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… aki az ismeretterjesztés barátságos arcára kíváncsi, 
annak érdemes felkeresnie a Bódva völgyében fekvő 
Boldvát: a település román kori templomát, valamint az 
ottani régészeti, egyháztörténeti és nyelvtörténeti emlé-
kek bemutatására, népszerűsítésére létrehozott Barátok 
Házát.

Boldván a XII. században létesült a bencés apátság, 
amely a környék gazdasági, kulturális, oktatási központ-
ja volt. Fejlettségét mutatja, hogy első összefüggő ma
gyar nyelvű nyelvemlékünk, a Halotti beszéd és könyör
gés – a kutatás jelenlegi állása szerint legnagyobb való-
színűséggel – e monostor falai között született. 

Bár magára a gyönyörű román kori templomra – 
amelynek régészeti kutatásáról lapunkban többször is ír-
tunk már – a jó két évtizeddel ezelőtti felújítás után bi
zony ráférne egy újabb restaurálás, egykori pompájából 
sokat mutat a látogatónak. De aki nem elégszik meg a 

sokszor átépített templomból előbukkanó eredeti építé
szeti elemek vagy a bencés épületek alapfalainak a látvá-
nyával, valamint szívesen veszi, ha a fantáziája segítsé-
get kap egy kis korszakidézés révén, annak feltétlenül 
érdemes megnéznie a hely történetét feldolgozó szom-
szédos, takaros tudásközpontot. 

A Barátok Házában szívélyes és szakértő kalauzolással 
ismerhetjük meg konkrétan a boldvai barátok, illetve 
analógiák révén általában a bencések életét, szokásait. 
Ami azonban vélhetően a legtöbbek számára a legmara
dandóbb élmény, az a Halotti beszéd és könyörgés gyö-
nyörűen hangzó tolmácsolása egy drámaian berendezett 
temetési színben a – sajnos nemrégen eltávozott – Helyey 
László hangfelvételén. 

A boldvai barangolás a meghitt ismeretszerzés pár órá-
ját kínálja. Köszönhető ez a helybeliek ügyszeretetének. 
Elkötelezettségük jól példázza: ha a tudomány népsze-
rűsítése szívvel és lélekkel párosul, akkor még egy 
amúgy nem kiemelt turisztikai régiónak számító vidék 
is maradandó tudás- és élményanyagot teremhet.

GÓZON ÁKOS

Szerintem...
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	 Az	Agykutatás	Napja

Tizennégy elektródával a fején 
ült a középiskolás fiú, előtte a szá-
mítógépen egy robotarc elmoso-
lyodott, amikor a fiú mosolygott, 
jobbra nézett, mikor a fiú elné-
zett jobbra és fordult, ahogy a fiú 
fordult. Az Emotiv cég EPOC 
névre keresztelt EEG-rendszere 
kapta talán a legtöbb figyelmet 

az idei Agykutatás Napján a KOKI-
ban. „Ez a rendszer a jövőben nemcsak já-
tékokban lesz használható, hanem bénult 
betegek életét is meg fogja könnyíteni” – 
mondta el Fiáth Richárd kutató.

Madarász Emília, a rendezvény fő-
szervezője a vártnál nagyobb érdek-
lődésről számolt be: „Az Agykutatás 
Napját 2003 óta rendezzük meg és eddig 
minden évben különböző programokkal 
vártuk az érdeklődőket. Idén állatkísérlete-
ket vezényelhettek le, illetve emberi kísér-
letekben vehettek részt, akik ellátogattak 
hozzánk. Délutánra pedig előadásokat 

szerveztünk, amelyek a kísérletek elméleti 
hátterét mutatták meg.” Azt is hozzátet-
te, hogy az Agykutatás Hetének záró-
napján a világ minden táján tartanak 
hasonló programokat, amelyekkel 
az idegtudomány jelenét, valamint a 
legfőbb agyműködések tudományos 
hátterét szeretnék bemutatni a laikus 
közönségnek.

A program látogatói építettek la-
birintust egereknek, részt vehettek 
hallásvizsgálaton, ahol megtudhatták 
egyebek mellett, hogy az MP3-zene-
lejátszók abban az akusztikus sávban 
is erősek, ami a legkárosabb az emberi 
fülben lévő, szőrsejteknek nevezett re-
ceptorokra, valamint hogy egyes mo-
zi filmek effektjei lehetnek olyan han-
gosak, mintha egy repülőgép mellett 
állnánk. Patkányokkal végezhettek 
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olyan, úgynevezett szorongási teszte-
ket is, mint amilyen a nyílt tértől vagy 
egy nagy hímtől való félelem. Ezekkel 
általában a depresszió elleni és szoron-
gáscsökkentő gyógyszerhatóanyago-
kat vizsgálják.

A látogatók Zelena Dórától megtud-
hatták, hogy az interaktív program 
állatkísérleteit kéthetes felkészülés tet-
te lehetővé, mely során az egereket és 
patkányokat kézbe vették, simogatták, 
megtanították a tesztekre, sőt beszél-
gettek, járkáltak, még a rádiót is be-
kapcsolták mellettük, hogy szokják a 
nyüzsgést. A tréning sikerét mutatja, 
hogy a 201-es egér 8 másodperc alatt 
találta meg a kísérlet során a jutalom-
falatkáját a labirintusban.

De miért is fontos, hogy foglal-
kozzunk az agykutatás kérdéseivel? 
Oberfrank Ferenc előadásában hang-
súlyozta, hogy a kutatás nem öncélú, 
hiszen a tudás a társadalom javára for-
dítható, az új gyógyszerek csökkent-
hetik a szenvedést, a gazdasági és tár-

sadalmi terhet, ugyanakkor 
minél többet tudunk az agy 
működéséről, annál jobban 
ismerjük magunkat. Az agy 
fejlődésének vizsgálatával ka-
pott új eredmények pedig új 
elméleteket és koncepciókat 
szülnek, amivel a gyerekne-
velés és a büntetőjogi felelős-
ségre vonás is új megvilágí-
tásba kerülhetnek.

Az agresszióról tartott elő-
adásában Haller József el-
mondta, hogy már magzat-
korban meghatározóak az 
anyát érő stressz, alkohol és 
szteroid-stimulánsok, illetve 

a gyerekkori és a kamaszkori stressz 
is átalakíthatja úgy az agyi kapcsola-
tokat, hogy felnőttként agresszívabbá 
válik az ember. Hormonkezelés, illet-
ve stressz hatására patkányok is mutat-
ták kísérletek során a pszichopatákra 
jellemző viselkedést, vagyis az állatvi-
lágban megszokott lovagias küzdelem 
helyett fejre, lábra és herére támadtak. 
Ezek a kísérletek segítenek feltérké-
pezni a pszichopata emberek abnor-
mális agyműködését, és utat mutatnak 
a lehetséges kezelések felé.

Zelena Dóra a vazopresszin nevű 
hormon és idegi jelátvivő anyag iva-
dékgondozásban betöltött szerepéről 
beszélt. Elmondta, hogy tudat alatt az 
emberi agy komolyan szelektál a jöven-
dőbeli párja illatára, ami összefügg az 
immunrendszerek különbözőségével. 

Evolúciósan előny nagyon különböző 
molekulákra érzékeny immunrend-
szereknek találkozni, és épp a szaglást 
képes megváltoztatni a fogamzásgátló 
tabletta, hiszen afféle álterhes állapo-
tot alakít ki, amely során az evolúció 
inkább abban az irányban hat, hogy 
családcentrikussá váljon az anya, tehát 
áttételesen a saját immunreceptorának 
az illatát preferálja.

Topál József előadásában az önzetlen-
ségről szólva elmondta, hogy az önzet-
len kisgyereket nem érdemes jutalmaz-
ni, mert a külső megerősítés idővel el 
fogja nyomni a belső motivációt, így a 
jutalmazás ez esetben kontraproduktív. 
Az önzetlenség kialakulásában fontos a 
hormonok hatása, például az oxitocin 
hatására képesek vagyunk szinte feltét-
len bizalmat szavazni társainknak.

FERENC KATA

	 Megtalálták		
a	galaxishalmazok	korai	
elWfutárait

Az Európai Űrügynökség (ESA) 
Herschel és Planck űrobszervatóriumai-
nak a Világegyetem távoli peremvidé-
kére vonatkozó megfigyeléseinek ösz-
szehangolásával úgy tűnik, a csillagá-
szoknak sikerült végre az Univerzum-
ban ma látható óriási galaxishalmazok 
előfutárainak a nyomára bukkanni. 
Az eddig hiányzó láncszemnek a fel-
fedezéséről a kutatók az Astronomy & 
Astrophysics-ben számoltak be. 

A Tejútrendszerhez hasonló, mint-
egy 100 milliárdnyi csillagból álló 
óriásgalaxisok ma, 13,8 milliárd évvel 
a Nagy Bumm után általában nem 
magányosan, a többiektől teljesen el-
szigetelve láthatók a Világegyetemben, 
hanem többségüket galaxisok tucatjait, 
százait, sőt olykor ezreit magukba fog-
laló sűrű (szuper)galaxishalmazokban 
találjuk. A galaxishalmazok azonban 
nem kezdettől fogva léteznek, és a mai 
kozmológia egyik kulcskérdése, ho-
gyan alakultak ki ilyen masszív szerke-
zetek a korai Világegyetemben? 

Amennyiben ugyanis sikerül ponto-
san behatárolni, hogy e kozmikus met-
ropoliszok csírái mikor és hogyan jöt-
tek létre, abból betekintést kaphatunk 
nem csak a galaxishalmazok fejlő-
déstörténetébe, hanem ezen keresztül 
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Ezt követően a Herschel tüzeteseb-
ben is szemügyre vette ezeket az ob-
jektumokat a távoli infravöröstől a 
szubmilliméteresig terjedő tartomány-
ban, ám a Planckénál sokkal nagyobb 
érzékenységgel és szögfelbontással. 
E megfigyelések feltárták, hogy a 
Planck által észlelt források elsöprő 
többségének jellemzői összhangban 
állnak azzal a feltételezéssel, hogy a 
nagyon korai Univerzumban létező 
sűrű galaxiscsoportosulásokról van 
szó, amelyekben rendkívül heves csil-
lagképződés folyik. 

A galaxishalmazok fiatal galaxisa-
inak mindegyikében az új csillagok 
képződésének üteme az évenkénti né-
hány száz naptömegtől 1500 naptöme-
gig terjed. (Összehasonlításként: a mai 
Tejútrendszerben ez a ráta átlagosan 
mindössze 1 naptömeg évenként.) 

Jóllehet a csillagászok az újonnan fel-
fedezett távoli galaxiskoncentrációk 
egy részének a korát és luminozitását 
még nem határozták meg ponto-
san, a közelünkben ma látható nagy 
galaxishalmazok korai előfutárainak 
(protohalmazoknak) a szerepkörére 
eddig mégis ezek a legígéretesebb je-
löltek. 

Mint a kutatók megjegyzik, az izgal-
mas új eredmények egyértelműen a két 
űrtávcső szorosan összehangolt együtt-
működésének („összedolgozá sá nak”) 
kös zönhetők: a ritka objektumokat 
elő ször a teljes égboltot átpásztázó 

abba is, milyen szerepet játszott ebben 
a sötét anyagnak a háttérben kifeszülő 
hálója. 

Most a Herschel és a Planck űrob-
szervatóriumok egymást kölcsönösen 
kiegészítő képességeit kihasználva a 
csillagászoknak végre sikerült olyan 
távoli objektumokat felfedezni, ame-
lyeket mintegy 3 milliárd évvel a 
Nagy Bumm utáni állapotukban lá-
tunk, s jellemzőik alapján nagy való-
színűséggel a ma körülöttünk látható 
galaxishalmazok korai előfutárai le-
hetnek.   

A Planck űrobszervatórium fő felada-
ta a Nagy Bumm maradványsugár-
zásának, a kozmikus mikrohullámú 
háttérsugárzásnak a teljes égboltra ki-
terjedő, minden korábbinál pontosabb 
feltérképezése volt. E cél érdekében a 
Planck összesen kilenc különböző, a 
távoli infravöröstől a rádióhullámok 
tartományáig terjedő hullámhosszon 
pásztázta végig az égboltot, aminek 
köszönhetően elkülöníthetők voltak a 
saját galaxisunktól és más közeli, köz-
beeső forrásoktól származó sugárzá-
sok, amelyek a csillagászati kutatások 
más területei számára érdekesek és 
fontosak. 

A Planck rövidhullámú adataiban a 
kutatóknak sikerült 234 olyan fényes 
forrást azonosítani, amelyeknek jelleg-
zetes vonásai azt sugallták, hogy azok 
a nagyon távoli (vagyis nagyon korai) 
Világegyetemben vannak. 

Planck szúrta ki, majd ezt követően a 
Herschel tüzetesebb vizsgálata tárta fel 
a finomabb részleteket. Tudományos 
megfigyelési programját 2013-ban 
befejezte mindkét eszköz, de az álta-
luk begyűjtött hatalmas adatmeny-
nyiség teljes feldolgozása még évekig 
eltarthat. Így például a Plancknak a 
protogalaxishalmazokra vonatkozó 
megfigyelései alapján a kutatók most 
egy átfogó katalógust készítenek, 
amely valamennyi lehetséges jelölt 
részletes adatait tartalmazza, és azt a 
csillagászok teljes közössége számára 
elérhetővé teszik, hogy ezzel is gyorsít-
sák az adatok feldolgozását.  
Forrás: www.esa.int/Our_Activities/Space_Scien-
ce/Herschel_and_Planck_find_missing_clue_to_
galaxy_cluster_formation  

	 A	HIV	búvóhelyei

 A HIV-vírus 
elleni küzdelem 
sikertelenségé-
nek egyik oka, 
hogy a kóroko-
zó ügyesebben 

és hosszabb időre el tud rejtőzni a 
szervezetben, mint azt a korábbi 

években gondolták. A vírus akár éve-
ken át is inaktív maradhat, mialatt 
különféle helyeken, például a bélcsa-
torna, a prosztata, a nyirokmirigyek 
vagy akár az agy immunsejtjeiben rej-
tőzködik (ezeket a területeket nevezik 
HIVrezervoároknak). Az inaktív 

vírus bármikor újra felbukkanhat – 
akár hónapokkal az antiretrovirális 
terápia leállítását követően is –, így 
ma még sajnos korai lenne bárkinél is 
kijelenteni, hogy valóban meggyógy-
ult a fertőzésből. (Az egész világon 
eddig mindössze egyetlen ilyen esetet 
írtak le: a „berlini páciensként” ismert 
Timothy Ray Brown szervezetében – 
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A Planck teljes égbolt térképe az egyik szubmilliméteres hullámhosszon (545 GHz).  

A középen vízszintesen átfutó világos sáv a Tejútrendszerünkben lévQ portól származik. A fekete 
pontok a Planck által azonosított, majd a Herschellel is megvizsgált protohalmaz-jelöltek helyzetét 

jelölik. A Planck átfogó égtérképe körül elhelyezett kis betétképek néhány protohalmaz-jelöltnek a 

Herschel nagyobb felbontóképességgel készített részletes térképei; bennük a kontúrvonalak  

a galaxisok s_r_ségeloszlását jelzik.
KÉP: ESA/PLANCK COLLABORATION/H. DOLE, D. GUÉRY & G. HURIER, IAS/UNIVERSITY PARIS-SUD/CNRS/CNES 

HIV-vírus

KÉP: HTTP://HEALTHCENTER.BYUH.EDU
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HIV-ellenes gyógyszerek adása nél-
kül – immár 2008 óta nem tudták 
kimutatni a vírus jelenlétét.)

A HIV-rezervoárok jellem-
zően a vírusfertőzés legko-
rábbi szakaszában alakulnak 
ki, az emberi szervezetben 
pedig még nem sikerült felde-
ríteni a vírus összes lehetséges 
búvóhelyét. Ebben segíthet a 
kutatók egy része által máris 
áttörésként értékelt tanul-
mány, amelyben első alka-
lommal sikerült élő állatok-
ban, valós időben ábrázolni 
a HIV-vírus legközelebbi ro-
konának, a majmokat fertőző 
SIVvírusnak a szervezeten 
belüli viselkedését. (A SIV 
a Simian Immunodeficiency 
Virus, a HIV pedig a Human 
Immunodeficiency Virus rövi-
dítése.)

A SIVvírusok általában 
nem okoznak AIDSet, és 
a majomfajok egy részében 
sokkal elterjedtebbek, mint 
a HIV az emberek között. 
A mostani, legújabb ku-
tatásban rézuszmajmokon 
vizsgálták, hogy miként 
rejtőzhet el a SIVvírus az 
állatok szervezetében. Az 
atlantai Emory Egyetem 
kutatói a rákbetegeknél is 
gyakran alkalmazott PET/
CTvizsgálattal (komputer
to mog ráffal kombinált po-
zit ron emissziós tomográfia) 
követték nyomon az állatokba előze-
tesen bejuttatott SIVvírus viselkedé-
sét. Ehhez egy olyan antitestet hasz-
náltak, amelyhez egy radioaktív mo-
lekulát kapcsoltak: az antitest képes 
hozzákötődni a SIVvírus felszínén 
található egyik fehérjéhez, a PET/

CT-vel így kimutathatóvá 
válik, hogy a vírus ponto-
san hol van jelen az élő ál-
lat szervezetében. Ahogyan 
várták, a SIVvírus nagy 
mennyiségben fordult elő az 
állatok bélrendszerében és 
nyirokcsomóiban, kiderült 
azonban az is, hogy a SIV 
az orrüregben, a tüdőben és 
a mellékherékben is jelentős 
mennyiségben van jelen. 

Francois Villinger kutatásve-
zető reméli, hogy az eljárás a 
közeljövőben már emberek-
nél is alkalmazható lesz. Ez 

fontos lenne, hiszen a fertőzés első 
hetei alatt kialakuló HIV-rezervoá-
rok nagyban befolyásolják, hogy mi 

történik majd a beteggel később. A 
jelenleg alkalmazott antiretrovirális 
gyógyszerek egyáltalán nem, vagy 
csak nehezen érik el a vírus búvóhe-
lyeit, márpedig a HIV e nélkül nem 
irtható ki maradéktalanul a szerve-
zetből. Villinger és kollégái emiatt 

az antiretrovirális terápia SIVvírusra 
gyakorolt hatásait is megvizsgál-
ták. A gyógyszerbeadást követően 
5 héttel elvégezték az említett PET/
CT-vizsgálatokat, és azt tapasztalták, 
hogy bár az állatok véréből nem volt 
kimutatható a vírusfertőzés, maguk 
a vírusok továbbra is jelen voltak és 
szaporodtak a már említett szövetek-
ben. Ez egybecseng Timothy Schacker 
(Minnesota Egyetem) és munkatár-
sainak egy korábbi vizsgálati ered-
ményeivel, amelyben HIVfertőzött 
betegektől biopsziával vett szövetmin-
tákban igazolták, hogy a vírus annak 
ellenére is szaporodóképes maradt a 
szervezetben, hogy a HIVfertőzés 
jelenléte a vérből egyáltalán nem volt 
kimutatható. A HIV-vírus PET/CT-

vel történő nyomon követése 
a jövőben olyan gyógysze-
rek tervezését segíthetné elő, 
amelyek a vírus nehezen 
megközelíthető búvóhelyei-
re is képesek lennének eljut-
ni. A képalkotó vizsgálattal 
ezenkívül az is lemérhetővé 
válhatna, hogy mennyire 
hatékonyak a rejtőzködő ví-
rusrészecskéket előcsalogató, 
majd a szaporodásukat köve-
tően elpusztító jelenlegi terá-
piás megoldások.

A vírus rej tőz kö dő ké pes sé
gé vel kapcsolatban érdemes 
felidézni, hogy 2013-ban – a 
„bostoni páciensekként” is-
mert két betegnél – azt köve-
tően sem sikerült kimutatni 
a HIV-vírus jelenlétét, hogy 
7, illetve 15 hete leálltak ná-
luk az antiretrovirális szerek 
adásával. Timothy Henrich, 
a Brigham and Women’s 
Hos pital HIV-specialistája 
re ménykedett ugyan a be-
tegei gyógyulásában, nem 
sokkal később azonban kide-
rült, hogy a vírus továbbra is 
mindkét beteg szervezetében 
jelen van. A két eset szintén 
arra mutatott rá, hogy azok a 
módszerek, amelyeket jelen-
leg alkalmaznak a HIV-ví-
rus kimutatására, nem adnak 

kellően megbízható információt arról, 
hogy a gyógyszeres kezelés elhagyását 
követően valóban vírusmentessé vál-
nak-e a betegek. 
Forrás: http://news.sciencemag.org/biology/2015/03/
live-look-aids-virus

ILLYÉS ANDRÁS

A PET/CT berendezése

KÉP: HTTP://UPLOAD.WIKIMEDIA.ORG/WIKIPEDIA

A majom gyomor- és bélrendszere a vírusfertQzést követQen (balra) és 
az antivirális kezelés alatt (jobbra) KÉP: HTTPS://CDN2.VOX-CDN.COM

A radioaktív molekulával kapcsolt antitestek mutatják  

a majom SIV-fertQzött sejtjeit (pirossal a legerQsebben fertQzött 
testrészek) KÉP: HTTP://WWW.NEWS.GATECH.EDU

hónalj

lágyék

mellékhere és ondóvezeték



486   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2015/16

P rzemyWlt először 981ben a kijevi 
Rusz városaként említették. 
1085–1269 között az önálló orosz 

részhercegség központja volt. A tatárdú
lás után a XIII. században Lengyelország 
szerezte meg, amely a XVI. században, a 
Jagełłodinasztia uralkodása idején Eu
rópa egyik leggazdagabb és legerősebb 
országa lett. 1791. május 3án a Lengyel–
Litván Unió elfogadta Lengyelország 
májusi alkotmányát, amely Európa első 
és a világ második írott alkotmánya volt. 
1792ben azonban az országot felosztot
ták szomszédai, Oroszország, Ausztria 
és Poroszország között. 

Magyarországi útvonalak 
védelmére

Az Osztrák–Magyar Monarchia az 1850
es évek krími háborúinak tapasztalatai 
nyomán – egy esetleges orosz támadás ki
védésre – a galíciai városok megerősítését 
tervezte. Az egyik vezérkari tiszt „a San 
folyó két partján fekvő PrzemyĞl, mint galíciai 
fő védelmi terület” megerősítését tartotta 
szükségesnek, hogy a magyarországi út
vonalakat védje. Az udvari hadmérnök
séget irányító Habsburg főherceg pedig 
„politikai okokból” javasolta az erőd meg
építését, amelyet Ferenc József már 1871
ben jóváhagyott – írja Bedécs Gyula A 
Kárpátok hágóin át Galíciába című könyvé
ben. A tervezést Henri Alexis Brialmont 
belga hadmérnöktábornokra bízták, aki 
a Magyarországról érkező vasútvonalat 
befogadó állomás és a keletnyugati vas
útforgalmat biztosító San folyó hídjának 

AZ ELFELEDETT KELETI FRONT

PRZEMY¥L 
HÁROM

OSTROMA

védelmére egy 15 kilo
méteres sugarú köríven 
építendő erődöket ter
vezett. Az 1873ban el
kezdett, s évtizedekig 
húzódó építkezést Da
niel von SalisSoglio, az 
osztrák szolgálatban ál
ló svájci származású 
hadmérnök irányította. 
A külső gyűrűt 15 erőd 
alkotta, amelyből 12 
páncélkupolás, modern 
védelmi állás volt. A 

Az	 Osztrák–Magyar	 Monarchia	 a	 XIX.	 század	 közepétWl	 az	 elsW	 világháborúig	 Przemy]l (ma 

Lengyelországban)	körül	45	kilométer	hosszan	erWdítmény-komplexumot	épített	az	Orosz	Birodalom	
katonai	fenyegetése	esetére.	Az	erWd	az	elsW	világháború	legsúlyosabb	ostromait	élte	át,	s	az	elsW	
két	 csatában	 Ausztria–Magyarország	 súlyos	 vereséget	 szenvedett.	 Orosz	 hadifogságba	 került	 
9	tábornok,	2593	tiszt,	s	mintegy	117	000	osztrák–magyar	katona.	Az	erWdöt	végül	a	központi	hatal-
mak	1915.	 június	elején	foglalták	vissza.	Mivel	 legtöbb	védWje	magyar	volt,	a	csatákra	emlékezve	 

a	Margit	híd	budai	hídfWjénél	emlékmevet	állítottak.

Az emlékm_ a Margit hídnál

Az erQd 1915-ben

Az erQdrendszer  
alaprajza 1915-ben
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keresztül rohamozták az erődöt sikertele
nül, s 40 000 embert veszítettek. 

Eközben Paul von Hindenburg tábor
nok északon offenzívát indított Varsó el
len. A német támadással egyidejűleg 
Svetozar Boroëvić von Bojna osztrák tá
bornok erősítést küldött PrzemyWlbe. 
Ezért Di mit ri jev október 11én félbesza
kította az ostromot, s visszavonult a San 
folyó mögé. Conrad azt remélte, hogy a 
Boroëvićhadsereg és a przemyWli helyőr
ség súlyos csapást mér az oroszokra, ezért 
a lehetőségekhez képest feltöltötték az 
egységeket és a raktárakat.

Hindenburg 1914. október 31én a 
visztulai csatában vereséget szenvedett, 
ezért hadseregeivel visszavonult. Mind
ez arra kényszerítette Boroëvićet, hogy 
kitérjen nyugat felé és lemondjon a 
Conrad által tervezett Oroszország elle
ni offenzíváról. Ezért az oroszok 1914. 
november 9én megkezdték PrzemyWl 
második ostromát, de már nem 
Dimitrijev észak felé vonuló egységeivel, 
hanem az Andrej Szelivanov tábornok 
vezette 11. hadsereggel. Az ostrom helyi 
összecsapások sorozatából és a magyarok 
kitörési kísérleteiből állt. A megismételt 
rohamok azonban nem vezettek ered
ményre. Az oroszok nem erőltették, a 
magyarok nem bírták erővel a kiroha
násokat. A várat élelem, gyógyszer és fű
tőanyag hiányában hosszabb időn ke
resztül nem lehetett megtartani. 

Szelivanov nem indított frontális táma
dást, hanem kiéheztetéssel, a vár körülzá
rásával igyekezett kapitulációra kényszerí
teni az erőd védőit. Időközben elegendő 
orosz tüzérség is érkezett az erőd lövetésé
re. A rendkívül kemény tél és az utánpót
lási vonalak elvágása miatt a lőszer és éle
lemtartalékok gyorsan kimerültek. A 
várőrség már csak csökkentett élelmezési 
adagokat kapott. Levágták a lovakat, s az 
előírt napi 700 gramm kenyér helyett 200 
grammot kaptak a katonák. 

1915 februárjában az oroszok elhárítot
ták Boroëvić külső felmentési kísérletét, 
ezért Conrad értesítette Hermann Kus
ma nek von Burgneustädten gyalogsági 
tábornokot, az erőd parancsnokát, hogy 
nem küld több erősítést PrzemyWlbe. 

Áldom	dicsWséges	emléküket	
1915 márciusára az erődben rekedt kato
nák állapota siralmassá vált. Egy szegedi 
egység ezrednaplójába ezt jegyezték fel: 
„Március 9: Az ellenséges tüzérség erősen lőtte 
a védműveket. A legénységünk már nagyon 
gyenge. Nem pihenhet megfelelően, se ké-

szültségi állásban, sem pedig benn a barakkok-
ban. Túlzsúfolva vannak elhelyezve s a ke-
mény földön hálnak, tisztálkodni egyálta- 
lán nem tudnak… Március 10: Nagy hófú-
vás. Pappházy jelentette, hogy az állomány  
70 százaléka harcképtelen.”

Kusmanek március 19én azonban a fi
zikailag és idegileg tönkrement katonák
nak kitörést rendelt el. Kusmanek helyet
tese, Fogarasi Tamásy Árpád altábornagy 
23. honvéd gyalogos hadosztályát az oro
szok egy nap alatt visszaverték. Az erőd
be a kitörési kísérlet résztvevőinek csak  
32 százaléka vánszorgott vissza. 

1915. március 19én Kusmanek az alábbi 
táviratot intézte Ferenc József császárhoz, 
amelyet Kocsis András közölt bölcsész
doktori disszertációjában: „Felséged! Prze-
myĞl védőinek nevében Felséged örömmel el-
töltő legkegyesebb szavaiért mélyen megindul-
tan hálámat kifejezve jelentem, hogy a mai 
nap folyamán PrzemyĞl védői kitörést kísérel-
tek meg. Azonban mélyen megrendülten, s 
egyben Felségeddel legalázatosabban kell kö-
zölnöm, hogy ezen kísérlet nem sikerült. A 
hétórás elkeseredett harcban a csapatok kedve-
zőtlen hóvihartól kísérve erejük utolsó megfe-
szítésével megkísérelték áttörni a fölényben lé-
vő ellenség vonalát. Amennyire az jelenleg át-
tekinthető, a mindig bátran küzdő m. kir. 23. 
honvéd gyalogos hadosztályt, nagy vesztesége-
ket követően, felerészben felmorzsolták és más 
csapatok is súlyos veszteségeket szenvedtek, s 
így azoknak ismét az erőd falai mögé kellett 

belső öv közvetlenül a város szélén húzó
dott, s az itt épült 19 erőd közül mindössze 
egy volt kőépítmény, a többi földsáncok
kal erődített tüzelőállás.

1914. augusztus közepén 27 ezer mun
kás erősítette meg a védelmi rendszert. 
Az erődök közé ütegállásokat, 24 bunkert 
építettek, a gyalogságnak fedett árkot 
húztak, több ezer kilométer futóárkot ás
tak, új aknamezőket telepítettek. Az erő
dök 875 lövegét és egyéb fegyverzetét 714 
ágyúval, 52 tarackkal, 95 mozsárral és 72 
géppuskával egészítették ki. A legénység 
létszáma 131 ezer főre, a lovak száma 21 
ezerre nőtt.

Az orosz haderő a vártnál gyorsabban 
vonult fel a Monarchia határánál. Galíciai 
offenzívájuk során Nyikolaj Ivanov tá
bornok 1914. augusztus második felében 
a lembergi csatában legyőzte a Conrad 
von Hötzendorf vezette osztrák–magyar 
csapatokat, s frontjuk száz kilométerre be
hatolt a Kárpátokba. A galíciai hadjárat 
első négy hónapja alatt a Monarchia ha
lottakban, foglyokban és sebesültekben 
836 000 főt veszített. Egyedüli támasz
pontként PrzemyWl erődje tartotta magát 
az orosz előrenyomulással szemben, s rö
videsen teljesen az orosz vonalak mögött 
rekedt. Ha az oroszok elfoglalják Prze
myWlt, veszélyeztethették volna a sziléziai 
német iparvidéket. Ezért az erőd védelme 
a Monarchia és a németek számára egy
aránt fontos volt. 

1914. szeptember 24én a 3. orosz hadse
reg parancsnoka, Radko Dimitrijev tá
bornok megkezdte az erőd ostromát. Az 
oroszoknak a helyszínen ugyan nem állt 
rendelkezésükre elegendő ostromtüzér
ség, de mivel osztrák erősítésről érkeztek 
hírek, azonnal támadtak. Három napon 

Svetozar Boroëvić von Bojna 1914-ben

Fogarasi Tamásy Árpád
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II. Miklós cár is meglátogatta az erő
döt, de tulajdonuknak csak kilenc hétig 
örülhettek.

Az	erWd	visszafoglalása
PrzemyWl 1915 nyaráig orosz kézen ma
radt. Ekkor a német–osztrák–magyar 
győzelem a gorlicetarnówi csatában a 
frontot előre tolta Galíciában. 1915. május 
2án elkezdődött a központi hatalmak 
nyugatgalíciai offenzívája. Az orosz 
hadvezetés kezdetben „politikai okok
ból” tartani kívánta az erődöt. 

Von Kneußl tábornok bajor egységei 
bekerítési vonalukkal északról egyre kö
zelebb nyomultak az erődhöz. Június 29
én délelőtt 11 órakor a nehéztüzérség 
megkezdte az északi front erődjeinek 
ostromát. Május 30áról 31ére virradó 
éjjel a gyalogság a szögesdrótakadályo
kig nyomult, ahol kivárták a nehéztü
zérség bevetését. 31én délután 4 órakor 
elhallgatott a nehéztüzérség, s a gyalog
ság rohamra indult. A X a, a XI a és XI. 
erődök orosz védői felszerelésük hátra
hagyásával menekültek a szétlőtt kaza
matákból. Néhány századuk kitörési kí
sérletét visszaverték. Ezután a német ne
héztüzérség a X. és XII. erődöt lőtte 
rommá. Június 2án déli 12 órakor a ba
jor 22. gyalogosezred megrohamozta a 
X. erődöt, este pedig a XII, a X b, IX a 
és IX b erőd kapitulált. Este von Kneußl 
tábornok csapatai megindították a tá
madást a város irányába, elfoglalták 
Zurawica falut s annak megerősített ál
lásait. Így a német csapatok, amelyeket 
később a 4. osztrák–magyar lovashad
osztály követett, elfoglalták a jól kiépített 
belső frontvonalat, s miután számos ha
difoglyot ejtettek, reggel 3 órakor bevo

visszahúzódniuk. Mivel a legénység a jelenlegi 
elképzelhetetlen mérvű kimerültsége mellett 
egy újabb áttörési kísérlet teljes mértékben kilá-
tástalanságra lenne kárhoztatva, ezért az erő-
döt kizárólag a lehetőség határáig elmenve va-
gyok hajlandó továbbra is tartani, hogy az itt 
állomásozó ellenséges erők további lekötése ré-
vén, ameddig csak lehet, a tábori hadseregeknek 
hasznára legyek. Eskünkhöz hűen és Felséged 
iránti határtalan szeretetben és odaadásban a 
végsőkig kitartunk. Kusmanek gyalogsági tá-
bornok”

A császár másnap így válaszolt: „Legmé-
lyebb fájdalommal tölt el, hogy PrzemyĞl védő-
inek tegnap merészen végrehajtott kitörése az 
ellenség túlerején megtört, s így fájdalmas büsz-
keséggel tekintek azon derék katonák mérhe-
tetlen áldozatkészségére, akiknek a siker nem 
adatott meg. Mindazoknak, akik ott harcoltak, 
hőstettüket a legteljesebb hálával köszönöm és 
áldom azok dicsőséges emlékét, akik életüket a 
becsület mezején áldozták. A történelem még a 
legtávolabbi jövőben is hirdetni fogja azt, amit 
Ausztria–Magyarország vitéz katonái Prze-
myĞl erődjének legelszántabb védelmével végre-
hajtottak; – a legvégsőkig kitartóan és bátran 
küzdöttek. Ferenc József”

Kusmanek végül kapitulációra kény
szerült: „Felhőtlen, tiszta tavaszi vasárnap 
volt 1915. március 22-én – írja Marossy 
Endre –, amint a helyőrség sorban felrobban-
totta a hónapokon keresztül hősiesen védel-
mezett erődítményeit, kilőtte maradék lősze-
reit az ostromló orosz csapatokra. A puskákat 
széttörték, závárzatukat elhajigálták, a hóba 
taposták, a benzint a San folyóba öntötték, a 
vasúti hidat felrobbantották. Felszállt az 
utolsó repülőgép az utolsó postával, a megma-
radt iratokat elégették… Három nap múlva 
9 tábornok, 2593 tiszt és az éhhalál határán 
támolygó mintegy 117 000 osztrák–magyar 
katona indult a hadifogságba, sokuk életének 
utolsó állomására.” 

A przemyWli tragédia ellentmondása ab
ban rejlett, hogy a harci tevékenység fő 
eseményei nem az erőd körzetében, ha
nem attól messze, a Keletitengertől több 
száz kilométer hosszúságban déli irány
ban, a román határig történtek. Az erőd 
védőserege nem kötött le komoly orosz 
erőket, a Monarchiának viszont nagy 
gondot jelentett: magára nem hagyhatta, 
megvédeni viszont nem tudta.

PrzemyWl elvesztése után Ausztriában 
sokan úgy vélték, hogy Oroszország ál
talános offenzívát indít Magyarország 
felé. A feltételezett offenzívára azon
ban sohasem került sor, de az erőd eles
te súlyos erkölcsi csapást jelentett a Mo
narchiára. A védők kapitulációja után 

nultak a felszabadított PrzemyWlbe. A 
városba elsőként a 3. gárdahadosztály 
egyik százada nyomult be, s a San folyó 
felégetett hídjait gyorsan pótolták saját 
hadihídjaikkal. Így a város négynapos 
ostrom után ismét a szövetségesek kezé
be került. 

A városra később is viharos sors várt. A 
második világháború elején, 1939. szep
tember 15én német csapatok foglalták el 
a várost, majd a szeptember 28i szovjet–
német határ és barátsági egyezménynek 
megfelelően visszahúzódtak a San folyó 
mögé, s a várost átengedték a Vörös Had
seregnek. Az átadás előtt egy bevetési cso
port tömegesen lőtt agyon zsidókat. Eb
ben a Wehrmacht katonái is részt vettek, 
jóllehet ezt a szárazföldi hadsereg főpa
rancsnoka, von Brauchitsch 1939. szep
tember 24i parancsában megtiltotta. A 
Szovjetunióban a helységet Peremyslre 
keresztelték, majd az 1940. január 10i 
közigazgatási reform során Peremysl ke
rület székhelye lett. 

Röviddel az 1941. június 22i Barbaros
sahadművelet kezdete után a Wehr
macht ismét elfoglalta a várost, amely a 
Főkormányzóság (illetve a galíciai kör
zet) része lett. 1944. július 28án a Vörös 
Hadsereg a LwiwSandomierzhad mű
ve let keretében visszafoglalta a várost, 
1945. márciusig hivatalosan szovjet terü
let maradt, majd a kerület egy részével 
együtt visszaadták Lengyelországnak. 
1947ben a lengyel kommunista kor
mány az úgynevezett Visztulaakció ke
retében az ukránokat a délkeleti térség
ből áttelepítette az ország északi és nyu
gati részébe, az úgynevezett visszaszer
zett területekre.

NÉMETH ISTVÁN

Zsidókat visznek kivégzésre német katonák PrzemyWlben, 1939-ben
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A magyarok nyelvrokonsága iránt 
érdeklődő Reguly Antal 1841
ben érkezett meg Szentpétervár

ra, a korabeli oroszországi tudományos 
élet fellegvárába azzal a feltett szándékkal, 
hogy minél többet megtudjon az Urál 
finnugor népeiről. A pétervári akadémi
kusok biztatására úgy döntött, hogy sze
mélyesen is felkeresi az Urál északi vidé
keit, amelyek az európai ember számára 
addig jórészt ismeretlenek voltak.

Reguly uráli utazása – melynek kiindu
lási pontja és végállomása egyaránt Perm 
városa volt – 1843ban kezdődött és 
majdnem két éven át tartott. A tudós szá
mos helyen megfordult az Urálban és az 
azzal szomszédos területeken: a mostoha 
időjárással és a szűkös anyagi körülmé
nyekkel dacolva – saját számításai szerint 
– mintegy 10 ezer kilométernyi utat tett 
meg, és különböző helyeken hatszor kelt 
át az Urálon. Eljutott az Ob folyó torkola
tának környékére is, valamint a Jugor-
félszigeten haladva a Kara-tenger partját is 
elérte.

Az uráli vidékeket járva Reguly nem 
csupán utazott, hanem emberfeletti mun
kával igyekezett minden információt do
kumentálni, amelyet a bejárt területekről 
és az ott lakó népekről (vogulok, osztjá
kok, szamojédek stb.) megtudott. Terepi 
munkája során főként nyelvi kérdésekkel, 
szótár összeállításával, néprajzi és népköl

tészeti anyagok gyűjtésével foglalkozott. 
Jóllehet kutatásainak középpontjában 
nem a földrajzi szempontú vizsgálódás 
állt, ezen a téren is olyan mennyiségű és 
minőségű adatokat gyűjtött össze, ame
lyek a későbbiek folyamán rendkívül ér
tékesnek bizonyultak. Közülük is kiemel
kedő jelentőségűek Reguly terepen meg
rajzolt térképi vázlatai, melyek többnyire 
egyegy nagyobb folyó vidékét mutatják 
be, jórészt a helyi lakosok adatközléseire 
támaszkodva.

A térképi vázlatok elkészítését Reguly 
több okból is szükségesnek tartotta. Egy
részt a terepen mozogva hamar szembe
sült az uráli területekről addig megjelent 
térképek hiányosságaival, ellentmondása
ival. Másrészt az általa feljegyzett néprajzi 
és nyelvészeti jellegű információkat igye

kezett a földrajzi térben is elhelyezni, már
pedig ennek leglátványosabb formája a 
térkép.

A térképezést Reguly nem műszeres 
felmérés útján, hanem szemmérték alap
ján, a terepi objektumok egymáshoz ké
pest történő felvételezésével hajtotta vég
re. Annak ellenére, hogy a topográfiai 
pontosságú felvételezés nem szerepelt a 
céljai között, munkái meglehetősen hűen 
adják vissza a múltbéli terepi viszonyokat.

Az uráli utazását követően Reguly 
visszatért Szentpétervárra, ahol 

az ottani tudományos körök – akiket 
terepi munkájának előrehaladásáról le
vélben mindvégig tájékoztatott – fel
kérték, hogy a vázlatai alapján állítsa 
össze az Urál északi vidékének térké
pét. A térkép megalkotását az is indo

R E G U LY  A N TA L ,  A  T É R K É P É S Z

ÉRTÉKES URÁLI VÁZLATOK
Reguly	Antal	elsWsorban	a	nyelvészet	és	a	néprajz	terén	elért	ered-
ményei	 révén	 vált	 a	 magyar	 tudomány	 jeles	 alakjává.	 Kevéssé	
közismert	 térképezW	 tevékenysége,	 holott	 1846-ban	 elsWként	
készítette	el	az	Urál	északi	vidékeinek	részletes	térképét,	amely	a	
magyar	kultúrtörténet	vonatkozásában	is	kiemelkedW	alkotásnak	
tekinthetW.	Térképészeti	munkássága	–	modern	feldolgozásban	–	
hozzájárulhat	a	napjainkban	zajló,	az	uráli	területek	megismerését	
célzó	kutatások	eredményességéhez,	adataik	pontosításához.

Reguly Antal 

Az Urál vonulata a magasból 

(GERCSÁK GÁBOR FELVÉTELE)
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Reguly Antal térképészeti munkássá
gának koronája kétségtelenül maga a 
kéziratos térkép, amely több szempont
ból is egyedülálló alkotás. A körülbelül 
1 : 1 200 000 méretarányú, esztétikailag 
is igényesen kidolgozott térkép feltűnő
en nagy területet mutat be, a korábbi 
munkákhoz képest sokkal nagyobb 
részletességgel. A hegyvonulatok közül 
megjelenik rajta a mai értelemben vett 
Északi-Urál, a Sarkközeli- és a Sarki-Urál, 
valamint attól északnyugatra az Urál 
elővidékének számító dombság, a Paj-
hoj is. A térkép északi határa egészen a 
tengerparti területekig nyúlik. Nyuga
ton a Pecsora, délen főként a Tura és a 
Tavda folyók vidéke, keleten pedig a már 
említett, számtalan mellékágra szakadó 
Ob folyó jelenti a határt.

Munkája közben Reguly törekedett 
arra, hogy a térképére valamennyi 

lakott település felkerüljön. Alaposságát 
igazolja az is, hogy sok helyütt az idő
szakos lakóhelyként szolgáló vadász
kunyhókat és a rénpásztorok sátrait is 
feltüntette. A térképi tartalom részét 
képezi még a fontosabb utak ábrázolá
sa, továbbá a különféle etnikumok – 
vogulok, osztjákok, zürjének, szamojé
dek, tatárok – lakóterületét jelölő határ
vonalak. Ugyancsak vonalak szemlél
tetik a földművelés, az állattenyésztés és 
bizonyos növényfajok területi kiterje
désének határait. Reguly egy igen 
élénk, vörös színű vonallal a saját útvo
nalát is berajzolta, az ahhoz kapcsolódó 
dátumokkal együtt.

kolta, hogy az akkoriban, 1845ben 
megalakult Orosz Földrajzi Társaság 
felfedező expedíciót szervezett az 
Urálba, melynek tagjai Reguly gyűj
téseit is használni kívánták a munká
juk során. Reguly 1846 végére készült 
el a tartalmi elemekben igen gazdag 
kéziratos térképével, amelyet az expe
díció részére kőnyomatos formában 
sokszorosítottak. Mivel a korabeli 
pétervári tudományos élet egyik meg
határozó nyelve a német volt, ezért 
Reguly a térképező munkáját is nagy
részt németül dokumentálta. Sőt, kéz
iratos térképének címe és magyarázó 
szövegei is német nyelven íródtak.

Az 1847–50 között megvalósított, 
Ernst Hofmann ezredes vezette expedí
ció mindenesetre nagy eredményesség
gel használta hazánkfia térképét. Az ex
pedíció tagjai műszeres méréseket is vé
geztek, ezért a terepelemeket pontosab
ban vették fel az újabb, általuk készített 
saját térképükre, mint Reguly, ugyan
akkor a gyűjtött földrajzi nevek mennyi
ségét tekintve nem tudták felülmúlni a 
munkáját. Ernst Hofmannék részéről 
méltatlan cselekedet volt, hogy a tudo
mányos eredményeiket tartalmazó első 
kötetükben sem Reguly nevét, sem pe
dig a számukra nagy szolgálatot tevő 
térképét nem említették meg. Bár ké
sőbb a második kötetben az ezredes – fő
ként Reguly felháborodásának hatására 
– pótolta ezt a mulasztást, ennek ellenére 
Reguly térképészeti eredményei hosszú 
időre feledésbe merültek.

A kéziratos térkép legfőbb értéke a 
páratlanul gazdag névanyagában rejlik: 
mintegy 1700 filológiai adatot – föld
rajzi neveket, magyarázó megírásokat 
és távolságadatokat – tartalmaz, ame
lyek jelentős része első kézből származó 
forrásként hasznosítható az uráli terüle
tek nyelvészeti, néprajzi és történeti
földrajzi kutatásaihoz. A földrajzi ne
vek elősegíthetik az említett vidékek 
múltbéli etnikai jellemzőinek és birtok
viszonyainak megismerését, emellett 
segítségükkel – más forrásokat is be
vonva – nyomon követhető a helyi 
nyelvek fejlődése is.

Reguly térképes névgyűjtése igazi 
értékmentő munka, mivel az 

adatközlői révén a terepi objektu
mok elnevezéseit sok esetben olyan 
nyelveken rögzítette, amelyek akko
riban még nem rendelkeztek írásbe
liséggel. A nevek csupán szájhagyo
mány útján terjedtek, így jóval gyor
sabban kikerülhettek a köztudatból. 
Nem véletlen, hogy a Reguly által 
felkeresett terepi objektumok nagy 
része a későbbi kiadású térképeken 
már jórészt név nélkül vagy egészen 
más (nyelvű) névalakokkal szerepel.

A méretarányból adódó korlátokat fi
gyelembe véve Reguly a kéziratos térké
pére nem vett fel minden földrajzi nevet, 
amely a terepen készült vázlatain helyet 
kapott. A vázlatok névanyagának egy ré
szét olyan esetekben hagyta el a térképen, 
amikor egy terepi objektumhoz többféle 
névalak is tartozott. Éppen ezért a vázla

A kéziratos Reguly-térkép észak-uráli részlete (balra) és ugyanaz modern feldolgozásban (jobbra). Reguly az ott-tartózkodásának dátumát is 

odaírta Wsewalodskoe (ma Vszevolodo-Blagodatszkoje) neve mellé, amely akkoriban az oroszok által lakott legészakibb uráli település volt.  

A térkép jobb szélén a délnek tartó Lozva folyó és vízgy_jtQ területe látható.
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tok filológiai oldalról nézve legalább any
nyira értékesek, mint maga a térkép.

Reguly térképi munkáinak részletes 
nyelvészeti és néprajzi elemzése Magyar
országon mindezidáig nem történt meg. 
Ennek egyik oka, hogy a kutatók csak 
korlátozottan férhetnek hozzá ezekhez a 
kartográfiai dokumentumokhoz, me
lyeket ráadásul több különböző helyszí
nen őriznek. Az eredeti kéziratos térkép 
minden bizonnyal ma is Szentpétervá
ron lelhető fel, ugyanakkor a múlt szá
zad kilencvenes éveiben egy jó minőségű 
színes fényképfelvétel is készült róla, 
amely jelenleg egy hazai magángyűjte
ményhez tartozik. Reguly kilenc térképi 
vázlata napjainkban az MTA Kézirattá
rának birtokában van, akárcsak az ere
deti térkép nyomán készült – és a Hof
mannexpedíció által is használt – kő
nyomatos kiadás egy példánya. Reguly 
korabeli levelezései további három vázlat 
létezését is valószínűsítik, azonban ezek 
pontos helyét egyelőre nem ismerjük.

A korlátozott hozzáférésen kívül a tér
képi elemek megfelelő értelmezése is ne
hézséget okozhat a kutatók számára. Ez 
különösen a kéziratos térkép esetében 
igaz. Jóllehet Reguly nem volt képzett 
térképész, azonban térképét a korabeli 
kartográfiai ismeretanyag figyelembevé
telével alkotta meg. Csakhogy az azóta el
telt mintegy százhetven év alatt a hazai 
térképészeti gyakorlatban a szokások és a 
szabályok igen sokat változtak. Napjaink 
térképhasználói – köztük a témát kutató 
nyelvész, etnográfus és földrajzos szakem
berek – már az ezek alapján szerkesztett 
térképkiadványokkal találkozhatnak a leg
 gyakrabban. Ebből adódóan a Reguly 
térképen alkalmazott ábrázolási megol
dások mai szemmel nézve szokatlannak 
és kevésbé érthetőnek tűnhetnek.

A kéziratos térképen a nevek olvasható
sága a tartalmi sűrűségtől függően he
lyenként változik. Tovább bonyolítja a 
helyzetet, hogy – az eredeti térkép híján 
– a vizsgálatokhoz használt fényképállo
mány felbontásával is számolni kell. A 
nyelvészeti kutatásokat illetően fontos, 
hogy a térképen szereplő nevek minél 
pontosabb olvasatban álljanak rendelke
zésre. Mivel Reguly jellegzetes kézírását 
mindenki másképpen olvashatja, és a ne
veket azonosító kutatók háttérismeretei is 
különbözhetnek, ezért a térkép nyomán 
egyszerre több, az olvasatokban eltérő 
névanyagkatalógus is összeállítható. 
Ezek viszont – mivel csupán szöveges 
névgyűjteményekről van szó – önma

gukban nem teszik lehetővé az olvasatok 
földrajzi helyzetének bemutatását.
A fennálló nehézségek kapcsán felve

tődik a kérdés: létezike valamilyen 
megoldás arra, hogy Reguly térképé
szeti dokumentumai közérthető for
mában bármikor elérhetők legyenek a 
kutatók és a téma iránt érdeklődő 
nagyközönség számára. A válasz egy
értelműen igen, a magyarázat pedig a 
modern kartográfiai szemléletmód és 
az informatika eszközeinek együttes 
alkalmazásában rejlik.

Az ELTE Térképtudományi és Geo
in for ma tikai Tanszékén folytatott ku
tatásaim keretében egy olyan vizuális 
feldolgozás megalkotásán dolgozom, 
amely az eredeti kéziratos Regulytér
kép valamennyi grafikus és szöveges 
elemét tartalmazza. A munkálatok so
rán a térképről készült fényképállo
mányból kiindulva a grafikus elemeket 
a mai felhasználókhoz közel álló ábrá
zolási meg ol dásokkal szerkesztem meg, 
a földrajzi neveket pedig a saját olvasa
tomban adom közre.

A számítógépes feldolgozás előnyei leg
inkább a térképi névrajz megjelenítésekor 
mutatkoznak meg: a kéziratos megírá
sokkal ellentétben a meglévő betűkészle
tek összehasonlíthatatlanul nagyobb vá
lasztékkal szolgálnak a szöveges elemek 
bemutatásához. A betűk méretének és jel
legének megválasztásával a különböző 
természetű földrajzi nevek egymástól jól 
elkülöníthetők, ezáltal a vonatkozási he
lyük is könnyebben felismerhető. A tér
kép névanyagát katalógus formájában is 
rendszerbe foglalom, amelyben a nevek 
térképen való visszakereshetőségét egy ál
talam létrehozott keresőhálózat koordi
nátái biztosítják. A térképet követően Re
guly vázlatait is ugyanilyen formában kí
vánom feldolgozni.

Doktori kutatásaim nem csupán a 
Reguly által készített, meglévő 

kartográfiai munkák feldolgozását 
érintik. További célom, hogy felku
tassam a ma még ismeretlen helyen 
őrzött dokumentumokat is, vala
mint tudománytörténeti vizsgála
tokkal hozzájáruljak a Regulyélet
mű térképészeti vonatkozású isme
retanyagának bővüléséhez. Reguly 
térképi munkáinak feldolgozásával 
egyúttal arra is fel szeretném hívni a 
figyelmet, hogy a kartográfia és sa
játos szemlélete más tudományterü
leteken is jól alkalmazható.

GULYÁS ZOLTÁN

ÉT-ETOLÓGIA

Szaporodási	taktikák
A gyakrabban párosodó hímek bizony
talanabbak a saját szociális helyzetükben 
– legalábbis a feketecsápú dögbogarak
nál.  Érzékenyebben reagálnak ellenfele
ik méretére, mint a ritkábban pároso
dók, vagyis sokkal könnyebben feladják 
a harcot, ha náluk termetesebb ellenféllel 
kerülnek szembe, de rámenősebbek, ha 
a rivális kisebb.

A dögbogár állati tetemekbe vagy a kö
zelükbe helyezi petéit. Azért vált népszerű 
kísérleti állattá, mert rovaroknál szokatlan 
módon gondozza, eteti az utódait. 

Ha egy hím dögbogár rátalál egy te
temre, feromonokkal csalogatja magá
hoz a nőstényeket. De nem csak nősté
nyek érkeznek ilyenkor, hanem rivális 
hímek is, amik megpróbálják elorozni 
tőle a leendő lárvabölcsőt. Rendszerint 
a legnagyobb hím győz, ő és a párja lesz 
a tetem birtokosa, ők számíthatnak a 
legtöbb utódra.

Az alárendeltek azonban nem tűnnek 
el a helyszínről, hanem taktikát válta
nak. Többé már nem harcolnak, de a 
nőstények azért titokban lerakják a peté
iket, a hímek pedig megpróbálnak mi
nél gyakrabban és minél több nősténnyel 
párosodni. Külön tenyésztve a gyakran, 
illetve a ritkán párosodó bogarakat kide
rült, hogy rivális hímek összecsapásainál 
a gyakrabban párosodó vérvonalra erő
sebben hat az ellenfél mérete, vagyis 
könnyebben feladják domináns pozíció
jukat, ha a kihívó nagyobb náluk.

Gyakori, hogy a változó szociális kör
nyezethez gyors alkalmazkodást mutat
nak az állatok, de arról még keveset tu
dunk, hogy ez hogyan történik. Ebben 
jelent előrelépést a dögbogarasvizsgálat, 
amely szerint a szociális érzékenység erő
sen összefügghet a párosodási viselke
déssel. Kubinyi EniKő
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amivel dolgozunk, le lehet látni a 
lombkorona alá. Tehát, ha a folt terüle-
tén a levélzet nem teljesen zárt, hanem 
azon átjut a fény egy része, akkor pon-
tot tudunk generálni nem csak a nö-
vényzet felszínéről, hanem a talajfel
színről is. Így válik lehetségessé a talaj
felszín, a sziklák, a domborzat térképe-
zése erdő alatt is. Amikor ezt elkezdték 
használni, akkor a növényzetet mint 
fölösleges zajt szűrték és eltávolították 
a jelből. De aztán egyre inkább elter
jedt az, hogy a növényzet magasságára 
is következtettek, elsősorban erdészeti 
alkalmazásoknál.
– Mi a terméke egy ilyen felmérésnek?
– Ez érdekes téma, mert nem egy kép 
készül. Itt el kell szakadni fejben az is-
mert képalkotó eljárásoktól. A műszer 
egyenként mér pontokat, és rögzíti 
ezeknek a pontoknak a helyzetét, a ko-
ordinátáját. Minden egyes kibocsátott 
lézerimpulzushoz tartozik néhány 
pont, és minden ilyen pontnak van né-
hány tulajdonsága, amit mérni tu-
dunk. Ezek közül a legfontosabb, hogy 
a felszín milyen erősen verte vissza a lé
zersugarat. A lézer valamilyen fény
hullámhossztartományban működik, 
általában a közeli infravörösben, és az, 

hogy egy felszín milyen erősen ver 
vissza ebben a tartományban, sok min-
dennel összefügg: milyen anyagú ez a 
felszín? Ha növényzet van rajta, akkor 
az zöld, vagy pedig száraz? Ez alapján is 
lehet aztán a pontokat osztályozni. A 
pontok egy háromdimenziós modellé 
állnak össze. Egy gyakori pontsűrűség, 
amivel dolgozni szoktak: egy pont per 
négyzetméter. El tudjuk képzelni a kö-
rülöttünk lévő világot, ha az négyzet
méterenként elhelyezett pontokból áll-
na. Ebből már elég sok érdekes részlet 
kirajzolódna. Most már nem elérhetet-
len a tízhúsz, sőt akár száz pont sem 
négyzetméterenként.
– Mennyire elterjedt a lé zer szken ne lés 
módszere?
– Rohamosan terjed, elsősorban azért, 
mert egy ilyen pontfelhőnek nagyon 
sokféle alkalmazása van. Az egyik 
fontos alkalmazás az országos, vagy 
regionális léptékű domborzati térképe
zés. Egy jó domborzati modell szüksé-
ges ahhoz, hogy valaki torzításmentes 
légi felvételeket készítsen. A legtöbb 
ország ezért repteti le a saját területét, 
de mivel ez alapján hidrológiát, külön-
böző veszélyeket, csuszamlásokat, lefo
lyást lehet modellezni, katasztrófavé-

– Mit értünk távérzékelés és lé zer-
szken ne lés alatt?
– Távérzékelésnek nevezünk minden 
olyan mérési eljárást, ahol nincsen fizi-
kai kontaktus a mérőeszközünk és a 
mért tárgy között. Ezek általában opti-
kai eljárások, de az ultrahangtól kezdve 
rengeteg másik módszer létezik, amely 
a távérzékelés témakörébe tartozik. A 
lézerszkennelést nagy felbontású rész-
letes domborzati térképezésekre fej-
lesztették ki valamikor a kilencvenes 
években. Úgy működik, hogy a mű
szer egy lézeres impulzust bocsát ki, és 
ennek a futásidejét méri, amíg az eljut 
a tárgyhoz és onnan visszaverődik. 
Mivel a fénysebesség állandó, ebből na
gyon jól lehet távolságot számítani. A 
lézerszkennelésnek az egyik, leggyak-
rabban használt válfaja a légi 
lézerszkennelés, amikor repülőgépre 
telepítjük a szenzort, és a repülőgép 
alatt jobbra-balra pásztázva másodper-
cenként több százezer mérés készül. 
Egy sáv mentén méri fel a terepet a 
műszer. Ezt a topográfiára, tehát tere
pi, domborzati modellezésre, dombor-
zati térképezésre fejlesztették ki. Az a 
nagy előnye a módszernek, hogy mivel 
saját magunk bocsátjuk ki azt a fényt, 

I N T E R J Ú  Z L I N S Z K Y  A N D R Á S S A L

ÉLVHELYTÉRKÉPEZÉS	
LÉZERREL

a
 h

é
t 

k
u

ta
tó

ja Mi lehet a közös pont a lézerekben, a nádasokban, a Balatonban 

és a számítástechnikában? Zlinszky András, az MTA Ökológiai 

Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézet tudományos mun-

katársa és kollégái új módszereket alkalmaznak gyepek és 

nádasok	felmérésére:	repülWrWl	tapogatják	le	a	terepet,	majd	
számítógépes modellt hoznak létre az így nyert adatokból. Ez 

többek között a Natura 2000-es természetvédelmi területek 

állapotának nyomon követésére is alkalmas, de a módszer 

minden	valószíneség	szerint	nagy	jövW	elé	néz.

B
A

JO
M

I 
B

Á
L
IN

T
 F

E
LV

É
T

E
L
E



ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2015/16   493

gyon nagy területet foglalnak el. Ma-
gyarországon ez nagyjából az ország 
húsz százalékát jelenti. Minden egyes 
EU-tagország kötelezettséget vállalt 
arra, hogy ezeknek a élőhelyeknek az 
állapotát – tehát nemcsak egy élő hely
tér ké pet, hanem egy állapotfelmérést is 
– hatévente jelenti az Európai Bizott-
ság felé. Ahhoz, hogy ezek a felméré-
sek elkészüljenek, nagyon nagy segít-
séget jelent a távérzékelés. Fejlesztet-
tünk erre egy módszert, amellyel ezek-
nek a gyepeknek nem csak a térképe 
készíthető el, tehát nem csak azt tudjuk 
megmondani, hogy hol milyen társu-
lás, milyen élőhely van, hanem az álla-
potukat befolyásoló tényezőket is fel 
tudjuk mérni – a túllegeltetést, az alul-
legeltetést, földutakat, a különböző be-
avatkozások nyomait, vagy pedig a 
gyomosodást, az invazív növényeket.
– Mik a jövőbeni terveik?

– Jó lenne ezt a módszert nagyobb te-
rületekre, akár egész régiókra, orszá-
gokra is alkalmazni. Így meg tudnánk 
nézni, hogy országos léptékben ho-
gyan lehet döntéstámogatásra használ-
ni a lézerszkennelést.

BAJOMI BÁLINT

– Tehát van egy repülőgép, vagy esetleg 
egy drón, azon van egy lézert kibocsátó 
eszköz, és egy detektor.
– Igen. Tartozik még hozzá egy GPS, 
ami a gépnek a pozícióját méri, és egy 
inerciális navigációs rendszer is. Ez 
utóbbi egy olyan műszer, ami a gépnek 
a gyorsulását méri a tér három irányá-
ba, és így meg lehet állapítani azt, hogy 
éppen milyen irányba dőlt, éppen mi-
lyen irányban állt. Segítségével a kibo-
csátott lézernek az iránya is nagyon 
pontosan visszakövethető.
– Milyen területekkel dolgoznak a 
gyakorlatban?
– Repültünk a közelmúltban a püs-
pökladányi szikesek fölött, ez volt egy 
aktuális kutatási területünk, ami azért 
érdekes, mert a gyepek térképezése és 
osztályozása a távérzékelésben egyfajta 
fehér foltnak, egy ritkán kutatott terü-
letnek számít. 2010-ben pedig volt egy 
több műszert is alkalmazó repülésünk a 
Balaton teljes partvonalán. Itt gyepeket 
és nádasokat vizsgálunk.
– Hogyan kapcsolódik a kutatásuk a 
Natura 2000-es hálózathoz?
– A Naturahálózat azért igényel táv-
érzékelést, mert a védett területek na-

delmi szempontból is érdekes. Például 
az utóbbi években Lengyelországban 
ezzel a céllal repülték le az ország egész 
területét. A másik pedig, hogy sokkal 
nagyobb felbontásban, sokkal fino-
mabb léptékben építési munkálatok 
előkészítésére használják, hiszen egy 
geodéziai felmérésnél sokkal gyorsabb, 
és mégis részletesebb egy ilyen repülés 
eredménye. Az autópályák, vasútvo-
nalak, olajvezetékek tervezésénél most 
már rutinszerű, hogy lerepülik a terü-
letet lézerszkennerrel.
– Milyen eszközökkel dolgoznak? 
Hogyan működik a gyakorlatban a 
módszer?
– A méréseknek az időzítése kulcsfel-
adat, tehát olyankor kell mérnünk, 
amikor a növényzet a méréshez a lehe-
tő legjobb állapotban van. Ez egy szi-
kes gyepben egyáltalán nem könnyű, 
mert az aktuális időjárás, hogy esette 
az eső, befolyásolja azt, hogy mikor ér-
demes repülni. Ha van valaki a tere-
pen, aki figyel, és néhány napra előre 
meg tudja mondani, hogy elérkezett az 
idő, akkor felszáll a gép a szenzorral. 
Általában egy pilóta és egy operátor 
van a gépen, az utóbbi kezeli a mű-
szert. A mi esetünkben azonban csak 
egy pilóta volt. Annyira kicsik most 
már ezek a műszerek, és annyira rutin-
szerűen alkalmazzák őket, hogy egy 
nagyon kicsi gép is elegendő. Egy né-
hány személyes, kis fogyasztású gép – 
amely nem igényel nemzetközi repülő-
teret – is ki tud szolgálni egy ilyen mű-
szert.
– Mostanában divatosak a drónok. 
Ezekre is rá tudják tenni az eszközt?
– Magát az eszközt igen, sőt ez a pon-
tosság tekintetében sem feltétlenül je-
lent kompromisszumot. Tehát ugyan-
ez a néhány centiméteres pontosság 
most már drónról is elérhető, viszont 
akkor a lefedett terület kisebb lesz. Egy 
drónról nem látunk akkora területet, 
amit egy magasabban szálló repülőről.

Térbeli modell egy erdQrQl

Távérzékeléses módszerrel létrehozott 

vegetációs térkép
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gyógyszert szállító transzportert túlter-
meli, és ezáltal rezisztens a kezelésre. 
Mivel korlátlanul osztódik, ezért ele-
gendő lehet akár ez az egy sejt is ahhoz, 
hogy a tumorok rezisztenssé váljanak. 
Így könnyen tapasztalhatjuk, hogy az 
adott kemoterápiára betegünk egy idő 
után nem reagál, és a daganat sajnos to
vább növekedik. Ekkor más gyógysze-
rekkel próbálkoznak, de ez sokszor 
ugyanezt a hatást eredményezi: az új 
kezelésre is rezisztencia léphet fel. En
nek oka lehet, hogy ismételten lejátszó
dik az előbbi folyamat, de az is előfor
dulhat, hogy az újonnan beadott szer is 
szubsztrátja annak a transzporternek, 
ami az előbbi rezisztenciát okozhatja. 

Az ilyen esetekben multidrog-rezisz-
tenciáról beszélünk.

Ennek a ténynek a felismerése a ku
tatókban felvetette a kérdést: hogy le
het az ABCtranszporterek okozta re
zisztenciát csökkenteni vagy kikü-
szöbölni? Erre többféle válasz lehetsé
ges, amelyeket „a három E” (azaz 
Engage, Evade, Exploit) elvével össze-
gezhetünk. Mindegyiknek előfeltéte
le, hogy tudjuk, melyik transzporter 
melyik molekulákat szállítja. Meg kell 
említenünk még azt is, hogy diag
nosztikai eljárásokkal megállapíthat
juk, hogy a tumor milyen transz por te
re ket termel túl, így tervezhető a ke
moterápia, viszont ilyenkor sem lehe

DAGANATOS 
BETEGSÉGEK 

TERÁPIA-
REZISZTENCIÁJA

A daganatos betegségek kezelésére használt gyógysze-

rekkel	kapcsolatban	komoly	problémát	jelent,	hogy	idW-
vel már kevésbé képesek kifejteni hatásukat, vagy egye-

nesen hatástalanná válnak. Ez azzal magyarázható, hogy 

a	rákos	sejtek	a	szervezet	természetes	védekezW	mecha-
nizmusait	 használva	 próbálnak	 védekezni	 a	 különbözW	
kezelések ellen. Ennek fontos eszköze az úgynevezett 

ABC-transzporterek	fokozottabb	termelWdése.

A z ABCtranszporterek már a 
baktériumoktól kezdve meg-
találhatók az élővilágban, és 

többnyire a sejtek természetes méregtele
nítői: vélhetően a sejtmembránból kötik 
meg szub sztrátjukat, és onnan pumpál
ják ki azokat ATP hidrolízise mellett. 
Ennek következménye, hogy annak az 
anyagnak, amit kijuttatnak a sejtből, 
sokszor arra sincs ideje, hogy bejusson a 
citoplazmába. Számos típusa ismert 
ezeknek a transzportereknek, amelyek 
más-más molekulákat szállítanak, ezért 
is lehetséges, hogy olyan sokféle gyógy
szerre alakulhat ki rezisztencia.

Jelentős esély van arra, hogy egy olyan 
sejt is legyen a daganatban, ami az adott 



É L E T  É S  TU D O M Á N Y   201 5/16   495

eGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG?	•	EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG?	•	EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG

tünk biztosak abban, hogy nem alakul 
ki újabb rezisztencia.

Az engage alatt azt értjük, hogy a 
transzportert valamilyen gátlószerrel 
hatástalanítjuk, így az adott gyógy
szert, ami a szubsztrátja lenne, nem 
pumpálja ki a sejt. A kísérletek során 
bebizonyosodott, hogy ennek a mód
szernek számos esetben több volt a mel-
lékhatása, mint a haszna: az ABC
transz portereknek ugyanis nagyon 
fontos szerepük van a véragy gátban és 
a kiválasztásban is, így akár ideg sejt
pusz tu lás is felléphet.

A másik lehetőség az evade (kikerülés). 
Ezt úgy érhetjük el, hogy a molekulát új
ratervezzük, és csoportjainak módosítá
sával (ügyelve arra, hogy a funkciója je
lentősen ne csökkenjen) megpróbáljuk 
elérni, hogy már ne ismerje fel a 
transzporter. Ez a módszer komoly ve-
gyészeti munkát igényel, és inkább a 
nagy molekulakönyvtárral rendelkező 
gyógyszergyárak tudják végrehajtani. 
Emellett számítanunk kell arra is, hogy a 
módosított molekulát egy másik transz-
porter felismerheti szubsztrát ként.

A harmadik lehetőség az exploit (ki
használás). Ennek alapja az a megfi

gyelés, hogy bizonyos 
gyógyszeres kezeléseket 
követően a sejtek nem let
tek kevésbé érzékenyek 
egy másik típusú gyógy-
szerre, hanem egyenesen 
megnőtt az érzékenységük az előzőleg 
nem kezelt sejtekhez képest. Ez azzal 
az általános evolúciós elvvel magya-
rázható, hogy a rezisztencia kialakulá
sának ára van, így valamilyen módon 
a sejtek az egyik gyógyszer reziszten
ciájáért egy másikra való nagyobb ér
zékenységgel fizetnek. Ezt több mó
don is kihasználhatjuk, így megelőz
hetjük a rezisztencia kialakulását úgy, 
hogy együtt adjuk a kemoterápiás sze
rünkkel azt a gyógyszert, amitől a re
zisztens sejtek nagyobb arányban pusz
tulnak el. Ha már kialakult a rezisz-
tencia, akkor azt „vissza is fordíthat
juk”, hasonlóan az előző módszerhez.

Ez utóbbi lehetőség tűnik a legígére
tesebbnek, viszont majdnem több kér
dést vet fel, mint választ. Azóta bebi
zonyították, hogy azok a molekulák, 
amik az adott transzportert túltermelő 
sejteknél nagyobb citotoxicitást okoz
tak, nem gátlószerei az adott transz-

por te r nek. Így elvileg kiküszöböltük a 
gátlószeres kezeléseknél fellépő mel
lékhatásokat, de mivel nem ismerjük a 
pontos mechanizmusokat, efelől még 
nem lehetünk bizonyosak. Előfordul
hat, hogy továbbra is komoly hatással 
lehet a méregtelenítési folyamatokra. 
Viszont az is megeshet, hogy a mód
szer nem mutat komoly kockázatokat, 
és érdemesnek mutatkozik további 
kutatásra. Így arra is fény derülhet, va
jon milyen hátrány származhat egy 
transzporter expressziój á nak növeke
déséből.

Összefoglalásul elmondhatjuk, hogy 
újabb lehetőségek merültek fel, ame
lyek legalább olyan ígéretesek és ér-
dekesek, mint az eddigiek. Ha sike-
rül pozitív eredményeket elérni, ak-
kor azok vélhetően nagy áttörést 
hozhatnak a tumoros betegségek 
gyógyításában.

KIRÁLY KINGA ZSÓFIA 
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Történelmi dátum volt a csillagá-
szok számára 1990. április 24, hi-
szen ezen a napon indult a világ-

űrbe a Discovery űrrepülőgép rakteré
ben a Hubbleűrtávcső (Hubble Space 
Telescope – HST). Az indítást nagy és 
hosszú várakozást előzte meg. A csilla
gászok régóta álmodoztak arról, hogy a 
légkörön kívülre telepítsenek távcsövet, s 
ezt a gondolatot 1923ban a magyar 
származású Hermann Oberth, az űrra
kéta egyik atyja is leírta. Az űrtávcsövet 
1971ben kezdték tervezni, méghozzá 
úgy, hogy a legtöbb alkatrésze cserélhető 
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A	csillagászat	emblematikus	eszköze,	a	Hubble-ertávcsW	25	éve	kering	a	Föld	körül.	
Bár	az	erteleszkóp	karrierje	nehezen	indult,	mára	mind	a	szakma,	mind	a	nagykö-
zönség	számára	elválaszthatatlan	az	égbolt	tudományától.	A	negyed	század	ered-
ményei	mellett	ízelítWt	adunk	a	kevéssé	ismert	magyar	vonatkozású	kutatásokról	is.

legyen. A 2,4 m átmérőjű főtükör 1983
ban készült el. A Challenger űrrepülő
gép 1986os katasztrófája miatt csúsztak 
a programok, így a HST is csak 1990
ben kerülhetett a világűrbe. 

A teleszkóp égi pályafutása azonban 
kissé kalandosan kezdődött. Kiderült 
ugyanis, hogy a Hubble homályosan 
lát, mivel a főtükröt nem elég pontosan 
csiszolták meg. Bár az eltérés szó szerint 
hajszálnyi volt, de ahhoz elég, hogy a le
képezése rossz legyen. A hibát a földön 
is észrevehették volna, de – takarékos-
sági okokból – nem végeztek el minden 
tesztet. A felvételek még így is jobbak 
voltak, mint az akkori legjobb földi te
leszkópoké, ennél azonban sokkal töb
bet vártak tőle. De minden rosszban 
van valami jó: rendkívül rövid idő alatt 
olyan képjavítási és feldolgozási mód
szereket dolgoztak ki a szakemberek, 
amelyek azóta bekerültek a hétközna

SZEMET	
GYÖNYÖRKÖDTETV	

TUDOMÁNY

A Teremtés oszlopai 

a Sas-ködben

Tavaszi változások 

a Neptunusz légkörében

Csillagkeletkezési régió 

a Nagy Magellán-felhQben
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pel a HSTt. 1997 febru
árjában, 1999 decembe
rében, 2002 februárjában 
és végül 2009. májusá
ban. A karbantartások 
során kijavították, kicse
rélték az elromlott eszkö-
zöket, vagy újakra, érzé
kenyebbekre, moderneb
bekre cserélték a régie
ket. Mivel azóta az 
űrrepülőgépeket nyug
díjba küldték, további ja
vításokra már nincs lehe
tőség. Így arra sem, ami 

pokba és sokan használnak ilyen alapo
kon megírt programokat otthoni szá
mítógépeiken. 

Ez azonban nem lett volna elég az 
űrtávcső hosszú távú működésé

nek biztosítására, ugyanis más, főként 
mechanikai problémák is adódtak. 
Ezeket is kijavították 1993 decemberé
ben az első szerviz alkalmával. A leg
fontosabb persze az volt, hogy beépí
tették a COSTAR (Corrective Optics 
Space Telescope Axial Replacement) ne-
vű korrekciós optikát, vagyis „kon
taktlencsét” kapott a Hubble. Még 
négyszer látogatták meg űrrepülőgép
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A gravitációs lencsék megfigyelése 
arra utal, hogy rengeteg, szá-

munkra láthatatlan, úgynevezett sötét 
anyag van az univerzumban. A Hubb-
le hozzájárult annak felfedezéséhez is, 
hogy a világegyetem tágulása gyorsul. 
Ezt a jelenséget jobb híján a sötét ener-
giának nevezett erőnek tulajdonítják a 
szakemberek. Sikerült igazolni azt a 
korábbi feltételezést is, hogy a legtöbb 
galaxis középpontjában szupermasszív 
fekete lyuk található. 

Az űrteleszkóp egyik leghíresebb felvé-
tele a Sasköd egy részlete, mely a Te-
remtés Oszlopai nevet kapta. Olyan csil-
lagközi poroszlopokról van szó, melyek-
ben ma is folyamatosan születnek csilla-
gok. Ehhez kapcsolható a protoplanetáris 
korongok felfedezése, melyek a születő 
vagy éppen létrejött csillagok körül talál-
hatók – ezekből valószínűleg boly gó
(rend szere)k fognak keletkezni. A Kep-
ler űrtávcső közvetve igazolta is ezt a fel-
tételezést, hiszen rengeteg planétát fede-
zett fel más csillagok körül. 

A Hubble természetesen vizsgálta 
Naprendszerünk égitesteit is. Kuiper
öv objektumaival és az Oortfelhő üs-
tököseivel kapcsolatban is ért el új ered-
ményeket, illetve először sikerült fel-
bontani a PlútóCharon rendszert. Ez a 
felvétel most kezd igazán érdekessé vál-
ni, hiszen idén nyáron éri el a Plútót az 
amerikai New Horizons űrszonda.  

A Naprendszer bolygóinak vizsgálata 
is sok érdekességet hozott, például sike-
rült sarki fényt fotózni a Jupiteren és a 
Szaturnuszon. A Hubble készítette a 
legjobb felvételeket a Shoemaker
Levy9 üstökös becsapódásának nyo-
mairól a Jupiter légkörében. 

Ha már üstökösökről volt szó, térjünk 
rá a kevéssé ismert magyar vonatkozású 
kutatásokra. Tóth Imre (MTA CSFK), a 
téma egyik legjobb hazai szakértője 
1993ban kapcsolódott be a Marseillei 
Űrcsillagászati Laboratórium munkájá-
ba. Új módszereket dolgoztak ki a Nap-
rendszer különböző vidékeiről származó 
kométák magjának kutatására. Vizsgál-
ták egyebek mellett azt az ISONt, 
amelyet sokan az évszázad üstökösének 
tartottak, de az égitest 2013 novemberé-
ben napközelbe érve szétesett. A kutató-
csoport Rosetta űrszonda célpontját, a 
CsurjumovGeraszimenkoüstököst is 
tanulmányozta.

Kiss László és Sárneczky Krisztián 
(MTA CSFK) az 1997 tavaszán földkö-
zelben járt HaleBoppüstököst még a 

az eredeti tervekben szerepelt, vagyis 
hogy visszahozzák a földre. Ezért úgy 
irányítják majd a légkörbe, hogy nagy 
része a Csendesóceán felett elégjen, a 
maradék pedig az óceánba hulljon. 

Ezek a gondolatok azonban nem ille-
nek az ünnepi alkalomhoz, úgyhogy 
beszéljünk inkább az eredményekről. 
Az űrteleszkóp Edwin Hubble ameri-
kai csillagászról kapta a nevét, aki a ga-
laxisok színképében tapasztalt vö rös el
to ló dást a világegyetem tágulásával 
magyarázta. Éppen ezért az űrtávcső 
egyik fontos feladata az volt, hogy mi-
nél pontosabban meghatározza a 
Hubbleállandót, vagyis a tágulás üte-
mét. Ez 72 km/s-nak adódott mega-
par sze ken ként, a világegyetem kora 
pedig 13,7 milliárd évnek. Ezeket az ér-

tékeket más űr és földi távcsövek mé-
rései is igazolták.

Több felvétel összeadásával sikerült 
olyan galaxisokat megörökíteni, 

amelyek 13,3 milliárd fényévre van-
nak tőlünk. Sikerült bepillantani a vi-
lágegyetem korai időszakába, hiszen 
minél távolabb van egy objektum, an-
nál régebbi állapotában látjuk. Az 
északi és a déli égbolt egyegy olyan 
kis szeletét is fotózták, ahol látszólag 
nincs semmi. A felvételek azonban 
olyan törpegalaxisok tömkelegét mu-
tatták, amelyek az Univerzum szüle-
tése utáni egymilliárd éven belül kelet-
keztek. Sikerült tehát megfigyelni a 
galaxisfejlődés kezdeti időszakát, hi-
szen ezek összeolvadásából jöttek létre 
később a Tejútrendszerhez hasonló na-
gyobb galaxisok is. 

Neptunusz távolságában is követni tud-
ták. Összehasonlító elemzéseket végez-
tek a Hubble korábbi képei és más mű-
szerek adatai alapján, és azt a meglepő 
következtetést tudták levonni, hogy a 
Naptól ilyen nagy távolságban is na-
gyon aktív tudott lenni.

Apai Dániel, Balog Zoltán, Gáspár 
András (Szegeden végeztek) az arizonai 
Steward Obszervatóriumban a már em-
lített törmelékkorongokat tanulmá-
nyozza, s a témában nagy hangsúlyt fek-
tetnek a csillagok körüli lakható zónák 
vizsgálatára. 

A cefeida típusú változócsillagok, illet-
ve a szupernóvák nagy segítséget nyújta-
nak a csillagászok számára az égitestek 
távolságának meghatározására. Az előb-
bi esetében Szabados Lászlót (MTA 
CSFK), az utóbbinál Vinkó József és 
munkatársait (Szegedi Csillagvizsgáló) 
emelnénk ki. Exobolygók témában Ba-
kos Gáspár, a HATnet (Hungarian 
Automated Telescope) atyja kapcsoló-
dott be a HST vizsgálataiba. Mészáros 
Szabolcs (Szeged) a Kis Magellánfelhő-
ben csillagkeletkezési régiókat vizsgált. 
Az Űrteleszkóp Tudományos Intézet 
(STScI) 10 hetes nyári gyakorlatain több 
magyar egyetemista is részt vett, s mind-
egyikük a szakmában maradt.

Nem lehet nem megemlíteni Lévay 
Zsoltot, aki Pakisztánban született 

ugyan, de magyar szülők gyermeke. Az 
STScIben a HST képeinek feldolgozá-
sával foglalkozik, de ami még érdeke-
sebb, a Heritage Projekt vezetése is a ne-
véhez fűződik. A NASA minden prog-
ramjánál nagy hangsúlyt fektet a kom-
munikációra, s ez fokozottan igaz az 
Űrteleszkópnál. Elindították a Hubble 
Örökség Projektet, s a HST felvételeiből 
a legszebbeket megosztják az interneten 
az érdeklődőkkel. Cikkünk illusztrációit 
is innen válogattuk.

Mind a magyar vonatkozású, mind a 
nemzetközi kutatások eredményeiből 
csak ízelítőt tudtunk nyújtani. A Hubble 
tervezett utóda, a James Webb űrtávcső 
már csak az infravörös tartományban 
fog dolgozni, látható fényben nem.

A HST eredményei, adatbázisai nyil-
vánosak. Mint ahogy eddig is, a követ-
kező esztendőkben is sokan fordulnak 
majd ezekhez a forrásokhoz. Új meg-
közelítésekkel, módszerekkel feldol-
gozva a korábbi adatokat, a Hubbleűr-
teleszkóp új ismereteket nyújthat még 
évtizedek múlva is.

TRUPKA ZOLTÁN

Az M83 spirálgalaxis 

karja közelrQl
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A magyarországi települések né-
mi önállósággal rendelkező 
részei voltak a tizedek, utcák, 

járások és fertályok, amelyek élén a tize-
desek, utcakapitányok, kapitányok, fer-
tálymesterek álltak. A XIX. század kö-
zepéig hivatali jogkörrel rendelkeztek 
városrészükben, amit választással nyer-
tek. Ők tájékoztatták a lakosságot, be-
szedték az adókat, szervezték a köz-
munkákat, vigyáztak a közrendre és a 
tűzvédelemre. A XIX. század közepén 
a polgári közigazgatás megszüntette 
ezeket a népi önkormányzati tisztsége-
ket. A mai Magyarország területén a 
fertálymesterség egyedül Egerben élte 
meg a XX. századot, amikor tisztes 
társadalmi tevékenységként negyedeik 
szószólói voltak, segítették a szegénye-
ket és gondot viseltek a helyi értékekre. 
Az 1950ben megszűnt, és a szocializ-
mus kényszerű szünete után 20 évvel 

ezelőtt felújított tisztség ma egy civil 
szervezet – az Egri Fertálymesteri Tes-
tület – keretei között működve az „eg-
riség” szerves része, és a lokális öntudat 
erősítésének fontos eszköze.

Adók, kémények, köztisztaság
Breznay Imre egri történész a XVII. 
század végére teszi a tizedesi intézmény 
létrejöttét, amikor a török kiűzése után 
a városnak kevés tisztviselője volt. 
Ezért vált szükségessé, hogy minden 
városrésznek legyen a polgárok köré-
ből egyegy köztiszteletben álló bizal-
mi embere, akinek tudnia kellett írni-
olvasni, és akinek a személyes tekinté-
lye segítségére lehetett a város vezető-
ségének a közigazgatásban és az 
igazságszolgáltatásban. Nemes Lajos a 
hajdúk akkor történt megtelepedésé-
hez kapcsolja a tizedeket, akik Egerben 
is megtartották hadi szervezetüket, és 

a városrészek élére tizedest (decurio) állí-
tottak. A XVIII. századi helyi hagyo-
mány is a város katonai védelmére ve-
zeti vissza a tizedesek eredeti funkció-
ját, ami ekkorra már közigazgatási fel-
adatokat jelentett. A török kiűzése után 
betelepülő német polgárság az általuk 
lakott településrészeket 1712-ben már 
negyednek (viertel) nevezte, és az élére 
választott elöljárókat eleinte még tize-
desnek, majd az 1730as évektől néme-
tül viertel meister nek, magyarul fertály-
mesternek, negyedmesternek hívták. A 
XVIII-XIX. században a fertálymes-
ter megnevezés az általános, a  
negyedmesteri naplók XX. századi be-
jegyzéseiben a fertálymester, negyedmester 
elnevezés egyaránt jellemző. Kezdet-
ben négy, 1716-ban hat negyed volt 
Egerben, 1716 és 1823 között 12re nőtt 
a számuk. 1938ban két új negyed ke-
letkezett.

A fertálymesterek a XVIII. század-
ban tájékoztatták a negyed lakóit a föl-
desurak és a hatóságok rendeleteiről. 
Eredeti funkciójuk mindig fontos ma-
radt: részt vettek az adók összeírásában 
és beszedésében. Városrészükben ellen-
őrizték a tűzrendészetet, a kémények, 
udvarok és utcák tisztaságát. Vigyáz-
tak arra, hogy mindenki a magisztrá-
tus által megszabott napszámbért fi-
zesse, idegeneknek ne adjanak szállást, 
a fertály lakói erkölcsös életet éljenek. 
Ők vigyáztak az éjjeli csendre és tör-
vény elé állíthatták a garázda elemeket. 
A fertálymesterek kötelességét a XIX. 
század elején a városi tanács részletesen 
szabályozta, amely szerint ügyeletet 

S U T TO G Ó  É S  S Z Á Z R Á N C Ú  KÖ P E N Y

FERTÁLYMESTEREK 
EGERBEN

Húsz	 évvel	 ezelWtt	 Egerben	 újjáélesztettek	 egy	 több	 évszázados	 intéz-
ményt	és	hagyományt.	A	Szent	Apollónia	napját	megelWzW	szombaton	az	
új	fertálymesterek	esküt	tettek	a	város	polgármestere	elWtt	a	tradíciók	
ápolására	és	a	városnegyedek	képviseletére.			Idén	ismét	fertály-

mestereket	avattak	a	hevesi	megyeszékhelyen.	A	két	évtize-

des	tevékenység	elismeréseként	2014-ben	az	„Egri	fertálymesterség	élW	
hagyománya”	 szokáselem	 felkerült	 a	 Szellemi	 Kulturális	 Örökség	 Nemzeti	 Jegyzékébe.

Az 1938-ban esküt tett fertálymesterek csoportképe (Dobó István Vármúzeum)
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és az új fertálymester által az 
avatáshoz kapcsolódóan a ki
érdemesültek részére adott lakomák, a 
trakták. A tisztség presztízse a XX. szá-
zad első felében érte el a csúcspontját. 
Ekkor már magas rangú főpapok, me
gyei és városi tisztségviselők, értelmi
ségiek is nagy megtiszteltetésnek vet-
ték, ha fertálymesterek lehettek.

Az 1900-as évek elejéig nem létezett 
egységes fertálymesteri testület, ha-
nem az egyes negyedeknek megfele-
lően 12 jól elkülönülő csoport volt, 
amelyhez a még élő összes fertálymes
ter tartozott. Ilyen keretek között vá-
lasztották meg évente az új fertály
mestereket, tartották meg a lakomá-
kat és vezették a fertálymesteri nap-
lókat. A XVIII-XIX. században az 
összes fertálymester évente csak egy 
alkalommal jött össze, a védőszent
jüknek tartott Szent Apollónia nap-
ján, amikor szentmisén vettek részt 
a bazilikában, és a városházán letet-

kellett sorban tartaniuk a városházán 
vagy a főbírónál, hogy ügyesbajos 
dolgok intézésére elküldhessék őket.

SzegWdményes	vagy	választott?
A fertálymesteri tisztség a XVIII. szá-
zad végére már terhes elfoglaltságot je-
lentett a polgárok, elsősorban a keres
kedők számára, akik különféle kifogá
sokkal igyekeztek kibújni a feladat 
alól, és rendszerint helyettest fogadtak. 
Ezért próbálta meg a város 1805-1808 
között a fizetéses, helyi kifejezéssel 
„szegődményes” vagy „béres” fertály-
mesterek alkalmazását. Ez azonban 
nem vált be, így visszaállt a választott 
és mindenkire kötelező fertálymesteri 
intézmény. 1859-1860-ban kinevezett 
fertálybiztosok voltak helyettük, akik 
elsősorban az adók behajtásában tevé
kenykedtek. 1861től ismét választott 
fertálymesterek léteztek, majd a városi 
képviselőtestület jogi szakosztálya 
1883-ban javasolta, hogy – az országos 
törvények alapján – itt is szűnjön meg a 
tisztség. A testület azonban kimondta, 
hogy a fertálymesteri intézmény to-
vábbra is fenntartandó. Ezt a döntést 
bizonyára a hagyományőrzés motivál
hatta, bár a XX. század elejéig voltak 
konkrét, szabályrendeletben rögzített 
feladataik, de főként kézbesítői mun
kákat láttak el. A város tehetősebb pol
gárai és a földművesek felismerték, 
hogy az intézmény a társasági élet és 
kapcsolattartás fóruma lehet. Erre jó 
alkalmat biztosítottak a hivatalt letevő ték a hivatali esküt. Itt lát-

hatták a város lakói a fekete 
posztóból készült, ezüst csatos százrán-
cú köpenyben és kezükben a felszalago-
zott fertálymesteri bottal felvonuló fer-
tálymestereket és kísérőiket.

A XX. század elején jelentek meg az 
egységes fertálymesteri testület csírái, 
az Egri Negyedmesteri Testület mint 
civil szervezet pedig 1931. május 10én 
alakult meg a városházán tartott gyű
lésen.  Az ekkor elfogadott „tízparan
csolat” szerint tevékenykedtek a lokális 
értékek megőrzése, megismertetése, az 
erkölcsös és vallásos élet, valamint a 
szociális gondok javítása érdekében. 
1931 őszén a testület aktívan részt vett 
az ínségakció szervezésében, 1935ben 
pedig úgy határoztak, hogy minden 
fertálymester köteles lesz a negyedében 
lévő szobrok, feszületek és műemlékek 
állapotát figyelemmel kísérni. Volt 
olyan negyed, ahol az utca aszfaltozá
sát és közkút állítását szorgalmazták. A 

Fertálymesteri névsor 1862-bQl (DIV)

Fertálymesteri tabló 

1874-bQl (DIV)
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második világháború éveiben a fer
tálymesterek által kiállított igazolások 
alapján részesülhettek a rászorulók szo-
ciális segélyben, de a szegények segítése 
és a hadbavonultak támogatása érde-
kében alakult meg 1941-ben – a férfi-
akból álló testületen belül – a Barátné 
Asszonyok Szervezete.  

Az aktív és kiérdemült fertálymesterek 
az 1930-as, 40-es években már testüle-
tileg részt vettek a város és az egyes ne-
gyedek egyházi és polgári rendezvé-
nyein. A szentmisék és körmenetek 
mellett a fertálymesterek 1933-ban ott 
voltak a szüreti felvonuláson, díszőrsé
get adtak 1938. július 4én, amikor a 
Szent Jobb aranyvonata Egerbe érke-
zett, és fogadták a városba látogató 
Kállay Miklós miniszterelnököt a vas
útállomáson 1942 októberében.   Ilyen
kor büszkén viselték a tisztség jelképé-
nek számító szalagos fertálymesteri 
botot, amelybe minden lelépő fertály
mester nevét és hivatali évszámát be-
levésték, illetve a nevével hímzett sza-
lagot kötöttek rá.  Használatára vonat-
kozóan csak az 1870es évektől utal
nak adatok, és az 1880as évektől 
olvashatunk a fekete posztóból készült, 
piros béléses, bő fertálymesteri köpeny
ről. A XIX. század utolsó harmadától a 
botnak és a köpenynek történelmi táv-
latot adó és több évszázados tradíciót 
erősítő szerepe volt. A megválasztott 
fertálymesterek névsorát 1849től 
kezdték évenként megörökíteni rajzos, 
díszes kivitelezésben a negyedek fel-
tüntetésével, 1869től  pedig már fény
képeken is láthatók.    

Az egri fertálymesterek vallásosságá-
ra utal az 1830as évektől, hogy a ne
gyedek testületei fáklyákkal, gyer-
tyákkal rendelkeztek, amelyeket az el-
hunyt negyedmesterek és feleségeik te-
metésére ingyen, másoknak pénzért 
kölcsönöztek. Összetartozásukat erősí
tette, hogy a gyászzászlóval testületileg 
részt vettek az elhunyt fertálymesterek 
temetésén.

Negyedek	suttogói
A hagyományos módon a negyedek 
suttogóin megválasztott fertálymesterek 
1950-ben már nem tehettek esküt a vá-
rosházán, és a négy és fél évtizedes szü-
net után a rendszerváltozás teremtette 
meg a tradíció feltámasztásának a lehe
tőségét. A civil szervezetként működő, 
és ma a város 16 negyedét összefogó 
testület folytatja a két világháború kö

zötti évtizedek célkitűzéseit. Ezek: a 
város és környezete történelmi hagyo-
mányainak feltárása, ápolása, propagá-
lása kiadványok révén is; a város ter-
mészeti, kulturális értékeinek megőr
zése, gyarapítása; a hazaszeretet és a 
közéleti felelősség ébresztése, erősítése a 
keresztény értékrend alapján; a közös-
ségi szellem és a szolidaritás erősítése 
konkrét segítségnyújtás révén. A testü
let egy évig hivatalban lévő tagjai jel
képeikkel ma is ott vannak minden 
fontos társadalmi és egyházi esemé-
nyen, a kiérdemesültek pedig a jelvé-
nyek viselésével fejezik ki a közösség-
hez tartozásukat. 

    A hagyományokra utalnak a ma is 
használt  régies kifejezések (suttogó, 
százráncú köpeny, kiérdemült, barátom 
uram, barátné asszonyom) és  az avatás  
során mondott szöveg, az eskü archai

kus stílusa. Az avatás szertartásának 
1996ban bevezetett új módja a köpeny 
és bot városházi átadását követően, 
hogy a főkapitány – a lovaggá és vitéz
zé avatást idézően – az új fertálymester 
vállát botjával megérintve fogadja be 
az illetőt a testületbe.

A fertálymesterek vallási kötődése 
ma is erős. Az összejövetelek helyszíne 
ugyanaz a ferences rendházi ebédlő, 
ahol a két világháború között találkoz
tak a negyedmesterek, most is rendsze-
resen választanak papokat, lelkészeket 
a tisztségre, és imádsággal kezdik a sut-
togókat, de nem hiányozhat az alka-
lomhoz kapcsolódóan a résztvevők lel
ki épülését szolgáló papi elmélkedés 
sem. Az elhunytak tiszteletére emelt 
kopjafa, a temetésükön való testületi 

megjelenés, a lelki üdvükért mondott 
halottaknapi szentmise tükrözi az elő
dök megbecsülését.

A XIX–XX. század fordulójától nap-
jainkig jellemző, hogy a fertálymeste
rek a város társadalmának széles réte-
geit reprezentálják. Az egyes város-
részek lakói a fertálymestereik által 
szervezett közösségi akciók, ünnepi 
ese mények, a körzet szépítése, infra-
struktúrájának fejlesztése során vagy a 
fogadóórákon rendszeres kapcsolatban 
állnak az őket képviselő tisztségvise
lőkkel. A város lakossága és a városba 
érkező turisták pedig a szentmiséken, 
körmeneteken, a társadalmi és nemzeti 
ünnepeken, idegenforgalmi rendezvé-
nyeken megjelenő fekete köpenyes és a 
szalagos fertálymesteri botot viselő sze
mélyek révén találkoznak a múltat és a 
jelent összekapcsoló, de a közösségért 

ma tevékenykedő egri fertálymeste
rekkel. 

A csíksomlyói búcsún és más helyszí
neken való megjelenésükkel  a fertály-
mesterek Egert képviselik,  és  példát 
mutatnak a társadalmi hagyományok 
ápolására, a mai kihívásoknak megfe-
lelő közösségi szerepvállalásra. Már a 
XX. század első felében is egyedülálló 
volt a közigazgatási feladatok megszű
nése utáni fennmaradásuk, a rendszer-
változást követően pedig ismét Eger
ben élesztették fel a népi önkormány-
zati tradíciókat. A jelenleg 263 aktív és 
egykori fertálymester családjaikkal és 
rokonaikkal több ezer fős társadalmi 
bázist jelent a három évszázados ha-
gyomány fennmaradásához.

 PETERCSÁK TIVADAR

A fQkapitány felavatja az új fertálymestert a városházán, 2012-ben (Majoros Tamás felvétele)
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN
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Beküldőink képei kö-
  vették, miként tá-

vozik a tél. Most a ta-
vasz első pillanataiból 
válogattunk. Még alig 
volt zöld a tájban, ám 
az összes többi szín 
megjelent hirtelen. Ra-
gyognak a fényben, 
ami árad a levéltelen 
ágak között, oldalazva 
ugyan (fotózáshoz ked-
vező) és egyre tovább, 
tíz nap alatt félórával 
hosszabban. A válto-
zásnak ez a sebessége 
feszül az idilli látvá-
nyok mögött. Az év-
szak, mint egy atléta, 
egyre nyújtottabb lép-
tekkel fut rá az év fel-
adataira. Ki gondol 
most arra, hogy a vi-
dám lendületet nemso-
kára erőfeszítéssel kell 
megtoldani…

H. J.
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1. Horváth Balázsné 

(Budapest, jolan946@gmail.com) – Párban – 

Itt a tavasz! Farkasréti kertünk diófáján a gerlék.

2. Talabér Csaba (Sárvár, csacsa0319@gmail.

com) – Párban – A Rába partján fotózgatva ez a 

pár odaszokott hozzám, és mozdulatlanságukat, 

bátorságukat kihasználva készítettem róluk 

ezt a képet, amin a hosszú expozíció folytán a 

vízfelszín szépen elmosódva tükrözi a fényeket.

3. Dr. Dobay Orsolya (Budapest, dobay.

orsolya@med.semmelweis-univ.hu) – 

Hintázva a tavaszi ég alatt – Kék cinege.

4. Peszeki István (Agárd, ipeszeki@gmail.com) 

– Hintázva a tavaszi ég alatt.  

5. Szántói Zoltán (Sümeg, 

szantoi.zoltan@gmail.com) – A rejtekbQl 
kivirítva – A májvirágról is tudjuk, hogy 

tavaszhírnök. A Sümeghez közeli Rendeki-

hegy egyik völgyében láttam.

6. Csárdi László (Budapest, 

szamarkut@gmail.com) – A rejtekbQl kivirítva 
– A pilisborosjenQi Teve-szikláknál jártunk, 

ahol így tavaszodott.

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

A „hónap képe” 5000 Ft különdíjat kap.

SZABÁLYOK

5

6

3

4
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Az áruk és szolgáltatások eladása, illetve másik oldal-
ról megvásárlása, a pénznek forgalmi pénz funkció-
ján keresztül képezi a pénzforgalom összességét. Te-

kintve, hogy zárt gazdaságú ország Földünkön nem nagyon 
létezik (még Észak-Korea sem ilyen), így a pénzforgalom fel-
öleli a belföldi és a külföldhöz kapcsolódó kereskedelem lebo-
nyolítását is. Példa erre az, amikor narancsot vásárolunk a 
sarki zöldségesnél. A vásárlások lebonyolítása szinte elképzel-
hetetlen a pénz használata nélkül, a múltban széleskörűen 
használt úgynevezett barter-ügyletek szinte kivesztek, 
ugyanis már nem cserélünk Ikarus buszt Zsigulira. 

A pénz tehát a gazdasági élet közvetítőjeként, lebonyolítója-
ként működik, legyen akár készpénzről, akár készpénz nélküli 
kiegyenlítésről szó. Ugyan mai életünkben a készpénz haszná-
lata csökkenőben van, ennek mégis van egy előnye mind az el-
adó, mind a vevő számára: az áru és az ellenérték cseréje azon-
nal, egy időben megtörténik, nincs késedelem és fizetési kocká-
zat. Az egyidejűség akkor is megvan, ha kártyával fizetünk, 
hiszen kártyánk átnyújtását követően talán még 1 perc sem telik 
el, bankszámlánkat már meg is terhelte a kártyarendszer. 

Gazdasági életünkben viszont egy sor olyan kereskedelmi, 
szolgáltatásnyújtási tevékenység is van, ami pénzügyi teljesítés 
szempontjából egyértelműen nyitott pozíciónak minősül. Ilyen 
az, amikor az elfogyasztott gázmennyiségnek, amit havonta 
bediktálunk, utólagosan fizetjük ki az ellenértékét. Ekkor a 
gázszolgáltató finanszírozza meg lakásunk melegét és mi ké-
sőbb fizetünk. Fordított a dolog, ha akár hónapokkal előbb re-
pülőhelyet és szállást foglalunk és fizetünk ki, ilyenkor mi fi-
nanszírozzuk meg előzetesen e szolgáltatásokat. Ezt a pénz-
ügyi nyitott pozíciót, illetve ennek kockázatát a szolgáltató, 
illetve a felhasználó jó hírneve, az áru-, szolgáltatásnyújtás jó 
teljesítése, illetve a fizetés várható megvalósulása semlegesíti. 

Az egyik gazdasági ökölszabály, hogy egy jól működő, fej-
lődő gazdaságban a pénzforgalom „pörög”, ami annyit tesz, 
hogy a pénz forgási sebessége gyors, egészséges gazdaság ese-

tében a gazdaság évi növekedésének mértékét a pénzforga-
lom bővülése akár többszörösen is meghaladhatja. Hogyan? 
Mert a pénzforgalomba a hitelforgalom is beletartozik, azaz 
a vállalkozások, önkormányzatok, magánszemélyek bankja-
iktól különböző célokra kölcsönpénzt vesznek fel. A hitelke-
reslet pedig élénkíti a beruházásokat és a fogyasztási javakra 
fordított költekezéseket. És van egy másik jelenség is: az 
egészségesen működő gazdaság előcsalogatja azokat a rövid 
távú, időleges megtakarításokat, amelyek csak átmenetileg 
csapódtak ki az egészséges pénzforgalomból, ezekből szintén 
beruházások (például lakásépítés) vagy vásárlások (például te-
levízió-csere) lesznek. 

Ha a gazdasági szereplők (vállalkozások, lakosság) borúlátó-
ak, a gazdaságpolitika, a jövő nem kiszámítható és sok a bi-
zonytalanság, akkor a hitelkereslet, a beruházások és a fo-
gyasztás összeesik, és ezzel együtt a pénzforgalom jelentős 
mértékben lecsökken. Napjainkban a legutóbbi pénzügyi vál-
ság óta azt látjuk, hogy a jegybankok – nemcsak az USAban, 
Japánban, hanem Európában és hazánkban is – hatalmas 
mennyiségű és olcsó pénzt „öntenek” a gazdaságba, azaz mes-
terségesen próbálják a hitelezést és ezzel együtt a pénzforgal-
mat is ösztönözni, ezáltal is egészséges, növekvő pályára állítani 
a gazdaságokat.

A pénzforgalom szabályszerű lebonyolításának egy sor tech-
nikai feltétele is van. A készpénzzel, az ország törvényes fizeté-
si eszközével kapcsolatos szabályokat a Jegybank alkotja meg. 
A pénzforgalom számlapénzre vonatkozó keretrendszerét kü-
lön jogszabály határozza meg és a kereskedelmi bankok ügyfe-
leikkel kapcsolatban e szerint járnak el. Ez utóbbiak közül talán 
az alábbiak a legfontosabbak, amire figyelni kell: számlatulaj-
donos, számla feletti rendelkezési jogosultság, pénzforgalmi 
jelzőszám, teljesítéshez kötődő időkorlátok és egyéb feltételek.  

Akár vállalkozás, akár magánszemély pénzforgalmáról van 
szó, annak mindenképpen egyensúlyban kell lennie. Ha ez fo-
lyamatosan fenntartható, akkor egészséges a bevételek és a ki-

adások összhangja és nincs szükség idegen 
pénz, hitel bevonására vagy esetleg koráb-
bi időleges megtakarítások fedezik az elő-
forduló kisebb-nagyobb egyensúlytalan-
ságot. Persze a bevételi és kiadási tételek 
általában sosem esnek egy időpontra és az 
összegek sem egyformák, ezért még egy 
kis háztartásnak is szüksége van egy olyan 
fizetési terv összeállítására, amely kezelni 
tudja a pénzforgalmat. Még fontosabb ez, 
ha a nagyobb kiadásokat, beruházásokat a 
korábbi megtakarítások nem tudják fe-
dezni és hitelfelvételre van szükség, 
ugyanis a hitel kamata és a tőketörlesztés 
teljesen megváltoztatja a korábban meg-
szokott kiadási oldalt és annak összegét is.

PALLA GÁBOR

ÖKÖLSZABÁLYOK

PÉNZÜGYEINK

A VILÁG PÉNZEI

Afganisztáni 500 afgáni



Együttérzés az emberiséggel

A világ leghíresebb mottója alighanem Ernest 
Hemingway Akiért a harang szól című regényének 
elején olvasható. Az idézet, mely jóval híresebb, 
mint maga a regény, John Donnetól, Shakes
peare kortársától származik, és minden bizony
nyal Donne egész életművének ez a néhány sor a 
legismertebb része. A népszerűség jogos és ért
hető, mert Donne szavai nemcsak szépek, ha
nem időszerűek, sőt egyre érvényesebbek: „… min-
den halállal én leszek kevesebb, mert egy vagyok az 
emberiséggel; ezért hát sose kérdezd, kiért szól a ha-
rang: érted szól”. Az emberiséggel való azonosulás 
ma sokkal reálisabb gondolat, mint valaha, hi
szen napjainkban minden eddiginél jobban is
merjük a világ távoli részein élőket, és sokkal 
többet is tehetünk értük. A távol és nagyon elté
rő társadalmi helyzetben élőkkel való szolidari
tás egyik formája a fair trade kereskedelem, 
mely az utóbbi években különösen előtérbe ke
rült. A fair trade lényege, hogy a különféle ter
mékeket gyártó cégek az alapanyagokat oly mó
don szerzik be, hogy a kereskedelmi lánc legvé
gén – vagy legelején – álló termelők tisztességes 
vételárat kapjanak munkájukért. Például a fair trade 
kereskedelmet folytató édességgyártó cég az ültetvé
nyig visszakövethető, átlátható kereskedelmi úton 
szerzi be a kakaóbabot, és ellenőrzi, hogy a haszon ne 
közvetítőkhöz kerüljön, hanem az általában nagyon 
rossz körülmények között élő őstermelők megfelelő 
módon részesedjenek belőle.

Két német kutató, Gerhard Reese és Fabienne Kohlmann 
arra volt kíváncsi, hogy az emberiséggel való azonosu
lás érzése befolyásoljae a fogyasztói magatartást, nö
velie a fair trade termékek választásának valószínűsé
gét. A kutatók a The Journal of Social Psychology című 
folyóiratban ismertetett kísérletükben 58 diákkal töl
tettek ki egy sor kérdőívet. Ezek közül az egyik az em
beriséggel való azonosulást mérte; a résztvevőknek 
meg kellett határozniuk, mennyire értenek egyet effé
le állításokkal: „Úgy érzem, szorosan összetartozom a 
világ emberi közösségének egészével”. Reese és 
Kohlmann emellett többek között felmérte, mennyire 
zavarja a résztvevőket az igazságtalanság általában, va
lamint a világban meglévő egyenlőtlenség a fejlett és 
fejlődő országok között. A kísérlet végén a kutatók 
minden diáknak azt mondták, a részvétel jutalmaként 

választhat egy csokiszeletet az asztalon lévő dobozból. 
A dobozban kétféle csoki volt: 100 grammos hagyo
mányos édességek, valamint 45 grammos szeletek, 
amelyekre jól láthatóan rá volt írva, hogy fair trade ter
mékek. A kutatók gondosan feljegyezték, ki milyen 
csokit választott, majd összehasonlították az illetőnek a 
kérdőívekre adott válaszaival. Azt tapasztalták, hogy 
akik nagyobb mértékű azonosulásról számoltak be az 
emberiséggel, sokkal nagyobb valószínűséggel válasz
tottak kisebb, de fair trade eredetű csokoládét. A vá
lasztás nem mutatott összefüggést az általános igazság
érzettel, azzal viszont igen, hogy a résztvevők hogyan 
vélekedtek a globális egyenlőtlenségekről.

Úgy tűnik tehát, az ember azonosságtudata, nevezete
sen, hogy mennyire „John Donne szellemében” határoz
za meg önmagát, nem csupán elméleti koncepció, ha
nem tényleges, mindennapi cselekvésben is megnyilvá
nul. Ráadásul még akkor is, ha ez a cselekvés némi áldo
zattal jár, hiszen Reese és Kohlmann kísérletében a 
diákok valamely távoli világrészen élő földművesek ér
dekében hajlandóak voltak lemondani csokijuknak több, 
mint a feléről.

MANNHARDT ANDRÁS

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

Világ nézet (SZ^CS ÉDUA RAJZA)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Gyakoriak lehetnek 
a	Tatooine-szere	bolygók

I smét megdőlt egy dogma: két asztro
fizikus számítógépes szimulációval 

járt utána annak a szakemberek között 
széles körben elfogadott állításnak, mi
szerint a kettős vagy többes csillagrend
szerekben nem képződhetnek kőzet
bolygók. Ezt az is alátámasztani látszott, 
hogy bináris rendszerekben eddig csu
pán a Jupiternél hatalmasabb gázóriáso
kat találtak. Ám mint az most a kuta
tók Astrophysical Journalhez beküldött 
cikkéből kiderül, ez tévhiedelemnek 
bizonyult, és a Csillagok háborújából vi
lágszerte jól ismert Tatooine bolygóhoz 
hasonló világok viszonylag könnyen 
létrejöhetnek. 

Ben Bromley, az Utahi Egyetem és 
Scott Kenyon, a Smithsonian Asztrofi
zikai Obszervatórium asztrofizikusai 
szerint egy a bináris körüli kis tértar
tománytól eltekintve, azon kívül akár 
gázóriások, akár kőzetbolygók képző
désének kezdeti feltételei semmivel sem 
nehezebbek, mint egyedülálló csillagok 
esetében. 

A fiatal csillagok körül örvénylő, a 
csillagképződésből visszamaradt por és 
gázkorongban „a bolygók ahhoz hasonló 

vizsgálták, hogy a nyári délutáno
kon mikor és hol esik leggyakrab
ban az eső. Azért döntöttek a ta
nulmány elkészítése mellett, mert a 
különböző forrásokból ellentmon
dó eredmények származtak. Egyes 
kutatók azt figyelték meg, hogy a 
délutáni csapadék különösen azo
kon a napokon je
lentkezett, amikor 
magas volt a talaj 
nedvességtar ta l
ma, míg mások 
látszólag ellenkező 
következtetésekre 
jutottak, vagyis az 
eső azokon a he
lyeken esett, ahol a 
környező települé
sekkel összehason
lítva a talaj száraz 
volt.    

Az új tanulmány 
megvilágít néhány 
dolgot. – Többnyire 

A	talajnedvességtWl	
függ	az	esW?

NYáron, amikor nagy nedvesség
tartalmú a föld, gyakrabban 

esik az eső, azonban egyegy terüle
ten akkor gyakoribb a csapadék, ha 
a talaj viszonylag száraz. Erre a kö
vetkeztetésre jutottak a zürichi ETH 
(Eidgenössische Technische Hoch
schule, Zürich), a műszaki és termé
szettudományokkal foglalkozó ne
ves svájci egyetem kutatói a világ
szerte gyűjtött adatok elemzését kö
vetően. A tanulmány egy kevésbé 
feltárt időjárási tényező, a talajned
vesség szerepének jobb megértésé
hez járul hozzá. 

A talaj víztartalmának jelentős 
hatása van a helyi éghajlat alaku
lására, de az összefüggések egy ré
sze még nem tisztázott. A zürichi 
ETH Légköri és Éghajlati Tudo
mányok Intézetének kutatói belga 
és holland kollégákkal együtt azt 

azokon a napokon esik, amikor nagy 
a talajnedvesség, viszont a legtöbb csa-
padék a száraz kistérségek felett esik 
– magyarázta Benoit Guillod, a 
tanulmány első szerzője, aki dok
tori dolgozatában foglalkozott a 
kérdéssel. A jelenséget azzal lehet 
magyarázni, hogy a nap folyamán 

módon jönnek létre, ahogy a porcicák az 
ágy alatt vagy a rejtettebb zugokban: előbb 
kisebb-nagyobb szemcsékké tapadnak ösz-
sze, majd – takarítás híján – azok egyre 
nagyobb és nagyobb porcsomókká nőnek  
magyarázta Kenyon. – Bináris rendsze-
rekben ez annyiban változik, hogy a nem 

megfelelő pályákon képződött porcsomókat 
a kettős gyorsan szétfoszlatja.” 

A „megfelelő pálya” ezesetben a „leg
inkább körszerű” pályát jelenti, amely 
ténylegesen inkább oválishoz (ellipszishez) 
hasonló, amelynek határvonalán kisebb 
hullámszerű fodrozódások vannak az 

A cikk egyik szerzQjének (Ben Bromley) fantáziaképei a „kettQs naplementérQl” 
egy Tatooine-szer_ bolygón 
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a napsugarak felmelegítik a föld 
felszínét, a felszíni vizek, a tavak, 
folyók, óceánok vize emiatt elkezd 
párologni. A vízpára mennyisége 
egész nap növekszik, és felszállva 
találkozik a hidegebb levegőréte
gekkel, majd lecsapódik. Ilyenkor 
kezd esni az eső. A talaj nedvesség
tartalma különösen a tengerpartok
tól távoli területeken játszik döntő 
szerepet: minél több a talaj nedves
ségtartalma, annál több víz párolog 
el, és ez növeli a csapadék valószí
nűségét.

Hogy pontosan hol esik? A nedves 
területeken belül azokban a kistér
ségekben, ahol alacsonyabb a ta
laj nedvességtartalma, melegebb a 
lesz a levegő, a vízpára magasabbra 
emelkedik, és hamarabb találkozik a 
hideg levegőrétegekkel, majd lecsa
pódik. Ennek az lesz az eredménye, 
hogy ezeken a területeken gyakrab
ban esik az eső.

(Environmental News Network)

A	kullancs	fagyás	elleni	
fehérjéje	az	egeret	is	védi	

A z a fehérje, amely fagypont 
alat ti hőmérsékleten megvédi 

a kullancsokat, egerekben is meg
akadályozza a fagyás okozta 
egész ségkárosodást – olvasható a 
Yale Egyetem kutatói által közölt 
tanulmányban. Ez az első olyan 
kutatás, ami bizonyítja, hogy ez a 
fehérje felnőtt emlősökben is ké
pes növelni a fagyással szembeni 
ellenállást. A kutatási 
ered ményeket a PLOS 
ONE című tudományos 
folyóirat közölte február 
végén. 

Van néhány állatfaj, így 
a kullancsok és bizonyos 
halfajok, amelyeknek a 
szervezetében találha
tó fehérje hideg körül
mények között megvédi 
őket. A melegvérű emlő
sök génkészlete nem kódol 
ilyen fagyás elleni fehér
jét, ezért hidegben sérülé
seket, fagyást szenvednek 
el. – Arra kerestük a választ, 
hogy ha fagyás elleni fehér-
jét juttatunk az emlősök 
szervezetébe, az vajon meg-
védi-e őket a hideg okozta sérülésektől 
– indokolta a témaválasztást Erol 
Fikrig, a kutatás vezetője, a Yale 
Egyetem Orvostudományi Kará
nak orvosprofesszora, a Howard 
Hughes Orvostudományi Intézet 
kutatója. A tanulmányban társszer
zőként részt vettek a Gulhane Ka
tonai Orvosi Akadémia és az Old 
Dominion Egyetem munkatársai is.

A kísérletek folyamán egy feke
telábú kullancsból származó fa
gyás elleni fehérjét juttattak egér 
sejtjeiből készült tenyészetekbe, 
valamint élő egerekbe. Először 
egerekből származó, fagyásálló 
fehérjével kezelt bőrmintákon, és 
kontrol sejteken vizsgálták a fa
gyással szembeni ellenálló képes
séget. A bőrmintákat négy napig  
4 Celsiusfokon tárolták, majd a 
negyedik nap végén értékelték az 
eredményeket. Azt találták, hogy 
a fagyás elleni fehérjével kezelt sej
tek jobb állapotban voltak, mint 
a kontrol tenyészetek sejtjei, sőt 
a kezelt sejtek száma is nagyobb 
mértékben növekedett a nem ke
zeltekkel összehasonlítva. 

A kutatók az fagyás elleni fehér
je hatását élő egerek farkában is 
vizsgálták. A fehérjével kezelt és a 
kontrol egereket is hét napig tar
tották hidegben, és azt tapasztal
ták, hogy a kezelt egerek 60%ában 
nem voltak láthatók fagyási jelek, 
míg a nem kezelt egereknél ez az 
érték csak 11% volt. A fehérjével 
kezelt egerek farkán kevesebb volt 
a fagyási sérülések miatt keletkezett 
gyulladás is, mint a kontrol egerek 
farkán. 

A szerzők szerint a fagyás elleni fe
hérje a jégkristályok növekedési üte
mét csökkenti, és ezzel akadályoz
za meg a hideg okozta sérüléseket, 
amelyek egyébként szöveti károso
dást okozhatnak. – Ez a tanulmány 
arra világít rá, hogy ha fagyás elleni 
fehérjét juttatunk melegvérű állatokba, 
az fagyásgátló aktivitást vált ki, és ezzel 
képes megvédeni az emlősöket a fagyás-
tól – magyarázta Fikrig.

Ahhoz még több kutatásra és vizs
gálatra van szükség, hogy ne csak 
egereken alkalmazzuk a tanulmány 
eredményeit, de két, most még csak 
feltételezett előny képzelhető el – 
jegyezték meg a kutatók. Szervát
ültetések esetében a fagyás elleni 
fehérje segítségével meg lehetne 
hosszabbítani azt az időt, amíg átül
tetés előtt a szerveket hideg helyen 
kell tárolni. A kutatók abban is bíz
nak, hogy ezek a fagyás elleni fe
hérjék hasznosak lehetnek bizonyos 
emberi autoimmunbetegségekben, 
mint a bőrvastagodással és a hidegre 
való nagyfokú érzékenységgel járó 
szkleroderma. 

(Environmental News Network)

egymás körül is keringő két csillagtól 
származó eredő vonzerő változásainak 
hatására. 

„A korábbi modellszámítások azért vezettek 
tévútra, mert az egyedülálló csillagok körüli 
bolygóképződés mintájára eleve körhöz közeli 
kezdőpályákból indultak ki – magyarázta 
Bromley.  Ezekben viszont a keletkező 
bolygócsírák hamar egymást átmetsző pályák-
ra kerülnek, amelyeken egymással nagy szög-
ben és erőteljesen ütközve nem összetapadnak, 
hanem szétesnek. Növekedni csak akkor 
tudnak, ha pályáik egymásba ágyazódnak, és 
egymást csak gyengéden súrolva, érintőlegesen, 
kis relatív sebességgel ütköznek.”

Modelljükben Bromley és Kenyon szá
mítógépes szimulációval követték nyo
mon az ilyen kezdeti pályákon képződő 
planetezimálok sorsát, és megmutatták, 
hogy azok így akár több tízezer éven át is 
stabilan fennmaradhatnak, sőt növeked
hetnek. 

A NASA Kepler űrtávcsöve eddig 
több mint ezer idegen csillagok körüli 
bolygó(rendszer)t fedezett fel. Közülük 
hét olyan van, amely bináris rendszerben, 
és abban is a lakható vagy ahhoz közeli 
zónában kering. Ám ezek kivétel nélkül 
mind a Jupiternél is nagyobb gázóriások. 
Ez azonban a kutatók szerint nem mond 
ellent számításaiknak, a kisebb méretű 
kőzetbolygókat ugyanis nehezebb észlel
ni, ráadásul kettős rendszerekben eddig 
nem is igen „vadásztak” rájuk. 

(ScienceDaily)
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Az	élesztW

Az élesztő drapp színű, frissen ru
galmas tapintású, jellegzetes ízű 

és szagú, egysejtű, élő gombák tö
megéből álló élelmiszer. Hatására a 
cukor alkohollá és széndioxiddá 
alakul, a keletkező széndioxid 
pedig felfújja, lazítja a tésztát, a 
kenyeret és a különféle sütemé
nyeket.

Az élesztő kémiai összetétele: 
73% – 75% víz, 13% fehérje, 
ásványi anyagok, zsiradék, szén-
hidrát, B- és E-vitamin, vala
mint enzimek. Ásványi anyagok 
közül nagyobb mennyiségben 
található benne kálium és fosz-
for, kisebb mennyiségben magnézi-
um, kalcium, nátrium és vas. Az élesz
tő rendszeres fogyasztása enyhíti az 
ideggyulladással járó fájdalmakat, 
támogatja a vörösvértestek képző
dését, erősíti a csontokat, hasznos 

betegségek után a teljesítőképesség 
helyreállítására és gyógyulásnál 
erősítőszerként. Számos kutatás rá
mutatott arra, hogy jelentős szere
pet játszik a szénhidrátok lebontá
sának folyamatában, mert serkenti 
a hasnyálmirigy működését. To
vábbá kísérletek bizonyítják, hogy 
az élesztőgombák enyhítik az an
tibiotikumok mellékhatásait, meg
előzik a hasmenést és probiotikus 

hatásúak, vagyis megtelepednek a 
bélben és segítenek az ott élő bakté
riumoknak az emésztésben. Emel
lett növelik a bélnyálkahártya el
lenállóképességét és ezzel erősítik 
az immunrendszert. 

Kutatók szerint még az a kis meny
nyiségű élesztő is, amit általában el
fogyasztunk, elegendő mennyiség 
ahhoz, hogy befolyásolja a szerve
zetre pozitív hatással bíró bélbak
tériumok fiziológiáját. Az ókori 
időkben csupán annyit tudtak az 
emberek, hogy az élesztő csodásan 
kisimítja arcbőrüket, ma már azon
ban bizonyított, hogy a bőrhibák 
élesztővel történő orvoslásában az 

élesztőben található Bvitamin 
játszik szerepet.

Az élesztőt üres gyomorral, 
naponta egyszer, lehetőleg reg
geli előtt egy órával fogyasz
szuk. Egy késhegynyi darabot 
lassan rágjunk össze, közben 
hagyjuk, hogy nyugodtan 
szétolvadjon a szánkban. Ha 
nem szeretjük az élesztő jel
legzetes ízét, kevéske vízzel 

vagy tej jel is elkeverhetjük. Fon
tos, hogy lenyelése után legalább 
fél órán keresztül ne igyunk, mert 
a plusz folyadék hatására hasfájást 
okozhat.

MAROSI KINGA
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Ragadozómadár-mérgezési	
hullám

F
alco, a HELICON parlagisas-védel-
mi LIFE+ Program méreg és te

temkereső kutyája és vezetője, Deák 
Gábor, a Magyar Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesület munka
társa számára március máso
dik fele kemény munkával és 
szomorú eredményekkel zá
rult.

Ember és kutya az elmúlt 
hetekben szinte folyamatosan 
úton és terepen volt, hogy 
BácsKiskun, Fejér, Békés, 
Pest és Csongrád megyét 
(egyes megyéket többször is) 
érintve felderítsék a bejelen
tett mérgezéses esetek helyszí
neit, illetve emellett fel tudják 
keresni azokat a „forró pon
tokat” is, ahol az elmúlt évti
zedben kiemelkedően aktívak 
voltak a madármérgezők.

Ez a típusú munka akkor lenne 
örömteli, ha nem találnának sem
mit. A helyzet sajnos nem ez, mivel 
az elmúlt két hétben terepen töltött 
hét nap alatt az öt megyében össze
sen négy fokozottan védett rétisas 
(két öreg, két fiatal) és két parlagi sas 

(egyikük öreg), több mint fél tucat 
védett egerészölyv és három holló, 
valamint nem védett szajkó, borz és 
róka mérgezett vagy mérgezésgya
nús teteme, illetve mérgezett csalik 
sokasága került elő! Az okozott köz
vetlen természetvédelmi kár csak a 

fokozottan védett, példányonként  
1 millió forint természetvédelmi ér
tékű sasok esetében 6 millió forint! 
Figyelembe véve, hogy már javában 
tart a sasok költési időszaka, az öreg 
madarak elhullásával akár a fészek
aljak, kéthárom potenciálisan rep
tethető fióka sorsa is megkérdőjele

ződik, tehát a közvetett károkozás 
jóval nagyobb.

Falcónak és vezetőjének a napon
kénti sok órás terepbejárás (és au
tózás), a megszokott keresőmun
ka mellett ráadásul egy rendőrségi 
házkutatás támogatására is fel kel

lett készülnie. A felderítés 
ugyanis nem csak abból 
áll, hogy a terepet átfésül
ve tetemeket és mérgezett 
csalikat keresnek. Tetemek 
megtalálása esetén ki kell 
hívni az illetékes rendőr
kapitányság munkatársa
it, hogy megtörténjen a 
nyomrögzítés, elindulhas
son a nyomozati szakasz. 
Ennek része a házkutatás 
is, ahol a kutya érzékeny 
orra mással nem pótolható 
segítséget nyújt a bűnjelek 
felkutatásában.  A régió
ban hazánk sajnos élenjáró 

a madarak ellen elkövetett bűncse
lekmények számát tekintve. Ennek 
csökkentése érdekében, európai uni
ós támogatással és az MME koordi
nálásban, 2012 és 2016 között zajlik 
a Sasbarát Magyarországért elnevezésű 
LIFE+ program. 

(www.greenfo.hu) 

ÉLET-M�D
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adó nagymacskafaj. 12. Szamócalekvár. 15. A túlsó partra csónakázik. 
16. Motorházbeli áramforrás rövid neve. 18. Bonyolultabbá tesz. 20. 
Hevesen rátámad. 22. Ábrahám és Sára fia. 23. Sál végei! 24. Égési 
maradvány. 25. A folytatás harmadik, befejezR része. 26. ErQdjét 
Dobó István és várnépe védte. 30. A fölé ellentéte. 32. Arra a helyre. 
34. Randevú vége! 35. Dáridó kezdete!

A 13. heti Élet és Tudomány rejtvényének megfejtése: TÖBBET ÉSSZEL, 
MINT ERQVEL; LASSÚ VÍZ PARTOT MOS. A megfejtést beküldQk 
között Nagy György: Angol közmondások cím_ kötetét (Tinta Kiadó) 
nyerte: Frey Sándor (Göd), Gyömrei Ágota (Dunaújváros), Molnár Esz-
ter (Budapest), Perjési Ferecné (Érd) és Váczi György (Szerecseny). 
A nyerteseknek gratulálunk, a könyveket postán küldjük el.

KERESZTREJTVÉNY

A Typotex Kiadó sajátos sorozatában, a SCIENCE IN FICTION-ben 
jelent meg a fizikus-kémikus-informatikus Janusz Leon  Wisniewski  
kötete, amelyben az egyik írás az AIDS-rQl szól: „A magányos receptor 
egyfajta kulcslyuk is egyben, amelybe illeszkednie kell...”. Az idézet foly-
tatását kérjük beküldeni. A megfejtQk között a kiadó 5 kötetét sorsoljuk 
ki. Jó fejtést!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét 
keddje, 2015. április 28-a. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Kereszt-
rejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu.

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 9. 
számunkban elkezdQdQ 13 hetes rejtvényciklusunk végére a négyze-
tek bet_i – helyes sorrendbe rakva – egy 150 éve született magyar 
ornitológus nevét adják ki. A név megfejtQi között az Élet és Tudomány 
negyedéves elQfizetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. A folytatás elsR része. 9. ... Figo; aranylabdás portu-
gál labdarúgó. 10. Nem is mögé! 11. A folytatás második része. 12. Az 
Anyám tyúkja kezdQ szava. 13. A végén megtud! 14. A somogyi Baláta-
tó is ez. 16. Indulatszó. 17. Az Q egyik remekm_ve A Buddenbrook 
ház cím_ regény (Thomas). 19. Egressy ...; Egressy Gábor színész 
PetQfit versírásra ihletQ leánya. 21. Urbán Gyula színdarabja. 22. Iesus 
Hominum Salvator (Jézus, az emberek megváltója), röv. 25. Kossuth-
díjas matematikus (Tibor, 1918–1955). 27. Benin északi részén élQ 
népcsoport tagja (EZO). 28. Többes szám, röv. 29. Gyom. 31. Melyik 
helyen? 33. Labdát lágyan kapura emel. 35. Gyermekgondozó.

FÜGGPLEGES: 2. Sor. 3. ... Brynner; néhai, USA-beli színész. 4. 
Amint, amikor, költQi szóval. 5. Kerti talaj forgatása. 6. Nemkülönben. 
7. Az eszünk tokja! 8. Innen máshova. 11. Sportszermárkának nevet 

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

telc@telc.hu

TIT-TELC Nyelvvizsgaközpont

1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.

KövetkezQ vizsgaidQpont:
 

2015. május 16.

Pótjelentkezés határideje: 2015. május 4. 

A vizsga elQtt felkészítQ tanfolyamok 
indulnak, azokról a www.telc.hu 

honlapon tájékozódhat. 

Vizsgák 
A2, B1, B2 

és C1 
szinteken

TELC nemzetközi és államilag elismert 
nyelvvizsgák 7 nyelvbQl 4 szinten

Az idei esztendQben harmadik alkalommal hirdetik meg az Ifjú Kó-
csagQr Programot, melynek célja a természetvédelmi tevékenysé-
gek bemutatása, népszer_sítése a diákok körében. A szervezQk a 
10 hazai nemzeti park igazgatósága, a Földm_velésügyi és 
Vidékfejlesztési Minisztérium, az Y-Triász, valamint a FQvárosi Ön-
kormányzat Rendészeti Igazgatósága. 

A programra jelentkezQ 18 és 23 év közötti fi atalok egy elQválo-
gatón esnek át, majd a továbbjutók kéthetes szakmai gyakorlaton 
vehetnek részt egy-egy természetvédelmi Qr mellett az ország va-
lamelyik, általuk megjelölt nemzeti parkjában vagy Budapest vé-
dett területein. A szakmai gyakorlat végén a területi döntQ nyerte-
sei az országos döntQn mérik össze tudásukat, ahol beszámolnak 
a gyakorlaton szerzett tapasztalatokról, ismereteikrQl, valamint 
könnyített természetvédelmi Qri vizsgát tesznek. Ezt követQen egy 
négytagú zs_ri választja ki az ország Ifjú KócsagQrét. 

Az elsQ helyezett természetvédelmi Qr és diákja (Matula és Tuta-
jos) nyereménye egy ingyenes, külföldi tanulmányút a EUROPARC 
2015 Konferenciára Ravensburgba, majd ezt követQen 2 nap a 
cseh Sumava Nemzeti Parkban. 

Jelentkezési határidQ: 2015. április 22-e. A jelentkezés feltételei 
és részletei a következQ internetes elérhetQségen olvashatók: 
http://ifjukocsagor.furgediak.hu/felhivas-2015/ .

A szervezQk
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A veszprémi Laczkó 
Dezső Múzeum Köl-
tészet a múzeum-
ban című ka mara ki ál
lí tása a múzeum leg

újabb szerzeményeit teszi közkinccsé. 
Szabó Magda nemzetközileg ismert, elismert író, aki 

élete során többször is ellátogatott Veszprémbe, tartott 
íróolvasó találkozót, rendhagyó irodalmi órát és honfi
társai leveleire is mindig barátságosan válaszolt. A mú
zeum gyűjteményébe is 12 olyan levél került, amelyet 
egy veszprémi költőnőnek, Tungli M. Klárának írt, és 
aki – bár féltett értékei között őrizte ezeket az írásokat 
– a múzeumnak ajándékozta, mert úgy érezte, hogy 
Szabó Magda levelei közgyűjteménybe kívánkoznak.

Széki Patka Lászlót többen személyesen is ismerték. 
Verseit talán nemcsak Veszprémben, de a régióban is 
kedvelték az irodalombarátok. Kéziratait a költő özve
gye, Fábián Judit ajándékozta a múzeumnak.

Nagy Bálint parasztköltő versei pedig egészen más ka
tegóriába tartoznak, elsősorban folklorisztikai értéket 
képviselnek. Szülőfalujának, Bakonyszentkirálynak volt 
ő a poétája. Hagyatékát fia, ifj. Nagy Bálint helyezte el 
a múzeumban.

A különös tárlat április 26-ig tekinthető meg.

A Ludwig Múzeum 2015 tavaszán 
átfogó, egyben hiánypótló kiállí
tást szervez a magyar származású 
Oscardíjas operatőr, Zsigmond 
Vilmos fotóművészeti munkássá

gából. A Budapesti Tavaszi Fesztivál programsorozatába il
leszkedő Fényképezte Zsigmond Vilmos című tárlat tíz 
héten át, június 21-ig várja majd a látogatókat.

Zsigmond Vilmos, az Oscardíjjal és több rangos nem
zetközi filmes elismeréssel kitüntetett operatőr munkássá
gát olyan filmekből ismerjük, mint a Szarvasvadász, a 
Harmadik típusú találkozá-
sok vagy a Fekete Dália. 
Filmjeinek védjegye a vi
lágítás találékony haszná
lata, a fény művészi alkal
mazása. 

A kiállítás gerincét eddig 
még soha be nem mutatott 
fotók alkotják. Zsigmond 
Vilmos az ötvenes évek elején, még Magyarországon kez
dett el érdeklődni komolyabban a fotóművészet iránt. Nagy 
hatást tett rá Dulovits Jenő Művészi fényképezés című, több 
nyelven is kiadott műve. Ennek segítségével autodidakta 
módon megtanulta a kompozíciós elveket, a fénykezelés je
lentőségét, a filmnyersanyagok sajátosságait. 

A mintegy 150 darabot számláló fotóanyag az 1950es 
években indul, és napjainkig bezárólag több csoportban 
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mutatja be Zsigmond Vilmos alkotói gondolkodásmód
jának fő jellegzetességeit. A kiállítás kiegészül továbbá a 
filmes életmű darabjaival is, hogy láthatóvá váljanak a 
fotográfiai alkotások és az operatőri tevékenység szoros 
összefüggései, segítve egymás értelmezését. 

A Várfok Galéria Project Room 
tavaszköszöntő, Hiedelemgyár 
című kiállításán egy fiatal alkotó, 
a MOME média design szakán 
2014ben végzett Kazi Roland 
mutatkozik be a nagyközönség
nek első egyéni tárlatával. 

Kazi Roland fiatal kora ellenére 
jellegzetes alkotói világot alakí
tott ki: műveiben különböző népi 
hiedelmeket, babonákat dolgoz 

fel. A témaválasztás hátterében személyes indíték, a mű
vész vidéki származása áll: vidéken a hiedelmek ma is 
élő hagyományt jelentenek, itt az ember még ma is sok
szor szembe találja magát a babonák által előhívott nép
szokásokkal, boszorkánytörténetekkel.

A művek elkészítését anyaggyűjtés, tényleges néprajzi 
kutatás előzi meg, amelynek folyamán az alkotó beha
tóbban megismerkedik a szájról szájra terjedő hiedel
mekkel. Kazi Roland alkotásaiban a hagyományok 
megőrzésének, továbbvitelének vágya fedezhető fel: rá
mutat kollektív emlékezetünkben szunnyadó régi hie
delmekre, amelyek a modern, urbánus társadalmunk
ban a feledés veszélyének vannak kitéve, és csak az újbó
li előhívásukra várnak. A tárlat még április 25-ig láto
gatható.

Visszapillantás a hetvenes évek 
reklámvilágára címmel látható 
kiállítás a Magyar Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Múzeumban Soly
mosi Xénia grafikus munkáiból.

Solymosi Xénia grafikái meghatá
rozták és meghatározzák minden

napjainkat. Az általa életre keltett figurákat szinte min
denki ismeri. Munkái ott vannak régi tárgyainkon, 
könyveinkben, folyóiratainkban, valamint a kereskedel
mi cégek logóiban. Reklámgrafikái legendássá váltak. 
Ő tervezte például a MIRELITE kedves eszkimó figu
ráját, mely szintén megtekinthető a párhuzamosan futó 
Hideget meleg szívvel! – 70 éves a MIRELITE című idő
szaki kiállításon is. Ő az a grafikus, aki mindenből játé
kot csinált. Számos gyermekeknek szóló céges reklám
ajándékot tervezett, amelyek a direkt marketing és a fo
gyasztóvá nevelés korai eszközei voltak. 

A grafikusművész életművének jelentős darabjait idén 
a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum
nak ajándékozta. Kiállítása május 10-ig látható.

Hárman párban

Játékos graikus

OperatQr fényképez

Elfeledett babonák
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Funda kávé kamanduka
Vajon ma is olyan változatos-e a kiszámolók világa, 
mint amilyennek a korábbi idQszakokra vonatkozó 
néprajzi gy_jtésekbQl megismerhettük? A mai gyer-
mekek is az eddig összegy_jtött anyagból már jól is-
mert kiszámoló-szövegeket használják, vagy inkább 
újabb, eddig esetleg nem ismert (vagy csak le nem 
jegyzett), az Qket körülvevQ mai világba, az életükbe 
jobban belesimuló változatokat találunk nálunk?

Az év kiállítása – hatan még
versenyben
Az év kiállítása 2014 elnevezés_ pályázatot elbíráló, 
múzeumi szakemberekbQl, szakújságírókból, építé-
szekbQl álló zs_ri megtartotta elsQ ülését. A pályázati 
kiírásra 14 intézmény jelentkezett, végül 13 küldte el a 
kiállítások dokumentációját. A pályázati anyag és a 
még álló tárlatok megtekintését követQen a zs_ritagok 
hat tárlatot emeltek ki az igen erQs mezQnybQl.

A többhasznú medvehagyma
A medvehagyma nálunk helyenként nagy terüle-
ten borítja az erdQ alját, így nem szorul védelemre. 
Az utóbbi idQben azonban kora tavasszal sokfelé 
tömegesen, kaszálva gy_jtik leveleit és szállítják 
boltokba, piacokra. Az ilyen nagymérték_ pusztí-
tás azonban már egyaránt káros a medvehagymá-
ra, a védett társnövényekre és az élQhelyre.
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KITAIBEL

E számunknak a Kitaibel Pál középiskolai biológiai tanulmányi verseny 
anyagát adó cikke: Vadpulyka

A hátlapon
Vadpulyka

A vadpulyka (Meleagris gallopavo) Észak
Amerikában honos. Kanada déli részei
től egészen Mexikóig fordul elő. Az eu
rópai telepesek megjelenésekor igen gya
kori madárnak számított. A Sziklás
hegységtől keletre szinte mindenhol 
megtelepedett, ahol fás növényzetet és 
megfelelő rejtekhelyet talált: a sűrű, 
hegyvidéki erdőktől kezdve a facsopor
tokkal tarkított mocsarakon át a fás pré
riig. A mértéktelen vadászat miatt azon
ban állománya folyamatosan csökkent, a 
XX. század első felére mindössze 30 000 
egyedre becsülték. Az intenzív védelmi 
munkának köszönhetően mára mintegy 
7 millió él belőle, ott is, ahol korábban 
nem élt. Ahol nem bántják, ott a lakott 
területekre, parkokba, kertvárosi öveze
tekbe is behúzódik. 

A tyúkalakúak rendjének (Gal li for mes) 
legnagyobb képviselője. A hímek súlya 
általában 5 és 11 kilogramm között válto
zik, a tyúkok feltűnően kisebbek. Tolla
zatuk szórt fényben barnás és feketés, 
melynek köszönhetően nagy méretük 
ellenére meglepően jól el tudnak rejtőz
ni. Mellükön jellegzetes, hosszan lelógó 
tollecset van. Közvetlen napfényben a 
hímek tollai irizálnak: fényes zöld, kék, 
piros, bronz, réz vagy aranysárga szín
ben pompáznak. A kakasok csupasz fe
jének és nyakának színezete az egyed iz
gatottsági állapotától függően változik: 
vörös, kék vagy fehéres. 

A pulyka poligám faj, vagyis a kakas 
igyekszik minél több tyúkkal párosodni. 
Udvarlásuk látványos és a rokonszelekci
ónak is szép példája. Gyakran előfordul 
ugyanis, hogy az alárendelt hím beáll pó
zolni domináns bátyja mellé a hatásosabb 
csapatösszkép érdekében. Ez közvetlen 
hasznot csak utóbbi számára jelent, vi
szont mivel a testvérek genetikai állomá
nya hasonló, így az alárendelt hím vérvo
nalának továbbörökítését segíti. 

Kép és szöveg: 
RIEZING NORBERT
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