
hosszú időn keresztül, úgyhogy elég 
szép adatbázis jött létre. 

A P Cygni szuperóriás csillagnak az ELTE GAO MKK eShel spektrográfjával rögzített, 
hamisszínes nyers echelle spektruma. (KÉP: KOVÁCS JÓZSEF ELTE GAO MKK)
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a Gothardban és az ELTE-n található 
gépeket is. Olyan gyűjteményt állítot-
tunk össze, amelyben 130 ezer modell-
színkép van. Pontosabban 1,3 millió, 
mert minden spektrum tízféle felbon-
tásban készült el. Jó 7-8 hónapos mun-
ka volt, de a könyvtár mindenki számá-
ra elérhető a Space Telescope Science 
Institute megfelelő adatbázisában. Ebből 
a valóságban észlelt csillag paraméte-
reit úgy lehet megállapítani, hogy a 
felvett színképüket összehasonlítjuk a 
modellekkel. Mindennek egyik célja 
az, hogy referencia-adatbázis legyen 
a tervezett James Webb-űrteleszkóp 
egyik spektrográfjához, amelynek a 
kalibrációjához is fel lehet használni 
ezeket a modelleket. 
– Az ön nevét a nagyközönség a 
Csillagok között című film tudomá-
nyos hátterét ismertető előadásairól 
ismerheti. Ezeket még mindig nagy 
érdeklődés kíséri, pedig majd’ négy 
év telt el a film és a könyv megje-
lenése óta. Hol a helye ennek az ön 
szakmai munkásságában?
– A filmhez Kip Thorne által írt 
könyvét én fordítottam magyarra. 
Persze a film népszerűsége nagyon 
kellett ahhoz, hogy ilyen érdeklődést 
váltsanak ki az előadások. Középisko-
lai matematika-fizika szakos tanár és 
csillagász van beírva a diplomámba, 
de tanárként soha nem dolgoztam. 
Viszont úgy érzem, van egy olyan vé-
nám, amivel a kutatást és az oktatást 
összekapcsolhatom. Egyetértek azok-
kal a kollégákkal, akik azt mondják, a 
tudomány műveléséhez hozzátartozik 
annak népszerűsítése is. 

Trupka ZolTán

majd megtalálni az éppen becsapódó 
égitestek nyomait. Persze a Hold fá-
zisváltozásai miatt az árnyékban lévő 
rész változó méretű, és előbb-utóbb 
elérjük a teliholdat. Ilyenkor a táv-
csövet más célokra használjuk majd, 
többek között a spektroszkópiai mé-
réseket is lehet folytatni. Az észlelési 
program élesben 2019 augusztusá-
ban indul.
– Ön részt vesz a galaktikus arche-
ológia programban is. 
– Ez egy nemzetközi projekt, amely-
ben én a spektroszkópia területén szer-
zett tapasztalatomat próbálom haszno-
sítani. Magyar részről Mészáros Sza-
bolcs a program vezetője, aki hosszú 
évek után tért haza, és néhány éve már 
szintén a Gothard munkatársa.

A programban a Tejútrendszer fejlő-
désének történetét gömbhalmazok se-
gítségével igyekeznek felrajzolni az 
APOGEE nevű nagy égboltfelmérés 
adatait felhasználva. Ha csillagokról 
van szó, szeretnénk tudni azok para-
métereit: mekkora az effektív hőmér-
sékletük, gravitációjuk, milyen kémiai 
elemek milyen gyakorisággal vannak 
jelen a légkörükben. Ezek kiderítésére 
spektrumokat kell készíteni róluk. 
A színképet és benne a vonalak alak-
ját, erősségét a fenti paraméterek 
mind befolyásolják. Kiszámoltunk 
modelleket, amelyek azt mutatják, 
hogy adott hőmérsékleten, adott gra-
vitációval, megfelelő kémiai összeté-
tellel számolva hogyan kell kinéznie 
egy csillag színképének. Ez azonban 
nagyon számítógép-igényes tevékeny-
ség. Az MTA SZTAKI-ban üzemelő 
szuperszámítógépek mellett bevontuk 

egy angströmnyi hullámhossztarto-
mányt, vagyis mekkora hullámhossz-
különbséget tudunk még külön érzé-
kelni. Az említett 11 ezres felbontás 
5000 angströmnél körülbelül fél 
angströmös felbontást jelent. A Piszkés-
tetőn üzemelő 20 ezres felbontású esz-
közt Fűrész Gábor tervezte és építette. 
Ezzel már az egyes színképvonalak bel-
ső szerkezetét is lehet tanulmányozni. 
– Milyen programokon dolgoznak 
ezekkel a berendezésekkel?
– Mi cefeida típusú pulzáló változó-
csillagok színképeinek elemzését 
kezdtük el, azzal a célzattal, hogy ket-
tős rendszereket találjunk közöttük. 
Az ilyen típusú csillagok ugyanis alap-
vető fontosságúak a kozmikus távol-
ságskála meghatározásban. Pulzáció-
juk periódusát nagy távolságból is elég 
pontosan meg lehet határozni, ez pe-
dig kapcsolatban áll az abszolút fé-
nyességgel. A látszó fényességet is meg 
tudjuk mérni, ezek viszonyából aztán 
meg lehet állapítani a távolságot. Ez 
pedig alapvető fontosságú paraméter a 
csillagászatban. Ha azonban a pulzáló 
égitest egy kettős tagja, akkor a kísérő 
beleszólhat ennek az összefüggésnek a 
kalibrációjába. Tehát fontos tudni, 
hogy mennyi közöttük a kettős. 
– Az új, 80 centis távcsövet is erre 
használják?
– Inkább úgy fogalmaznék, hogy er-
re is használjuk majd. De a fő cél más. 
A távcső egy EU-s pályázat eredmé-
nye, aminek Kozmikus hatások és koc-
kázatok a címe. Ebben nem csak a 
Gothard Obszervatórium vesz részt. 
A vezető partner az MTA CSFK 
Konkoly Csillagvizsgáló Intézet, a 
másik partner az MTA CSFK Geo-
déziai és Geofizikai Intézet Sopron-
ban. A cél az, hogy próbáljuk azokat 
a kockázatokat elemezni, amelyek a 
Földet fenyegetik a világűrből. Gon-
doljunk csak a földsúroló égitestekre, 
meteoroidokra, kisbolygókra.

A Konkoly egy meteorkamera-
rendszert hoz létre, a soproniak a lég-
körbe belépő égitestek által okozott lö-
késhullámot és ionizációt vizsgálóják. 
A Gothard azt vállalta, hogy a 80 cm-
es távcsővel a Hold felénk néző, de 
még árnyékban levő területét fényké-
pezi, és próbálja a becsapódási nyo-
mokat rögzíteni. A távcsövön olyan 
kamera lesz, amely másodpercenként 
80-100 képet rögzít, ezeken kell 

Az ELTE GAO MKK új 80 cm-es alt-azimutális távcsöve tesztelés közben.
(KÉP: CSÁK BALÁZS ELTE GAO MKK/MTA CSFK CSI)
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S zobrozó nyúl, vágtázó csigák és különféle sze-
mek, sajátos tekintetek… (Melyikük milyennek 

lát minket?) 
Szoros egymásutánban érkezett fotók független 

forrásokból; a véletlen minta mégis érezhetően 
egy tőről fakad. Ugyanis a „függetlenség” vélel-
me csak fizikailag áll meg. (A Butykán, illetve 
Biatorbágyon készült felvétel módszerét valóban 
nem egyeztették.) Egy másértelmű függetlenség 
is létezik, ami pedig itt egységes háttér: a kapcso-
latfelvétel után (sőt esetenként annak köszönhe-
tően) valamennyi lény szabadon folytathatta éle-
tét. Ez az etikai attitűd (nem feltétlenül a termé-
szet jellemzője) volt végig érvényben a tárlat ele-
meinek létrejöttekor.

H. J. 
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1. Surányi Bálint (Encs, balint.suranyi@gmail.com) – Nézzünk farkasszemet – 
Egy kora nyári fotózás alkalmával volt szerencsém objektívvégre kapni ezt az érdek-
lődő mezei nyulat. Kíváncsiságának köszönhetően két méterről figyeltük egymást. 

facebook.com/Surányi-Bálint-Természetfotói

2. Gyimóthy Kálmán (Biatorbágy, kwgyimo@biatv.hu) – Látogató – A földön futó 
hatalmas pókot vettem észre kertemben. Gyorsan egy üvegtálba tessékeltem, ahol 
kényelmesen fényképezhettem, aztán útjára bocsátottam őkelmét. Mérete a 4 cm-t 
is meghaladta, aminek apján egy cselőpóknak vélem. (Találkozás esetén legyünk 

óvatosak, ő védett, de minket nem tekint annak, és fájdalmas a csípése!) 

3-4. Horváth Miklós (Butyka, hmika@vilaglex.hu ) – Kitin és polipropilén 
–  A garázsban találtam ezt a cincért egy műanyag tálkában szerencsétlenkedett. 

Mielőtt elengedtem, készítettem róla néhány közelképet.

5-6. Benedek Péter csigaverseny (peter.benedek.hu@gmail.com) – Csigafutam 
– Egy nyári zápor után letört fagally alatt sorakozó csigákra lettem figyelmes. 
A heves eső elől bújhattak el. Amikor az ágat felemeltem, jobbnak látták ha „elfut-
nak”. A gyermekem kisebb korában mindenféle csigát összegyűjtött, és hazaho-
zott, így évek óta vannak a kertben ilyen színes csigáink. Az 1-es pályán a csíkos 
a pannon csiga (Cepaea vindobonensis), a piros és sárga színekben versenyző 

társai fiatal ligeti csigák lehetnek (Cepaea nemoralis), még nem vették fel végleges 
csíkos mintázatukat. Utóbbi Magyarországon védett faj, eszmei értéke 5 000 Ft.

5
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1. fejtörő – Feleki Zoltán 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

3. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: 08.20

(A nullák rajzolatából.)

2. fejtörő –  Mikó Laura Hanna feladványa

Megoldás: 

3. fejtörő – Benked Anett feladványa 

Megoldás: 8

(7+1=8, 2x4=8, 20-12=8, 64/8=8)

Az alábbi számsorból kimaradt a 0. A sorban hova illeszkedik?

Az alsók közül melyik az egyetlen szó, amelyik illik a halmazba került 
szavak közé?

Melyik sziget mekkora, hányan lakják és melyik országhoz tartozik, 
ha tudjuk, hogy…:

- a 2. legnagyobb szigeten laknak a legkevesebben, épp feleannyian, 
mint a legkisebb szigeten, ami így a 2. legnépesebb a 4 közül;

- Nanumanga és a Kiribatihoz tartozó sziget közül az egyik pont fe-
leakkora, mint a másik; területük összesen épp tízszer akkora, mint 
a legkisebb szigeté, pedig egyikük sem a legnagyobb, ami egyben 

a legnépesebb is, 700 lakossal;
- a Tuvaluhoz tartozó szigetnél nagyobb Manihin feleannyian laknak, 

mint a másik három szigeten együttvéve;
- a Francia Polinéziához tartozó, 13 négyzetkilométeres szigeten 

százzal többen élnek, mint Kilin;
- Banaba területe épp századannyi, mint a Marshall-szigetekhez 
tartozó földdarab népessége, továbbá Banaba nem az a sziget, 
ahol 500-an élnek, mert lakosainak száma épp százszor annyi, 

mint Tuvalu szigetének területe? 



Egy másodpercnyi nevetés

Az emberi faj sikerének egyik titka, hogy képes a 
rendkívül bonyolult, szervezett együttműködésre, 
amelyben sokszor egymást nem ismerő személyek 
is részt vesznek. A közös tevékenység nemcsak 
racionális tervezést igényel, hanem magas fokú 
szociális összhangot is. Ennek megteremtését 
szolgálja, hogy a csoport tagjai állandóan odafi-
gyelnek a többiekre, ki milyen hangulatban van, 
hogyan kell viszonyulni hozzá, és az újonnan ér-
kezőknek is hamar fel kell tudniuk mérni a cso-
portban meglévő személyközi viszonyokat. 
A csoportban való eligazodásban a beszéd mellett 
a nonverbális kommunikáció is sokat segít.

A nevetés – bár nem így szoktunk gondolni rá 
– szintén a nonverbális kommunikáció egyik esz-
köze; ezt önmagában már az is jelzi, hogy társa-
ságban 30-szor gyakrabban nevetünk, mint ha 
egyedül vagyunk.

A lélektani kutatás mindeddig nem sok figyelmet 
fordított az együtt nevetésre, vagyis arra a helyzetre, amikor 
két vagy több egymással kommunikáló személy egyszerre 
nevet. Gregory A. Bryant, az amerikai UCLA kutatója nem 
azt a kérdést tette föl, hogy miért vagy min szoktak együtt 
nevetni az emberek, hanem azt, hogy a közös nevetésből a 
kívülálló szemlélők milyen információkat szűrnek ki a neve-
tők közötti viszonyra vonatkozóan. Vajon elárul-e bármit is 
az emberek kapcsolatáról az, hogy hogyan nevetnek együtt?

Az ennek kiderítését célzó kutatás igazán nagyszabású 
volt, a világ legkülönbözőbb részein 24 kultúrában – töb-
bek között Hollandiában, Namíbiában, Kínában, Új-Zé-
landon, Szlovákiában és az USA-ban – végezték el ugyan-
azt a kísérletet. Ehhez Bryant és munkatársai hangfelvéte-
leket gyűjtöttek közös nevetésekről. Huszonnégy olyan, 
laboratóriumban felvett beszélgetést használtak fel, me-
lyek mindegyikén két-két amerikai egyetemista párbeszé-
de volt hallható. A párokat az esetek felében egymást jól 
ismerő barátok alkották, a többi alkalommal idegenek be-
szélgettek, akik csak akkor találkoztak először. A kutatók 
minden beszélgetésből két-két részletet választottak ki, 
mégpedig olyanokat, melyeken a két személy egyszerre 
nevetett. Ezek a kiemelt részletek nagyon rövidek voltak, 
átlagos hosszuk mindössze egyetlen másodperc volt.

Ezt a negyvennyolc kis hangfelvételt játszották le a ku-
tatásban világszerte részt vevő 966 alanynak, akiknek a 
feladata az volt, hogy a nevetés elhangzása után próbálják 
megtippelni, a két személy barátságban áll-e egymással, 
vagy pedig idegenek. 

Az eredmény minden kultúrában egységes volt: a külső 
szemlélők – illetve hallgatók – a véletlen találgatás szint-
jénél jóval nagyobb arányban helyesen tippelték meg, 
hogy milyen a viszony a két nevető személy között. A tel-
jes kísérletre vonatkozóan a helyes találatok aránya 61% 
volt, de ha a felvételen két barátnő együttes nevetését le-
hetett hallani, akkor a válaszadók legalább 75-80% körüli 
biztonsággal meg tudták állapítani, hogy jó ismerősi vi-
szonyban vannak-e egymással. Férfi párosok esetében vi-
szont akkor volt a legmagasabb a helyes találatok aránya, 
ha a két személy idegen volt egymás számára.

A kutatók akusztikailag is elemezték a hangmintákat, 
összevetették a hallgatók ítéleteivel és megállapították, 
hogy a baráti nevetéseknek vannak bizonyos mérhető jel-
legzetességeik, pédául szabálytalanabb a hangmagasság 
váltakozása és a hangerő intenzitásának hullámzása. Eze-
ket az apró jellegzetességeket az ember – anélkül, hogy 
tudna róla – figyeli, észleli és értelmezi.

Ez teszi lehetővé, hogy a társas viselkedés ilyen „vékony 
szeletei” alapján is gyors értékelést készíthessünk a környe-
zetünkben levő emberekről. S mivel a jelenség kultúráktól 
függetlenül tapasztalható, minden bizonnyal az evolúció 
során kialakult készségről van szó. Ebben is megnyilvánul, 
hogy társas lények vagyunk, és „minden idegszálunkkal” 
rá vagyunk hangolódva a többiek megnyilvánulásaira, hi-
szen személyes sikerünk is részben attól függ, mennyire 
tudunk szerves részévé válni a közösségnek.

Mannhardt andrás

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

Szívderítő (SZŰCS ÉDUA RAJZA)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Adatbányászat a kémiában 

Extrém komplex összetételű szerves 
minták vizsgálatára fejlesztettek 

ki új matematikai módszert korszerű 
adatbányászati eszközök felhasználá-
sával a Debreceni Egyetem kutatói. 
A polimerkémiában, anyagtudo-
mányban és analitikai kémiában is 
univerzálisan alkalmazható új mód-
szerről az analitikai kémia vezető 
nemzetközi lapjának számító Analytical 
Chemistry folyóiratban publikálták 
eredményeiket a kutatók. 

„Az összetett kémiai és biológiai rend-
szerek vizsgálata komoly kihívást jelent, 
viszont ahhoz, hogy megértsük, hogyan 
viselkednek, mivel magyarázhatók a tu-
lajdonságaik, azonosítanunk kell a rend-
szer összetevőit. A kőolaj vagy például a 
polimer-, kopolimerrendszerek akár több 
százezer vegyületet is tartalmazhatnak. 
A kőolaj komplexitását mutatja, hogy egy-
szerre megtalálhatók benne olyan kompo-
nensek, melyek a finomítás során, benzint, 
gázolajat, cseppfolyós gázt, aszfaltot, mű-
anyag-alapanyagokat szolgáltatnak, emel-
lett még sorolhatnánk az iparban és a min-
dennapi élet különböző területein használt, 

Például a vizsgált kopolimereket 
a gyógyszeriparban gyógyszerható-
anyagokat szállító segédanyagként al-
kalmazzák, így nagy jelentősége van, 
hogy megértsék ezen rendszerek tulaj-
donságait az összetétel függvényében.

„Új szemszögből közelítettük meg a nagy 
mennyiségű adat és ennek kezeléséből szár-
mazó problémát. A tömegspektrometriás 
vizsgálat során nyert adatokat sorozatokká 

Takarékos hűsölés

A nyári hőségben hűvösségre vá-
gyóknak már régóta nem csak a 

legyező vagy a ventilátor áll rendel-
kezésére, hiszen az otthoni légkondi-
cionáló berendezés elterjedésével egy 
gombnyomással elűzhetjük a trópusi 
éghajlatot otthonunkból. Az eszköz 
azonban kifejezetten mohó: az épü-
letek áramfogyasztásának 15%-át is 
kiteheti e berendezés energiaigénye. 
Néhány alacsonyabb szélességen fek-
vő ország, például Szaúd-Arábia ese-
tében ez az érték 70% is lehet.

Felmerül tehát az áramfogyasztás 
csökkentésének igénye. Ha teljesen 
nem is tudjuk kiiktatni a villany-
óra-pörgető gépeket, lehetséges-e 
legalább mérsékelni használatukat új 
technológiák alkalmazásával? 

A Nature Sustainability folyóiratban 
megjelent új kutatás erre a kérdés-
re válaszolva mutat be egy lehetsé-
ges kiegészítő hűtési eljárást. Ez egy 
olyan passzív hőmérséklet-szabályo-
zó megoldás, amely anyagtechnikai 

A rendszer lényegi eleme egy poli-
mer/alumínium film, melyet egy do-
boz alján helyeznek el. A film két ré-
tegből tevődik össze, az alumínium 
alapból és az arra felvitt 150 mikro-
méter vastagságú, átlátszó dimetil-
polisziloxánból (PDMS). A PDMS 
egy széles körben használt, olcsó, 

kőolajból előállított termékeket. A minták 
elemzésével olyan információkat nyerhe-
tünk, melyek hatékonyabb finomítást és 
felhasználást tesznek lehetővé az ipari 
szereplők számára. Éppen ezért kezdtük 
el kutatni ilyen összetett anyagi rendszerek 
vizsgálatának új módszereit” – mondta 
el Kéki Sándor, a Természettudományi 
és Technológiai Kar Alkalmazott Kémiai 
Tanszékének vezetője.

megoldások révén, elektromos áram 
használata nélkül képes bizonyos mér-
tékű hűtés elérésére. A rendszer a hősu-
gárzás általi hűtés évtizedek óta kihasz-
nált technológiáján alapszik. A korábbi 
megoldások jelentős része azonban csak 
éjszaka működött, a kritikus nappali 
órákban nem lehetett rá számítani.

A kísérletben létrehozott hűtőrendszer elképzelt, jövőbeli, többelemes elrendezése egy 
épület tetején
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alakítjuk valamilyen kémiai összefüggés 
alapján, ezeket vizsgáljuk tovább. Ez le-
hetőséget teremt, hogy egyszerre lássuk az 
összes komponenst, ami alapján értelmez-
hetjük, meghatározhatjuk az anyagok tu-
lajdonságait és azok viselkedését. A mód-
szert egy kamerával és annak felbontásával 
lehetne szemléltetni. Az eddigi módszerek 
az anyagokról csak homályos képet mutat-
tak, vagy csak annak egy apró szegmensét 
látjuk. Ezzel szemben a módszerünkkel 
alkotott kép felbontása jelentősen nagyobb, 
tiszta képet ad, megnövelve a kinyerhető 
információk mennyiségét” – magyarázza 
az új módszer lényegét Nagy Tibor, a 
Természettudományi és Technológiai 
Kar Alkalmazott Kémiai Tanszéké-
nek adjunktusa. A módszer hatékony-
ságát és alkalmazhatóságát eddig a 
nyers kőolaj és kopolimerek vizsgála-
tával demonstrálták.

A Debreceni Egyetem kutatói most 
az új számítási módszert alkalmazó 
applikációk kifejlesztésén dolgoznak, 
amely révén bővülhet a felhasználási 
terület, főként egészségipari irányba, 
ahol a különböző vegyületek, ható-
anyagok vizsgálatában lehet hasznos.

(Debreceni Egyetem)

hatására bekövetkező erdőszerkezeti 
és összetételbeli változásokat tudomá-
nyos módszerekkel követik nyomon és 
értékelik ki. Vizsgálataikba bevonják 
a növényzetet, a mikroélőhelyeket és 
néhány „ernyőfajként” is jellemezhető 
állatfajt vagy fajcsoportot is. Céljuk, 
hogy a megvalósítás során szerzett ta-
pasztalatokat összegezve olyan kezelé-
si javaslatokat dolgozzanak ki, melyek 
szélesebb körben is alkalmazhatók a 
tölgyerdőkben végzett természetvé-
delmi erdőkezelés vagy akár erdőgaz-
dálkodás folyamán.

Ehhez a munkához járult hozzá 
most Jane Goodall: inspiráló beszédét 
követően gyerekek részvételével ős-
honos facsemetéket – házi berkenyét, 
vadkörtét és molyhos tölgyet – ülte-
tett el a területen, melynek eredmé-
nyeképp természetesebbé és ellenál-
lóbbá válnak a Sas-hegy tölgyesei is.

Jane Goodall 1977-ben hozta létre 
globális intézethálózatát a csimpán-
zok és élőhelyük védelmének érde-
kében, azóta 24 országban – így ha-
zánkban is – van már filiáléja a Jane 
Goodall Intézetnek. Segítségükkel a 
tudósnő 1991-ben útjára indította a 
Roots& Shoots, azaz a Rügyek és Gyö-
kerek elnevezésű környezeti-nevelési 
programot, mely elsősorban a fiata-
labb generációt igyekszik megszólí-
tani és inspirálni az őket körülvevő, 
nekik nem tetsző környezeti vagy 
társadalmi problémák megoldására. 
A 110 országban működő program 
magyarországi csoportjai a közös 
faültetéssel fejezték ki a tenni akarás 
és a kétkezi természetvédelem fon-
tosságát. „Minden egyes apró cseleke-
det számít. Minden egyes nap, minden 
egyes percben bárki tehet valamit azért, 
hogy jobb legyen a világ” – mondta a 
sashegyi eseményen Jane Goodall.

(WWF Magyarország)

szilícium alapú szerves polimer. Bel-
ső energiáját, azaz hőjét csaknem 
95%-ban az infravörös tartomány-
ban, 8-13 mikrométer közötti hul-
lámhosszon bocsátja ki, ami fokozot-
tan alkalmassá teszi a sugárzás általi 
hőleadására. E hullámhossz-tarto-
mányon a sugárzást csak komolyabb 
felhők vagy nagyobb mennyiségű 
por állítja meg a légkörben, egyéb-
ként szabad az útja az űr felé.

Laboratóriumi kísérletek után a 
technológiát „élesben” is kipróbál-
ták. A szabadban felállított rend-
szerrel a környezethez képest 5-6 ˚C 
közötti hőmérséklet-csökkenést si-
került elérni, a kísérleti elrendezés 
megváltoztatásával a csökkenés kö-
zel kétszer ekkora, 11 ˚C is lehet. 

A kutatóknak sikerült egy hatékony 
és olcsó passzív hűtésrendszert létre-
hozniuk, amely nem bocsát ki üveg-
házgázokat, és az eddigi technológi-
áktól eltérően nappal is alkalmazható. 
Bár a hagyományos, aktív hűtésrend-
szereket nem tudja kiváltani, kiegé-
szítésként, a két módszert együttesen 
alkalmazva rengeteg energia takarít-
ható meg, ami közvetett előnyökkel 
jár a környezet számára is.

DáviD Tibor

Őshonos faültetés a Sas-
hegyen

A Jane Goodall’s Roots&Shoots prog-
ram keretében három őshonos fa-

csemetét ültetett el a névadó tudós nő 
augusztus 9-én a Duna-Ipoly Nem-
zeti Park Igazgatóság kezelésében lévő 
Sas-hegy lejtőin, a Life4OakForests 
projekt egyik helyszínén.

Budapesten a Sas-hegy tölgyese – 
kiemelkedve városi környezetéből 
– őshonos erdei fajaival a nagy bio-
lógiai sokféleséggel rendelkező szá-
razföldi élőhelyeink közé tartozik, 
csakúgy, mint Magyarország más 
tölgyerdei. Fennmaradásukat azon-
ban különböző invazív növények 
veszélyeztetik. A Sas-hegy egy kü-
lönösen jelentős biodiverzitás „for-
rópont”, ahol több száz faj él együtt: 
egyebek között számos orchideafaj, 
a Szent István-szegfű, a leánykökör-
csin, különböző pók- és hüllőfajok 
vagy a nagy szarvasbogár. Ezeket az 
értékes fajokatA az emberi jelenlét 
és az olyan özönnövények, mint az 
orgona, az akác vagy a japán kese-
rűfű veszélyezteti.

A Life4OakForests projekt során az 
özönnövények visszaszorításával, az 
erdőregenerációs folyamatok megsegí-
tésével (a túlzottan elszaporodott cser-
jék visszaszorításával), illetve a tölgyek 
és a tölgyerdőkre jellemző növények 
ültetésével érjük el a tölgyesek termé-
szetesebbé válását. Maga a kezdemé-
nyezés a LIFE Nature program kere-
tében, az Európai Unió támogatásával 
és a Földművelésügyi Minisztérium 
társfinanszírozásával valósul meg. 
A partnerségben részt vesznek a Bük-
ki, a Duna-Ipoly és Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park Igazgatóságok, az MTA 
Ökológiai Kutatóközpont, a WWF 
Magyarország, az Érmelléki Termé-
szetvédelmi és Turisztikai Egyesület, 
valamint az olasz Ente di gestione per i 
Parchi e la Biodiversita-Romagna ter-
mészetvédelmi igazgatóság.

A 10 éves projekt szakemberei olyan 
egységes természetvédelmi erdőkeze-
lési tevékenységeket szeretnének vég-
rehajtani, melyek hozzájárulnak tölgye-
seink természetesebbé, és ezáltal egész-
ségesebbé válásához. A beavatkozások 
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A nádirigó dilemmája a 
kakukktojással

Az utódgondozás egyik különle-
ges esete a fészekparazitizmus. 

Ilyenkor ugyanis a szülők maguk 
nem táplálják, őrzik és melengetik a 
fiókáikat, viszont ez nem jelenti azt, 
hogy teljesen gondozatlanul hagy-
nák őket. Épp ellenkezőleg! Nagyon 
is gondos nevelőszülőkre bízzák 
őket – persze azok beleegyezése nél-
kül. A fészekparazita magatartás 
megjelenhet fajon belül (ilyenkor 
vannak „gondozó” és „parazita” 
stratégiát követő egyedek is ugyan-
azon populációban); és ismerünk 
olyan fajokat is, amelyek maguk so-
hasem folytatnak utódnevelést, ha-
nem kizárólagosan más fajokkal ne-
veltetik a fiókáikat.

A kakukk az utóbbi kategória talán 
leghíresebb példája – nem véletlen, 
hogy rengeteg kultúrában és nyelvben 
vált közmondásossá a magatartása. 
A kakukk igen sok kisebb-nagyobb 
énekesmadár faj fészkét parazitálja, 
mégpedig végzetes következmények-
kel a mostohaszülő családjára nézve. 
A kakukkfióka ugyanis elpusztítja 
mostohatestvéreit, ezzel megsemmi-
síti a nevelő saját szaporodási esélyeit, 
miközben azok minden energiájukat 
a hívatlan vendég ellátásába fektetik.

Nem meglepő tehát, ha az evolú-
ció különféle kakukk-elhárító meg-
oldásokkal vértezte fel a potenciális 

áldozatokat. Egy sor olyan megoldás 
ismert, ami már eleve megnehezíti 
a kakukktojás behelyezését: például 
nehezen megtalálható, megközelít-
hető fészkek, éber, agresszívan őr-
ködő szülők. De ha már megtörtént 
a baj, akkor sem ér véget a lehető-
ségek tárháza: a kiszemelt nevelő-
szülők ugyanis „megtagadhatják” a 
kakukkfióka kiköltését és nevelését 
úgy, hogy vagy kidobják a kakukk-
tojást a fészekből, vagy otthagyják a 
teljes fészekaljat. Utóbbihoz már az 
is elég, ha kakukkot láttak a fészek 
közelében ólálkodni. A kakukkto-
jás kidobásához viszont a madárnak 
elsődlegesen fel kell tudnia ismerni, 
majd pedig meg is kell tudnia ragad-
ni azt. Előbbit megnehezíti, hogy a 
kakukk a gazda-faj tojásához kiné-
zetben és méretben is hasonló tojást 
rak; a megragadást pedig a kisebb 
gazda-fajok méretüknél fogva nem 
feltétlenül tudják megtenni. 

A nádirigó egyike a kakukk által 
gyakran parazitált fajoknak. Esete 
azért érdekes, mert a kakukkelle-
nes stratégiák mindkettőjét (tojás 
kidobása, vagy a teljes fészekalj 
elhagyása) megfigyelhetjük nála. 
Cseh kutatók azt vizsgálták, hogy 
vajon mitől függ az, hogy az adott 
nádirigó melyik megoldást választ-
ja. Elsődlegesen azt feltételezték, 
hogy amikor a kakukktojás ke-
vésbé „ügyes utánzata” a nádirigó 
saját tojásainak, akkor fogják azt a 
nádirigók inkább kidobni. A töké-
letes utánzatoknál viszont inkább a 
fészekalj elhagyása lesz a megoldás, 
ha a nádirigó „gyanút fog” a kakukk 
látogatásával kapcsolatban. 

ÉT-ETOLÓGIA

A vizsgált területen nagyon gyako-
ri a nádirigófészkekben a kakukkto-
jás: a vizsgált mintegy 200 fészek 
hatvan százalékába került legalább 
egy „vendég”. A parazitált fészkek 
negyven százalékát pedig többször is 
meglátogatták a kakukkok. Viszont 
a nádirigók is résen voltak, mert az 
esetek 57 százalékában elutasították 
a kakukktojást: vagy kidobták azt, 
vagy otthagyták a teljes fészekaljat. 
Azt, hogy melyik megoldást válasz-
tották, az összes vizsgált tényező 
közül csak az befolyásolta, hogy egy 
vagy több kakukklátogatás történt-e 
az adott fészeknél. Míg az egyedü-
li kakukktojást többnyire kidobták 
a nádirigók, a többször is parazitált 
fészkeknél az esetek több mint felé-
nél elhagyták a fészket a szülők. 

A kakukktojás mimikrijének mi-
nősége nem befolyásolta a nádirigó 
döntését. A csak egyszer parazitált 
fészkekben összehasonlították a ka-
kukktojás méretét, alapszínét, vala-
mint mintázatát a gazdamadár tojá-
saiéval. Mindeme paraméterek nem 
különböztek a később kidobásra 
kerülő, avagy elhagyott tojások ese-
tében. A kakukk-ellenes stratégiát 
nem befolyásolta a nádirigó életko-
ra (tapasztaltsága) és az sem, hogy a 
költési szezon elején, vagy vége felé 
történt az esemény. 

A szerzők elképzelhetőnek tartják, 
hogy az adott nádirigó döntését az 
is befolyásolhatja, hogy vajon van-e 
a környezetében az újrafészkelésre 
alkalmas hely, illetve a kondíciója 
mennyire engedi meg egy új fészek-
alj létrehozását. Mindezen tényezők 
beépítése nyilvánvalóan további ku-
tatásokat igényel.

Pongrácz PéTer
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KERESZTREJTVÉNY

www.ixam.hu    info@ixam.hu

Következő vizsgaidőpont:
 
2019. október 19.
Jelentkezési határidő: 2019. október 7.

PRÓBÁLJA KI 
LEGÚJABB
NYELVVIZSGÁNKAT! 

AZ ÚJ NEMZEDÉKNEK!

Államilag elismert nyelvvizsga

Az első hazai fejlesztésű  
számítógépes nyelvvizsga

Próbálja ki!

Kedves Olvasóink!

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

meg a szerkesztőségben.
Jó szórakozást kívánunk lapunk  

olvasásához!

A periódusos rendszer napjainkra kétszer annyi elemet tartalmaz, mint 
amennyivel megszületett. Soknak a létezését ugyan feltételezte Mengye-
lejev, de csak később fedezték fel, s illesztették be a megfelelő oszlopba 
és periódusba, akárcsak a mesterségesen létrehozottakat. Ám nem 
csak bővül e rendszer, hanem „ki is potyognak” belőle elemek, mint az 
első változatban még 95-ös rendszámmal szereplő, 1830-ban felfede-
zett elem. A Jedlik által magyarul találóan ikrenynek nevezett „elemről” 
ugyanis kiderült, hogy az két önálló kémiai elem elegye. Jó fejtést!

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. Gulyás őrzi. 11. Régi, kövült. 12. Berger (Treat Willi-
ams) a főhőse e filmmusicalnek. 13. Borít, takar. 15. Svájci párt rövidített 
neve (a PAD betűiből). 16. Erejét megfeszítve igyekszik. 18. Talajjavítás-
ra, szigetelésre stb. használt, vulkanikus eredetű anyag. 19. Veszprém 
vize. 20. Jármű hátsó része. 21. ...-kő; falszerű sziklatörés a Bükkben. 
22. Izzó belseje! 23. Kiváló elme. 24. A jód és a bór vegyjele. 25. ... 
Basinger; USA-beli színésznő. 27. Cukornádból készülő szeszes ital. 
28. Ben ...; Lewis Wallace megfilmesített regénye. 29. Hivatalos papír. 
30. Szülő, nagyszülő becéző megszólítása. 31. Cselgáncsfokozat. 32. 
Székesegyház. 33. Űzik, pedig nem menekül! 35. Ide-oda a folyosón. 
37. Erőátvitelt közvetítő, nem forgó alkatrész.

FÜGGŐLEGES: 1. Könyököl, de nem tolakodva! 2. Az einsteinium vegyje-
le. 3. Akadálytalanul megy. 4. Altató hatású szer. 5. 24 órából áll. 6. Cen-
tigramm, röv. 7. Versbéli sóhaj. 8. Szeszély, rigolya, bizalmasan. 9. 
Az „ikreny” eredeti elnevezése. 10. Betakarítók munkacsoportja. 14. 
Tágas helyiség. 17. A kertben használt szerszám. 18. Textilgyári alapanyag. 
20. Amerikánerrel készített lyuk. 26. A közelmúltban. 28. ... munka ritkán jó; 

közmondás. 30. Kikötőgát. 32. Mario ... Monaco; legendás tenorista. 
34. A hercehurcában kettő is van! 35. Fél font! 36. Patás állat, tájszóval.

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: technécium

A 2019/29. számunkban véget érő rejtvényciklus bekeretezett betűi a 150 éve 
született botanikus, AMBRÓZY-MIGAZZI ISTVÁN nevét adják ki. A megfej-
tést beküldők között az Élet és Tudomány negyedéves előfizetését nyerte: 
Bajiné Ambrusz Jolán (Tápiószele), Babucs Illés (Jászberény), Gyimesi 
István Levente (Budapest), Kárpáti Pál (Komló), Lukács Lenke (Szolnok), 
Novotny Gergelyné (Budapest), Rácz Jánosné (Fertőd), Szentkirályi Zol-
tánné (Tatabánya), Szulik Ferenc (Dunaújváros), Tóthné Orbán Zsuzsanna 
(Budapest). A nyerteseknek gratulálunk, az előfizetések 2019. október 1-től 
érvényesek. Akinek nem jó ez az időpont, kérjük, mielőbb jelezze! 



1086   É l e t É s  tu d o m á n y   2019/34

ÉT-IRÁNYTŰ  ÉT-IRÁNYTŰ Bánsághy Nóra rovata

Évezredekkel repít vissza az 
időben a pécsi Janus Pannonius 
Múzeum Természettörténeti 
Osztályának kiállítása. A jég-
kor pécsi vándora – A „pé-

csi mammut” című tárlaton nemcsak a Rihmer László ál-
tal feltárt „pécsi mammut” és összes maradványa, hanem a 
kortárs állatok ősmaradványai is megtekinthetők lesznek.

A tárlat a 90 évvel ezelőtt feltárt pécsbányai mamutle-
letek fellelhető preparátumait 
mutatja be, részben újra resta-
urált példányokkal, egyben 
Rihmer László  bányamér-
nök, geológus, jogász mun-
kásságára megemlékezve. 

Az ősállat becsült hossza 5,1 m, 
magassága 3,1 m lehetett, bár más tudósok egyéb következ-
tetésre is jutottak. Próbáltak következtetni a „mammut” 
korára is, a fogazata alapján és más jellemzőket figyelembe 
véve a jellegzetes „S”-bordákkal (is) rendelkező állat körül-
belül 35-40 éves lehetett. A megmaradt bal- és jobboldali 
agyardarabokat egy-egy nagyobb (1,5-1,8 m) egész darabbá 
sikerült összeragasztani a restaurálás során.

A még augusztus 31-ig látható kiállításon a kortárs 
állatok ősmaradványai is megszemlélhetők. A tárlat in-
teraktív elemekkel, játékokkal egészül ki. 
Vajon a pillanat szüli a hősöket? Szent lehet-e bárki? 
Miként lesz valaki hódító?

A Koronázási Ünnepi Játékokhoz 
kapcsolódóan a székesfehérvári 
Szent István Király Múzeum nagy-
szabású időszaki kiállítással tiszte-

leg IV. Béla magyar uralkodó emléke és öröksége előtt. 
A Hősök, Szentek, Hódítók - IV. Béla élete és 

uralkodása című tárlat végigkíséri a látogatókat a ki-
rály életén, megjelenítve uralkodásának és életútjának 
legmeghatározóbb és legemblematikusabb pillanatait. 
A sort édesanyja, Merániai Gertrúd tragikus halála 
nyitja meg, és az uralkodó emlékezete zárja. A külön-
böző tematikai egységeket eredeti tárgyak, installá-
ciók és gazdag grafikai tartalom színesíti. A tárlat 
december 31-ig tekinthető meg.

Elődeink természetes anya-
gokkal színezték a lent, a 
gyapjút, a kendert, amiből a 
ruháikat, háztartási textile-
ket, ágyneműket készítették, 

a fonalakat, amivel kihímezték a kelméket, az ily mó-
don nyert festékek kerültek díszítésként a használati 
tárgyaikra mint a pásztorbot vagy épp a dísz- vagy 

mágikus funkciót is betöltő 
tárgyakra mint amilyen a hús-
véti tojás.

A Hagyományok Házában 
nyílt, Növényi festés a nép-
hagyományban című kiállítás 
egy indiai és két magyar nép-
művészeti tárgykultúrán ke-
resztül mutatja be ezt az ősi eljá-
rást és annak újraéledését, vala-
mint mai használati formáit.

Az indiai patachitra nem csupán egy vizuális népművészeti 
forma. A szankszrit ’pata’, ruhadarab és a festésre utaló ’chitra’ 
szó összetételéből származó szó egy egyedülálló bengáli nép-
hagyományt jelöl. A növényi festékekkel, gyakran 2-3 méter 
hosszú tekercsekre festett történetekhez énekek is társultak, 
amiket faluról falura járva adtak elő. A tekercsek történelmi 
eseményeket, mitológiai történeteket, eredetmondákat őriz-
tek meg az utókornak, a hozzájuk kapcsolódó énekek szájról 
szájra hagyományozódva maradtak fenn.

A magyar paraszti hagyományban a székely festékes-
szőnyegek gyapjúfonalának a festése maradt fenn legto-
vább, a vadalma-, vadkörte- és égerfa kérgét barna, a 
nyírfa levelét és kérgét, a kutyatejféléket, az akácvirágot 
sárga, a festő mügét és a kökénybogyót kék festék készí-
tésére használták. A másik, a Kárpát-medencében álta-
lánosan fennmaradt növényi festéses eljárás a húsvéti 
tojásfestés. Általánosan ismert, hogy a vöröshagyma 
héjával sárgásbarnára festik a tojást, de Beregben pél-
dául a zöld búza kifőtt levével zöldre, az Ormánság-
ban a bábic gyökerének a főzetével sötét sárgára festik 
a hímeseket. A kiállítás szeptember 20-ig várja az ér-
deklődőket.

Szeptember 22-ig látogat-
ható a szegedi REÖK-ben a 
Bob Dylan grafikáit bemuta-
tó, Életem az utca, ahol já-
rok című kiállítás, amely ré-

sze a központ nemzetközileg is ismert művészeket be-
mutató sorozatának.

Bár Bob Dylan elsősorban nem 
képzőművészként, hanem zenész-
ként, költőként ismert, érdemes 
megismerni munkásságának ezt a 
részét is. A REÖK-ben látható, a 
prágai Gallery of Art több száz da-
rabos kollekciójából válogatott öt-
venegy alkotás vázlatai a zenész 
1989 és 1992 közötti amerikai tur-
néja során születtek. A vázlatokból 
festmények, majd azokból grafikai 
munkák készültek. Bob Dylan a 
koncertek közötti utazása során elkapott tájak, nagyvá-
rosi látképek és az élet hétköznapi pillanatai elevenednek 
meg rajtuk.  

A „pécsi mammut”

Elkapott pillanatok

A király élete

Természetes festékek
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II. Rákóczi Ferenc emlékezete 
1704-ben, Gyulafehérváron, Erdély 
utolsó fejedelemválasztó országgyű-
lése egyhangúlag ismerte el urának 
II. Rákóczi Ferencet. E siker titka – 
a kor korábbi jeles kutatóinak állítása 
szerint – az 1676 és 1735 közt élt, 
bátorságáról, akaraterejéről, euró-
pai látóköréről és vallási türelméről 
híres férfiú társadalmi összefogást 
szorgalmazó politikája lehetett.

Jégbe fagyott kráter
Grönland északnyugati részén nem-
régiben sikerült azonosítani egy, a 
jégtakaró alatt rejtőző 31 kilomé-
ter átmérőjű becsapódási krátert. 
Habár ez az átmérő nem tűnik 
túl nagynak, a becsapódás kutatók 
által feltételezett időpontja nagyon 
is fontossá teheti.

Hogyan lett 
agrogeológiából talajtan 
Agrogeológiai Osztály Európában 
másodikként hazánkban, a 150 éve 
alapított Földtani Intézetben jött 
létre 1891-ben, majd a következő 
évben elkezdődött egy pedológiai, 
azaz talajtani laboratórium felszere-
lése is. Az osztályon olyan világhí-
rű talajtani szakemberek dolgoztak, 
mint Treitz Péter és Kreybig Lajos.

Az Óvilágban elterjedt és 816 fajt fel-
ölelő egérfélék (Muridae) családja öt 
alcsaládra bontható, s ezek egyikéhez 
tartozik a száraz éghajlathoz alkal-
mazkodott, többségükben nagyobb 
méretű versenyegerek csoportja. Kö-
zülük is az egyik legelterjedtebb egy 
ázsiai faj, az óriás versenyegér 
(Rhombomys opimus), melynek areája 
a Kaszpi-tenger partjaitól kelet felé 
Kazahsztán sivatagjain és félsivatag-
jain keresztül egészen Kína északi 
részéig és Mongóliáig nyúlik.

Az óriás versenyegér tömege elérheti 
a 250 grammot, farka viszonylag rö-
vid, a fej és a törzs együttes hosszával 
megegyező vagy rövidebb. Fontos 
rendszertani bélyege, hogy elülső met-
szőfogán 2 barázda található, míg a 
hozzá nagyon hasonló – és sokszor 
azonos telepen is élő – vörösfarkú ver-
senyegérnél (Meriones lybicus) ugyanott 
csak egyetlen barázdát találunk. 

Az óriás versenyegér telepesen él. 
Rendszerint a kopár sziklás hegyvi-
dékek lábainál, folyók mentén, ideig-
lenes vízfolyások medrében, vádikban 
választja meg élőhelyét. Egy-egy na-
gyobb telepén 25–30 bejáró nyílás is 
található, melyek egy-két méter mély-
re, a fiadzó fészkekhez vagy a táplá-
lékot raktározó kamrákba vezet-
nek. Nappal aktív rágcsáló, főként 
hajnalban és kora reggel mozog, de 
előjön a délelőtti órákban is, és alko-
nyatkor megint aktívabb. 

Tápláléka a szárazságtűrő cserjék rü-
gyeiből, hajtásaiból és leveleiből, lágy-
szárú növények vegetatív részeiből áll.  
Szaporodási rendszere a poligámia, 
mikor is egy erősebb hímhez akár 3–6 
nőstény is tartozik. Bár egész éven át 
párosodhat, elléseinek gyakorisága és 
az alomszám nagysága a mindenkori 
táplálékkal való ellátottságtól függ.

Kép és szöveg: Bankovics attila
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