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A műszaki tudományok legfrissebb eredményeinek és kér-
désfelvetéseinek széles körű megismertetésére és népszerű-
sítésére a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem (BME), a Pro Progressio Alapítvány és az Élet és Tu-
domány közös ismeretterjesztő cikkpályázatot hirdet a 
BME oktatóinak, tudományos kutatóinak és hallgatóinak.

A pályázatot két kategóriában: BME kutató és BME 
hallgató kategóriában hirdetjük meg.

A pályázaton indulhat:
– minden olyan tudományos kutató vagy egyetemi ok-

tató, aki a BME-vel alkalmazottként jogviszonyban áll; 
– minden, a BME teljes idejű alapképzésében, mester-

képzésében, egységes osztatlan, doktori képzésében ak-
tív, nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelke-
ző hallgató.

A pályázat keretében olyan, kutatási projektekhez vagy 
TDK-dolgozatokhoz kapcsolódó ismeretterjesztő íráso-
kat várunk, amelyekben a pályázók közérthető módon 
mutatják be saját kutatásukat, annak célját, módszerét, 
eddigi vagy várható eredményeit és tudományos vagy 
gyakorlati hasznosíthatóságának lehetőségét. 

A díjazott írásokat az Élet és Tudomány megjelenteti, 
a díjazottak kutatási tevékenységük további eredményes 
folytatása érdekében díjazásban (hallgatók esetében ösz-
töndíjban) részesülnek. 

A díjak összege kategóriánként:
Kutatók:
I. helyezett:  
II. helyezett: 
III.helyezett: 
Hallgatók: 
I. ösztöndíj 
II.  ösztöndíj 
III. ösztöndíj 
Az írásokat a pályázat meghirdetői által felkért, a BME-n 

oktató tekintélyes kutatókból, valamint az Élet és Tudomány-
nyal kapcsolatban álló tudományos újságírókból álló zsűri bírál-
ja el. A zsűri fenntartja magának a jogot a díjak megosztására 
a rendelkezésre álló kereteken belül. 

Mind a díjazásban részesült, mind a nem díjazott, de közlésre 
érdemes írásokat az Élet és Tudomány szerkesztett formában, 
ellenszolgáltatás nélkül fogja megjelentetni. 

A pályázat benyújtása az eltud@eletestudomany.hu e-mail 
címen, elektronikusan lehetséges. Kérjük, tárgyként a pá-
lyázó tüntesse fel: BME – ÉT cikkpályázat. Az e-mailhez 
csatolva küldje be a kitöltött és az illetékes tanszékvezető 
által aláírt Pályázati lapot, amely a BME honlapjáról tölt-
hető le. A cikkek terjedelme 9 000 – 10 000 karakter (szó-
közök nélkül) doc formátumban, 3-4 illusztrációval (az 
utóbbiakat külön fájlban, képformátumban) ellátva. 

A pályázatok beküldésének határideje 2016. május 15. 
A pályázók írásbeli értesítést kapnak a pályázat eredményé-

ről. A díjátadásra 2016 júniusában, a BME-n kerül sor.

Kedves Olvasónk!
125 000 forint 
100 000 forint 
75 000 forint

100 000 forint 
75 000 forint 
50 000 forint 
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	 Mindszenty	József	és	
a	Vatikán

1956. november 4-én reggel 
nyolc órakor Mindszenty József 
hercegprímás mögött bezárult 
az Amerikai Egyesült Álla-
mok Nagykövetségének ajtaja 
Budapesten. Ekkor még senki 

sem tudhatta, hogy az ide menekült 
vendég összesen 5437 napot (14 évet, 10 
hónapot és 24 napot) tölt el az épületben. 
Ezalatt az időszak alatt a bíboros le-
velezést folytatott a római pápákkal 
(XII. Piusz, XXIII. János, VI. Pál), a 
vatikáni bíboros államtitkárral és más 
vatikáni személyiségekkel. Ezekből 
szemezgetve jelentette meg a Veritas 
Történetkutató Intézet Somorjai Ádám 
OSB és Zinner Tibor gondozásában A 
Szabadság térről Washingtonon át a Va-
tikánba – és vissza. Mindszenty József 
bíboros, prímás esztergomi érsek követ-
ségi levelezése az Apostoli Szentszékkel 
1956–1971 című, csaknem 800 oldalas 
forráskiadványát. 

A kötet forrásbázisául főként a 
budapesti amerikai követség le-
véltárának, valamint az Amerikai 
Egyesült Államok Nemzeti Levél-

tárának dokumentumai szolgáltak. 
Az összeállítás célja a követségi, il-
letve a nagykövetségi levelek egy 
csoportjának közlése, azaz nem egy 
Mindszenty-monográfia megalkotá-
sa volt. A kutatás azt vizsgálja, hogy 
a bíboros mindenkori helyzetében 
hogyan, miképp gondolkodott, így a 
magyar–amerikai, magyar–vatikáni 
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kapcsolatokról, Mindszenty és társai 
büntetőperéről nem kíván áttekin-
tést adni. 

Bábel Balázs kalocsai érsek a 
könyv megjelenése kapcsán ki-
emelte Mindszenty hajlíthatatlan 
és makacs jellemét, valamint hang-
súlyozta, hogy a bíboros számára 
a legfőbb törvény a lelkiismeret 
törvénye volt. Bár el volt zárva a 
külvilágtól, nem tévedett, amikor 
a magyar egyház helyzetét meg-
ítélte és sokszor ezért nem bí-
zott a Szentszéki diplomáciában, 
mert tisztában volt azzal, hogy a 
kommunista külpolitika ügyesen 
megtéveszti a nemzetközi diplo-
máciát. A kötet sajátos szempontja 
Mindszenty levelezéseinek és 
az Apostoli Szentszékkel való 
kapcsolattartásának bemutatása, így 
– bár a levelek számos információra 
rávilágítanak – nem ad teljes képet 
az olvasó számára, inkább adalékul 
szolgál a Mindszenty-életút ezen 
időszakára vonatkozóan.

Mezey Barna jogtörténész, az 
ELTE rektora felhívta a figyel-
met arra, hogy a kötet sokkal több, 
mint szerkesztett anyag, hiszen 
folyamatában rajzolódik ki az el-
szigeteltségből kitörni vágyó kü-
lönleges ember sorsának története, 
aki nem azért vállalta a közjogi 
szerepet, mert hatalomra vágyott, 
hanem áldozatvállalása és közéle-
ti pozíciója volt az, amely mindig 
maradásra bírta. A stílusában is 
zaklatott szövegű lefordított leve-
lek, levélkivonatok, egyszerűsített 
levélfordítások kötetbe gyűjtése to-

vább árnyalja a képet Mindszentyről 
és gondolatvilágáról, egyúttal kije-
löli célközönségét is: magyarul, ma-
gyaroknak szól.        

A nagykövetségen töltött 15 esz-
tendőt követően, Mindszenty 1971. 
szeptember 28-án, akarata ellenére, 
de a pápának engedelmeskedve, 79 
éves korában hagyta el Magyaror-
szágot. Hitvallásának és belső meg-
győződésének legtömörebb megfo-
galmazása talán VI. Pál pápához írt 
egyik 1971-es levelében lelhető fel: 
„Tartozom azonban az igazságnak és 
lelkiismeretemnek, hogy kifejezetten 
is leszögezzem: nem voltam és nem is 
lehettem az egyház és az állam viszo-
nya méltányos rendezésének akadálya, 
hacsak nem olyan értelemben, hogy az 
egyház alapvető jogaihoz ragaszkod-
tam. Ez kötelességem volt.”

PAPP CSILLA

	 Árulkodó	
atommagórák	

A Földet bombázó galaktikus 
kozmikus sugárzás részecskéinek 
túlnyomó többsége hozzánk közeli, 
nagy tömegű csillagokból álló csil-
lagcsoportosulásokból származik, 
állapították meg kutatók a NASA 
ACE (Advanced Composition Explorer) 
szondájának fedélzetén működő, a 
kozmikus sugárzás izotóp-összetéte-
lét vizsgáló CRIS (Cosmic Ray Isotope 
Spectrometer) berendezés megfigyelé-
sei alapján.

A részecskék forrásának a Földtől 
mért távolsága becslésére a sugárzás 
egyik ritka összetevőjének, a vas 60-
as tömegszámú izotópjának (60Fe) 
radioaktív bomlása nyújt lehetősé-
get, amely parányi óraként méri a 
kibocsátástól a Földre jutásig eltelt 
időt, amelyből a távolság kiszámít-
ható. Az izotóp felezési ideje 2,6 mil-
lió év (ennyi idő alatt az atommagok 
fele más elemekre bomlik), így a vas 
bomlékony 60Fe-izotópjának és a 
normál, stabil vasatommagoknak 
a sugárzásban kimutatható részará-
nyából az utazási idő kiszámítható.

A pályára állása óta eltelt 17 év 
során a CRIS a galaktikus kozmi-
kus sugárzás részecskéi között ösz-
szességében mintegy 300 ezer stabil 
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Mindszenty József bíboros

A most megjelent kiadvány borítója
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dig négyzetcentiméterenként és 
másodpercenként 1 körüli érték. 
(Összehasonlításul: a légköri mo-Összehasonlításul: a légköri mo-
lekulák átlagos kinetikus energiá-
ja 0,03 eV.) De vannak ennél sok 
milliárdszor nagyobb energiával 
érkező részecskék is, amelyeknek 
az energiája 1019 és 1020 eV közé 
esik, ezek jóval ritkábbak, a flu-
xusuk mindössze 100 évente 1 
négyzetkilométerenként. Ezek 
eredetéről sejtelmünk sincs.

„Az új adatok azt is bizonyítják, 
hogy a galaktikus kozmikus sugarak 
olyan közeli csillagcsoportosulásokból 
származnak, amelyekben néhány mil-
lió évenként következik be egy-egy szu-
pernóva-robbanás” – mondta Martin 
Israel, az egyetem fizikusprofesszo-az egyetem fizikusprofesszo-
ra, a cikk egyik társszerzője.

A radioaktív vasizotóp nagy töme-
gű csillagok magjának összeomlá-
sakor bekövetkező szupernóva-
robbanásokban keletkezik, amely 
főként az OB-asszociációknak 
nevezett csoportosulásokban gya-
kori. (Ezekben nagy tömegű, O 
és B spektráltípusú csil lagok van-
nak.) Naprendszerünk közelében 
több mint 20 ilyen asszociáció 
található, közülük a legközelebbi 
a Skorpió (Scorpius) és a Kentaur 
(Centaurus) csil lagképekben látha-
tó Sco-Cen OB-asszociáció, amely 
három alcsoportosulásból áll: a 
Felső Skorpió, az Alsó Kentaur Dél 
Keresztje és a Felső Kentaur. Mére-Mére-
tük és közelségük miatt a kutatók 
szerint ezek lehetnek a CRIS által 
észlelt radioaktív vasatommagok 
legvalószínűbb forrásai.

vasatommagot, ám mindössze 15 
radioaktív 60Fe magot észlelt. „Ez 
egyértéműen arról árulkodik,  hogy ga- hogy ga-hogy ga-
laktikus környezetünkben az elmúlt 
néhány millió év során szupernóva-
robbanás(ok) ment(ek) végbe” – nyi- nyi-nyi-
latkozta Robert Binns, a Washing-a Washing- Washing-
ton Egyetem (St. Louis) fizikuspro-Egyetem (St. Louis) fizikuspro-St. Louis) fizikuspro-) fizikuspro-
fesszora, a kutatásról a Science-ben 
megjelent cikk egyik szerzője.

A kozmikus sugárzást még az első 
világháború előtt fedezték fel, ám 
ezt az elnevezést csak az 
1920-as években adta 
neki az elektron töltését 
elsőként meghatározó 
(s ezért később Nobel-
díjjal elismert) amerikai 
fizikus, Robert Millikan, 
aki nagy energiájú elekt-
romágneses sugárzásnak 
vélte. Már az 1930-as 
évek elején kiderült, 
hogy tévedett: a szin-
tén Nobel-díjas Arthur 
Compton és munkatár-
sai ugyanis kimutatták, 
hogy a Föld mágneses 
tere eltéríti a világűr-
ből érkező „sugarakat”, 
azok tehát elektromo-
san töltött részecskék-
ből (elektronokból, ille-
tőleg pozitív töltésű atommagok-
ból) állnak.

Az atommagok túlnyomó része, 
90 százaléka hidrogénmag (pro-
ton), 9 százaléka hélium, és mind-, 9 százaléka hélium, és mind-százaléka hélium, és mind-
össze a fennmaradó 1 százalékát al-
kotják nehezebb elemek atommag-
jai. Mégis ez a csekélyke 1 százalék 
adja meg a kulcsot a sugárzás forrá-
sának meghatározásához.

Bár (főként a köznyelvben) kozmi-
kus sugárzásnak nevezik a Napból 
érkező nagy energiájú részecské-
ket is, az asztrofizikusok szigorúbb 
szakmai szóhasználatában csak a 
Naprendszeren túlról (a Tejútrend-
szerből vagy a Világegyetem még 
távolabbi galaxisaiból) érkező nagy 
energiájú részecskékre használják 
ezt az elnevezést. Ezen belül – ener-
giájuk szerint – a beérkező részecs-
kék két fő csoportba sorolhatók.

Túlnyomó részüknek – amelyek-
ről ma úgy véljük, a galaxisunkon 
belüli vagy ahhoz közeli szupernó-
va-robbanásokból származnak – az 
energiája 109 és 1010 eV közé esik 
(bár elenyésző részüké a 1015 eV-t 
is meghaladhatja), a fluxusuk pe-

A CRIS megfigyeléseiből levon-
ható következtetések tovább növe-
lik azoknak a bizonyítékoknak a 
számát, amelyek szerint a galakti-
kus kozmikus sugárzás részecskéi 
közeli OB-asszociációkból ered-
nek. „A CRIS korábbi, nikkel- és 
kobalt-izotópokra vonatkozó mérése-
inek elemzése  már kimutatta, hogy a 
radioaktív atommagok keletkezése és 
felgyorsulása között legkevesebb 100 
ezer évnek kell eltelnie” – emlékez-

tetett Binns. Ez az idő- Binns. Ez az idő- Ez az idő-
késedelem egyúttal azt is 
jelenti, hogy az atomma-
gokat nem az a szupernó-
va gyorsítja fel, amelynek 
robbanásában létrejöttek, 
hanem egy második, kö-
zeli szupernóva-robbanás 
lökéshulláma, amelyik 
olyan gyorsan követi az 
elsőt, hogy a radioaktív 
60Fe-magok jelentékeny 
hányada még nem bom-
lott el.

Együttesen ezekből a 
feltételekből az követke-
zik, hogy az első szuper-
nóva-robbanást 100 ezer-
től néhány millió évig ter-
jedő időintervellumban 
egy másodiknak is kell 

követnie. Az ilyen régiók nem 
éppen gyakoriak a Világegyetem-
ben, az OB-asszociációk viszont 
jellemzően olyen helyek, ahol az 
egymást követő szupernóva-rob-
banások térben és időben egyaránt 
közel eshetnek egymáshoz.

Jóllehet, amikor a CRIS által ész-
lelt 60Fe radioaktív atommagokat 
egy közeli szupernóva-robbanás 
létrehozta, még messze nem léte-
zett a Földön olyan fejlett civili-
záció, amelynek tagjai megfigyel-
hették volna a robbanás felragyogó 
fényét, de nyomai ma is fellelhe-
tők a Föld óceánjainak mélyén és a 
Holdon is.

Asztrofizikusok már 1999-ben 
felvetették, hogy egy 2,2 millió 
éves óceáni rétegben kimutatható 
radioaktív vastöbblet egy közeli 
szupernóva-robbanásnak tulajdo-
nítható. A Nature-ben a közel-
múltban megjelent két tanulmány 
tovább erősíti ezt a feltételezést. 
Az egyikben arról számolnak be, 
hogy a világ számos pontján vizs-
gálták a 60Fe-lerakódásokat, és az 
eredmények elemzéséből arra a kö-

A Tejútrendszer egyik kísérQgalaxisában, a Nagy Magellán FelhQben 
látható óriási buborékot egy nagy tömeg_ csillagokból álló 

csillagcsoportosulásban végbement (egy vagy több egymást követQ) 
szupernóva-robbanás hozta létre. A Földre érkezQ kozmikus sugárzás 

részecskéit is ehhez hasonló folyamatok hozzák létre.
(KÉP: GEMINI SOUTH TELESCOPE IN CHILE COMPOSITE)
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vetkeztetésre jutottak, hogy nem 
csupán egy, hanem egy sor közeli 
robbanásnak kellett végbemennie 
az utóbbi néhány millió évben. A 
másik cikkben a Scorpius–Cen-Scorpius–Cen-
taurus-asszociációban végbemenő 
folyamatokat szimulálták számító-
gépes modellel – ez szintén meg-
erősítette a feltételezést.

Még frissebb az a Physical Review 
Letters-ben a napokban megjelent 
tanulmány, amely az Apollo prog-
ram űrhajósai által a Földre hozott 
kőzetmintákban azonosította a 
közel 2 millió éve történt szu-
pernóva-robbanás bizonyítékait, 
ugyancsak a 60Fe-izotóp meg-60Fe-izotóp meg--izotóp meg-
emelkedett szintje alapján. Tehát 
nemcsak a Föld, hanem a Hold is 
megőrizte a hajdanvolt szupernóva 
„lábnyomát”.  
Forrás: https://source.wustl.edu/2016/04/
m i c r o s c o p i c - c l o c k s - t i m e - d i s t a n c e -
source-galactic-cosmic-rays/

	 Tudatos	epigenetika

A technika eszközeit,  a szóra-
kozási lehetőségeket, élelmi-
szereinket, rengeteg minden-
napos tárgyunkat a tudomány 
hozta létre, azonban sokszor 

elfelejtjük, hogy ezek mögött ott 
az ember, a kutatás és a felfedezés. 
A tudós személye, gondolkodás-
módja és világlátása hat ránk, sze-
mélyes jelenléte megerősíti mon-
danivalóját. 

Falus András epigenetikus, im-
munológus, a Tudományos Aka-
démia tagja, az EduVital társala-
pítója és lapunk rovatszerkesztője 
volt  a vendége Nyíregyházán a 
Tudás Presszó beszélgetéssorozat-
nak.  A Tudás Presszó beszélge-
tések célja, hogy közelebb hozzák 
a tudományt a mindennapokhoz: 
kihozzák a tudományt a laborok, 
előadótermek falai közül, és kávé-
házi környezetbe helyezzék azt. A  
Tudatos epigenetika című beszélge-
tésben az akadémikus elmondta: 
az emberi genomot elolvastuk, 
ha nem is fejtettük meg minden 
szempontból. A tulajdonságainkat 
kódoló gének aránya azonban alig 
2 százalékát teszi ki a genomnak, a 
többi szabályozó régió, ugráló elem 
és még sok minden más, amelyek 
funkcióját még nem ismerjük. De 
míg a legelső genom megfejtése 
több mint 3 milliárd dollárba ke-
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rült, ma már kevesebb mint 1000 
dollárból elérhető ugyanez. Egyre 
több információnk lesz a „huza-
lozásunkról”, különbségeinkről és 
betegségeinkről.

Bármilyen meglepő, kevesebb sa-
ját sejtünk van a szervezetünkben, 
mint amennyi baktériumsejt. Ezek 
a baktériumok segítenek minket 
az emésztésben, hasznos anyagokat 
termelnek számunkra, megakadá-
lyozzák a betegséget okozó „rossz 
baktériumok” megtelepedését, 
ugyanakkor hatnak a közérzetünkre, 
bizonyos baktériumközösségek egyes 
betegségek kialakulásában is szerepet 
játszanak. Az ilyen baktériumok ge-
nomjának ismerete legalább annyira 
fontos, mint a sajátunké. A legújabb 
kutatások párhuzamosan zajlanak 
magunk, a baktériumaink és a köz-
tünk lévő kapcsolat megismeréséért. 

A személyre szabott orvoslás a ka-
puban van, DNS-ünk információit 
néhány év múlva a zsebünkben hord-
hatjuk. De ki férjen hozzá ehhez az 
információhoz? Kinek van joga és 
képessége jóra használni? 

Génjeinkben nincs minden megír-
va. Nincs benne, hogy mikor halunk 
meg, milyen betegségekben fogunk 
szenvedni, vagy hogy kivel fogunk 
összeházasodni. A génjeinkben csak 
valószínűségek vannak: ha min-
den nap sportolunk és sok zöldséget 
eszünk, akkor valószínűleg nem lesz 
szívinfarktusunk, míg sós, nehéz 
ételektől, kevés mozgástól valószí-
nűleg igen. Ha nem utazunk Af-
rikába, hiába vagyunk érzékenyek 
a maláriára, nem abban fogunk 
meghalni. A génjeink lehetőségeket 
adnak és kereteket, mi dönthetünk 
azonban, a környezetünk és élet-
módunk megválasztásával, hogy 
melyeket erősítjük föl és melyeket 
nyomjuk el.

A környezetünk és életmódunk 
hat a DNS-ünkre, igen komoly 
mértékben, de soha sem visszafor-

díthatatlanul. Ha kevésbé stresszes 
munkára váltunk, ha tisztább vá-
rosba költözünk, akkor más gén-
jeink válnak aktívabbá, és mások 
szenderülnek álomba. Ezeket a 

változásokat örökíthetjük, de 
nem feltétlen adjuk át utóda-
inkba. Ezért se jósolni nem le-
het a genomunkból, se biztos 
diagnózist felállítani.

A tudomány demokratizá-
lódott, vagyis az információ 
mindenki számára hozzáfér-
hető. Ez egyrészről jó, hiszen 
a társadalmi kontroll kiszélese-
dik, a tudósok nem zárkózhat-
nak be többé. Másrészről rossz, 

hiszen az ismeretek értelmezé-
séhez megfelelő szaktudásra van 
szükség. Az öngyógyítás illúziója 
sokakban alaptalanul alakulhat 
ki, ezzel együtt viszont az or-
vostudományba vetett bizalom is 
megrendülhet. Hatalmas szerepe 
van a társadalomban a tudomány 
oktatásának éppen ezért, hogy az 
információrengetegből mindenki 
képes legyen kiválasztani és meg-
felelően értelmezni a megalapo-
zottat.

Falus  András szerint a tudomány 
legnagyobb eredményei általában 
három lépésen mennek keresztül, 
melyek közül egyik sem előnyös. 
Egy új eredményt a társadalom, 
a média először fetisizál, kikiáltja 
mint minden betegséget meggyó-
gyító felfedezést. Aztán jön a kiáb-
rándulás és a démonizáció, mikor 
bebizonyosodik, hogy mint min-
den felfedezésnek, ennek az újnak 
is vannak korlátai. Végül követke-
zik a bagatellizálás, ami legalább 
annyira káros, mint az első kettő, 
hiszen az új eredmény, ha korlátok 
közt is, de bizonyos dolgokra haté-
kony. A leegyszerűsítések és a túl-
zások vonzzák a szemet az újságok 
címlapján, ám komoly veszélyeket 
is rejtenek magukban, a bizalom 
megrendülésével. Ki hinné el újra, 
hogy ezen a héten is megtalálták a 
rák ellenszerét?

A tudománynak szüksége van 
etikára, korlátokra és fékekre. 
Idővel bármire képesek vagyunk, 
de szabad-e képesnek lennünk? 
Ezekre a kérdésekre a kulturális 
különbségek miatt eltérő válaszok 
léteznek, ezek egyesítése a tudo-
mány egyik legfőbb feladata.

F. K.
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A mozgalmas tavaszt követő 
nyáron a nagy terror bekö-
szöntése, vagyis a védtelen 

kastélyok, urasági lakok büntetlen 
földúlása, fölgyújtása indította el az 
arisztokrácia emigrálását a környező 
országokba. A királyi családhoz kö-
zel álló személyiségek, majd a pa-
rancsnokaikhoz ragaszkodó katonai 
alakulatok sorban követték egymást 
külföldre: London, Brüsszel, Koblenz, 
Bologna, Torinó, majd Róma lett a 
végcél. A hadtestek megélhetéséről 
intézményesen gondoskodtak pa-
rancsnokaik. Az arisztokrata emig-
ránsok rokoni kapcsolataikra támasz-
kodva próbálták átvészelni a rövid-
nek vélt és remélt külhoni 
tartózkodást.

Egy-két év elteltével a 
legnépesebb emigráns csa-
patot az egyháziak alkot-
ták, akiknek önként vagy 
kényszerből történő kül-
földre utazása az előbbi 
két, jól körülhatárolható 
csoportnál is több meg-
próbáltatással szembesítet-
te az önkéntes vagy kény-
szerűségből vállalt számki-
vetéstől a szó legszorosabb 
értelmében szenvedő pa-
pokat, szerzeteseket, apá-
cákat. Földművesek, ipa-
rosok, polgárok is szép 
számban kényszerültek 
emigrációba, ám a tíz év 
során emigránssá lett 150 ezer sze-
mély egynegyedének, az egyháziak 
30–35 ezres tömegének a helyzete 
bizonyult a legtörékenyebbnek. Az 
átlagvélekedés akár a klérus szilárd 
alapokon álló, latin nyelvű műveltsé-
géből indul ki, akár a felebaráti sze-
retet egyetemes parancsából vagy a 
latin nyelvű szertartások bárholi 

A 	 FRANC IA 	 FORRADALOM 	 E LVL 	 A 	 S Z IGETORSZÁGBA

EGYHÁZI	EMIGRÁNSOK

azonosságából, az egyháziak ideigle-
nes beilleszkedését a helyi, befogadó 
társadalmakba automatikusnak és 
komolyabb nehézségekbe nem ütkö-
zőnek tartja. A tények közelről tör-
ténő vizsgálata alapján azonban egé-
szen más kép bontakozik ki a kuta-
tásokból.

Heség	–	de	kinek?
A francia papság megélhetésének 
alapját az egyházi vagyon jövedel-
me és a beszedett tized képezte. Az-
zal, hogy az előbbi a nemzet tulaj-
donába került, s az állam emberei 
sürgősen kiárúsították, magánosí-
tották; az utóbbit pedig először 

megváltás ellenében, majd bármi-
nemű kártalanításról lemondva el-
törölték, az egyházi személyek 
együttese megszűnt mint rend, és 
fizetett, tehát az államnak aláren-
delt és kiszolgáltatott hivatalnok 
réteggé lett. A papság polgári al-
kotmányára teendő eskü megosz-
totta a francia klérust (1790. no-

vember 27.). A püspökök, néhány 
kivételtől eltekintve inkább kül-
honba utaztak, semmint  hogy az 
eskü letevése esetén a Szentszékkel 
és a pápával ellentétbe kerüljenek. 
VI. Piusz pápa (1775-1799) nyolc 
hónapnyi késlekedés után ugyanis 
az eskü letételét megtiltotta. A pap-
ság számára súlyos, lelkiismereti 
döntést jelentett akár az eskü mel-
letti, akár az elleni állásfoglalás. 
Előbbi esetben a pap püspökével, 
végső soron a római pápával szállt 
szembe s maradhatott hívei hűséges 
lelkipásztora. Utóbbi alkalommal 
hűséges maradt egyházi elöljáróihoz, 
ám hívei iránti hűtlenségre kénysze-

rítették a törvények, az 
esküt nem tettek ugyanis 
nem gyakorolhatták hi-
vatásukat.

A külföldet választó 
francia polgárok (világi-
ak és egyháziak) száma 
annyira megnövekedett, 
hogy az 1791. október 
1-jétől törvényhozóként 
működő nemzet gyűlés 
november 9-én elrendel-
te az emigránsok vissza-
kényszerítését. Ha két 
hónapon belül nem tér-
nek vissza, vagyonuk a 
köz tulajdonába kerül. A 
törvény kigondolói ter-
mészetesen nem a vissza-
jöttük érdekében csele-

kedtek, hanem az itthon maradt tu-
lajdon elidegenítésének újabb lehe-
tőségét célozták meg, s közben az 
„ember természetes jogait”, közöt-
tük a törvény előtti egyenlőség és a 
tulajdon elidegeníthetetlenségét han-
goztatták. Ha ennyi nem volt elegen-
dő a papságnak a külföldre menekü-
léséhez vagy az ottmaradásához, a 

A	párizsi	alkotmányozó	nemzetgyelés	1789.	augusztus	26-án	elfogadta	Az	Emberi	és	Polgári	Jogok	
Nyilatkozatát,	amelynek	elsW	cikkelye	kimondta,	hogy	„az emberek szabadnak és egyenjogúnak születnek, és 

azok is maradnak”.	A	magasztos	elvnek	a	már	megtörténtek	és	az	egymást	gyorsan	követW	események	
ellentmondtak.	A	felvilágosodás	szalonjaiban	az	eszmék	és	a	tények	éles	szembekerülése	kapcsán	
eddigre	 már	 megszületett	 a	 szellemes,	 cinikus	 válasz:	 „annál rosszabb a tényekre nézve".
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jükkel a kapcsolatot, az általános 
helynököket felruházták a szükséges 
joghatósággal. Ez utóbbiak irányítói 
tevékenységét idővel korlátozták a 
hivatalos közegek által kényszerrel 

beiktatott „alkotmányos püspökök”. 
A külföldre menekült főpapok lelkiis-
mereti kételyek között adtak papjaik-
nak tanácsot. Amiens püspöke, Louis 
de Machault mihelyt biztonságban 
tudta magát, „hősies tanácsokkal” teli 
leveleket küldött az otthon maradt 
egyháziaknak. Puy püspöke, Joseph 
Marie de Galard a Genfi tó déli part-
ján lévő Évianba menekült, s onnan 
tanácsolta papjainak: válasszák az 
emigrációt és „szent maradékként” 
készüljenek a visszatérésre, a hitélet új-
raélesztésére.

A legtöbb egyházi személy Angliába 
emigrált, legalább 10 ezren találtak 
menedékre, közülük Londonban és 
környékén 8 ezren. Voltak, akik Jersey 
szigetén maradtak (200 fő), mások to-
vábbmentek, néha egészen Kanadáig.

Az emigráns egyháziak első hulláma 
1791–1793 között érkezett Angliába, 
majd ezt követte a második 1794–
1795-ben. Legtöbben Bretagne-ból és 
Normandiából indultak útnak a leg-
közelebbi tengerentúlra, hogy onnan a 

forradalmi erőszak megszűntével mie-
lőbb hazatérjenek. A La Manche csa-
tornán átkelni nem volt veszélytelen, 
mert a vízi alkalmatosságok tulajdo-
nosai elérkezettnek látták a pillanatot 

a gyors meggazdagodásra. A 
parton kialkudott viteldíj több-
szörösét követelték a nyílt tenge-
ren, a menekülőket tengerbe do-
bással fenyegetve. 

A holland hajósok, tengerészek 
voltak a leggátlástalanabbak, a 
kényükre-kedvükre kiszolgál-
tatottaktól minden értéket el-
szedtek, és azoknak annyi pén-
zük sem maradt, hogy Lon-
donba postakocsin menjenek. 
Az első Londoba menekült 
bretagne-i főpap Jean-Francois 
de la Marche, Saint-Léon püs-
pöke volt, aki egyházi pályája 
előtt katonatisztként szolgálta 
királyát és egyházi emberként 
is megőrizte katonás gondol-
kodását, tántoríthatatlan el-
szántságát. Stratégiai érzékkel 
rendelkezett, képes volt soka-
kat rávenni az emigránsok meg-
segítésére. Alapítványt akart lét-
rehozni, ezért nyilvános gyűjtést 
rendezett támogatói aláírások 
segítségével. 

A francia menekültáradatnak 
a londoni polgárok eleinte egy-

általán nem örültek. A saját szegé-
nyeikkel törődők attól féltek, hogy 
az idegenek elapasztják az anyagi 
forrásokat. Az akkori közvéleményt 
alakító újságírók azt javasolták olva-
sóiknak, hogy a papokat, szerzetese-
ket el kell küldeni a pápához, Rómá-
ba, végtére is ő a lelkiatyjuk, gon-
doskodjon fiairól. A papi talárt vise-
lő egyháziak London utcáin számos 
bántalmazást szenvedtek el, leg-
alábbis az első időkben. A püspök 
fölhívása mégis sikeresnek tekinthe-
tő: 1200 tehetősebb, javarészt arisz-
tokrata vagy közismert személyiség 
2 ezer Lajos-arannyal megvetette az 
alapokat és a legrászorultabbak heti 
rendszerességű támogatásban része-
sültek. Ez a magánkezdeményezés 
azonban nem volt elegendő. A me-
nekültek támogatásának ügye a par-
lament elé került, és a legnevesebb 
politikusok, anglikán főpapok létre-
hozták azt a bizottságot, amelynek 
névadója és elnöke, Coventry képvi-
selője, John Eardley Wilmot lett. 

törvényhozók újabb indítékokról 
gondoskodtak. A törvényhozás 
1791. november 29-én minden esküt 
nem tett papot az új társadalmi rend 
elleni lázadással megvádolva bün-
tethetőnek, sőt büntetendő-
nek nyilvánított. Ezt tetézte a 
következő évben, május 27-én 
hozott rendelet, miszerint ha 
egy esküt nem tett pap depor-
tálását húsz – azonos lakhelyű 
– polgár javasolja, a papra a 
legsúlyosabb közbűntényesek 
sorsa, a száműzés vár. Később a 
húsz egybehangzó vélemény 
meghallgatását a hatóságok túl 
soknak találták, s megeléged-
tek hat, majd végül kettő haza-
fi azonos tartalmú kérelmével. 

A továbbiakban a törvény-
atyák „az egyenlőség és sza-
badság” előmozdításán buzgól-
kodtak, mert 1792. augusztus 
18-án a papság számára is kö-
telezővé tették, hogy azokra 
esküt tegyenek. Majd nyolc 
nap múltán kinyilvánították, 
hogy az esküt megtagadó pa-
pok 15 napon belül hagyják el az 
országot, különben Guayanára 
deportálják őket. Mindezt azzal 
fokozták, hogy az 1793. októ-
ber 21-én hozott rendelet sze-
rint az esküt tett papokat is le-
hetett deportálni, ha két polgártárs 
egybehangzóan megállapítja haza-
fiatlanságukat. Az 1792 szeptembe-
rében történt párizsi vérengzések-
nek áldozatul esett többszáz pap sor-
sa előre vetítette a francia klérusra 
váró jövőt. 

HWsies	tanácsok	kora
Az önként emigrált vagy emigráció-
ba kényszerített egyháziak száma 
körül némi bizonytalanság áll fenn. 
Kortársak 50–60 ezerre becsülték, 
később ennek felét állították. A je-
lenlegi kutatásnak 30–35 ezer emig-
ráns egyháziról van tudomása.

Elsőnek a főpapok közül Párizs ér-
seke, Leo de Juigné menekült kül-
földre 1789 októberében, akit a „vi-
haros” nyáron Versailles-ban majd-
nem halálra köveztek. A következő 
év végéig tucatnyi püspök követte, 
majd 1791-ben néhányuk kivételével 
(csupán heten voltak hajlandók esküt 
tenni!) valamennyien emigráltak. A 
távolból is tartották egyházmegyé-

VI. Piusz pápa 

(KÉP: ÍR NEMZETI GALÉRIA)
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átélt megpróbáltatások, a teljes ki-
szolgáltatottság, az angolok segítő 
készségére utaltság, azok jószívű-
sége, mind-mind hozzájárultak 
ahhoz, hogy a menekültek tisz-
tázhassák magukban: a felvilágo-
sodás, vagy a kereszténység 
nyújt-e nagyobb segítséget a túl-
éléshez? Két katolikus kápolna lé-
tesült, a King Street mellettibe az 
„elegáns emigráció” járt, ez a hely-
szín Artois gróf megérkezésével 
udvari templommá lépett elő. Ha a 
menekülteknek jutott terem nagy-

ságú szoba, pap és hívek ott gyűl-
tek egybe nap mint nap. Vidéken a 
nyugdíjasok két házába költöztek 
az idős, magatehetetlen, ápolásra 
szoruló papok.

A belügyminiszter Winchester 
királyi kastélyát bocsátotta a me-
nekültek rendelkezésére, 700 pap 
költözött az ideig-óráig teljesen 
bútortalan épületbe. A közelben 
szőnyegszövő műhely létesült, ahol 
papok dolgoztak. A Londonban 
maradottak elsősorban értelmiségi 
pályán akartak elhelyezkedni; né-
hányan újságírók, többen nevelők, 

Ezzel a közhangulat megváltozott. 
III. György király kérésére 
Cantorbery érseke országos gyűj-
tést rendelt el a francia menekültek, 
elsősorban az egyháziak támogatá-
sára. A nagymúltú iskolák, egyete-
mek nemes versengésbe kezdtek. 
Oxfordban 2 ezer példányban ki-
nyomtatták a Szentírás Vulgata 
szövegét, az egyetlen hivatalosan 
jóváhagyott változatot a papság 
számára, sőt idővel 4 kötetes latin 
zsolozsmás könyvet is, hogy a 
katolikus papok anglikán kör-
nyezetben is eleget tehessenek 
kötelességüknek. A segélyek 
szétosztását Mgr. de la Marche 
javaslatai alapján végezték, fi-
gyelembe véve a segélyezett-
nek a francia egyházi társada-
lomban elfoglalt helyét. Ma-
guk a püspökök is igyekeztek 
papjaikat támogatni, asztaluk-
nál vendégül látni őket. A for-
radalmi idők előtti gazdagságuk-
ból kevesebbet fordítottak legsze-
gényebb papjaik támogatására, 
mint mostani szegénységükből. A 
felső és az alsó papság a közös 
számkivetettségben egymásra ta-
lált. Saint-Léon püspökét pedig az 
emigráció Páli Szent Vincéjének ne-
vezték. 

SzWnyegszövWk	és	
látványpapok

Az emigráns papság nem maradt 
tétlen. Híveik első csoportjai az 
emigránsok közül kerültek ki. Az 

nyelvtanárok lettek. Ínségükben 
kétkezi munkát is vállaltak: órá-
sok, kovácsok, szabók lettek, vagy 
mezőgazdasági munkások. Né-
hány vállalkozó szellemű pap elkez-
dett hamis assignatákat (forradalmi 
vagyonjegy) gyártani, hogy tönkre-
tegye a francia forradalmi kor-
mányt. Ám ez kimerítette a pénz-
hamisítás bűntettét, és maga a püs-
pök, de la Marche lépett föl elle-
nük, megmentendő az emigránsok 
becsületét.

Az angol arisztokrácia lényegesen 
befogadóbbnak és nagylelkűbbnek 
tűnt az egyházi és világi menekül-
tek irányában, mint a kontinens ka-
tolikus országainak többségében a 
módosabbak. Ez a példa jótékonyan 
hatott az angol társadalom alacso-
nyabb, szegényebb és kevésbé mű-
velt rétegeire. A tehetősebb csalá-
dok egymás előtt a maguk francia 
abbéjával dicsekedtek, ám legerede-
tibbnek Lord Bridgewater bizo-
nyult az emigráns egyháziak iránti 
vendégszeretetben. Kastélyában 
minden szerzetesrendből egy főnek 
szállást és élelmezést biztosított, két 
föltétellel. A szerzetesek saját rend-
jük ruházatát viseljék és vendégsé-
gek, ünnepélyek alkalmával a kas-
tély körüli parkban sétáljanak, s 

közben a breviáriumból (zso-
lozsmás könyv) végezzék imád-
ságaikat. „Az angol tájban szép 
látványt nyújtanak” – mondták 
a vendégek és a házigazda min-
dig hozzátette: „tényleg jobban 
mutatnak, mint másutt a legelésző 
birkák”.

Voltak, akik kivárták a Napóle-
on-féle konkordátumot (1801), s 
csak utána tértek vissza francia 
földre. Mások, a fiatalabb papok 

a béke első hírére siettek a kikötők-
be, hogy átkeljenek a csatornán, és 
mielőbb híveik között lehessenek.

A forradalmi átrendeződés az 
egyháziak társadalmi jelenlétét 
akarta fölszámolni, sikertelenül. A 
francia klérus számban megfogyat-
kozott, hivatásában-küldetésében 
azonban elkötelezettebbé vált.

A más országokba emigrált papok 
hányattatásaival későbbi cikkeink-
ben foglalkozunk majd, mert a ki-
bontakozó szellemi körkép rendkí-
vül változatos.

TÖRÖK JÓZSEF

Winchester királyi kastélya

Egyházellenes karikatúra
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– Könyvének elsőldeges célja, hogy 
bemutassa: a matematika lenyűgöző, 
bár az emberek nem így tartják. Mit 
gondol, miért olyan rossz a megíté-
lése?
– A legnagyobb probléma, hogy ma 
az iskolában nem azt mutatjuk be a 
diákoknak, hogy miről is szól valójá-
ban a matematika, és hogy mire jó, 
hanem műveleteket és számításokat 
magoltatunk velük, gyakran min-
denféle mélyebb megértés nélkül. Az 
ő fejükben a matek egy rideg, élettől 
távoli, unalmas és érdektelen tan-
tárgy lesz. Mint egy művészeti óra a 
nagy művészek nélkül: megmarad 
funkcionális mázolásnak. Amikor te-
hát a diák azt mondja: „utálom a ma-
tekot”, az annyit tesz, mintha azt 

mondaná: „utálok kerítést mázolni”. 
Ami még rosszabb, sokan szenved-
tünk el traumatikus élményeket a 
matekórákon, például amikor a rossz 
megoldásért az egész osztály előtt 
szégyenített meg minket a tanár. 
Ezek az emlékek akkor is velünk ma-
radnak, ha nem tudatosak, és mara-
dandó félelmet keltenek a matemati-
kával szemben. 
– Hogyan lehetne a diákok hozzáál-
lását megváltoztatni?
– Ahelyett, hogy a számonkérésre he-
lyezik a hangsúlyt, a tanároknak in-
kább a fiatalok természetes kíváncsi-
ságát megragadva kellene növendé-
keiket motiválni, játékosan tanítani a 
tárgyat, ahol nem az eredmény szá-
mít, hanem a játék maga. Az is fon-

tos, hogy az a matematika, amelyet 
ma oktatunk, több mint 1000 éves. 
Ez nagyon sok idő a tudományok vi-
lágában: akkoriban a fizikában példá-
ul nem ismerték az atomot, a biológi-
ában a DNS-t. Bár a matematikai 
igazságok nem avulnak el, de meg-
haladottá válhatnak, illetve ezek a 
„régi dolgok” semmit nem monda-
nak a körülöttünk számos formában 
testet öltő (GPS-ek, videójátékok, ke-
resőprogramok stb. területeken) al-
kalmazott matematikáról. Mi pedig 
ahelyett, hogy az aktualitásokról be-
szélnénk nekik, inkább a régi dol-
gokkal etetjük a diákjainkat. Ennek 
semmi értelme!
– Csakhogy ezek a régi dolgok fonto-
sak ahhoz, hogy az újakat megértsük.

I N T E R J Ú  E D W A R D  F R E N K E L L E L

Mi	volna,	ha	diákjaink	semmit	sem	tanulnának	a	híres	festWkrWl,	csak	kerítésmázolásra	oktatnánk	
Wket?	Vajon	 izgalmasnak	 találnák	a	 festészetet?	Ez	az	alapkérdése	Edward	Frenkel,	 a	 kaliforniai	
Berkeley	Egyetem	matematikaprofesszora	könyvének.	A	matematikai	fizika	területén	Hermann	Weyl-
díjjal	kitentetett	Frenkel	az	amerikai	Mevészeti	és	Tudományos	Akadémia	tagja;	Csók és matek	címe	
meve	a	New	York	Times	bestsellere	lett,	immár	17	nyelven	kiadták.	A	könyv	egy	tehetséges	orosz	
fiatal	útját	két	párhuzamos	szálon	kíséri	végig:	az	egyik	a	Szovjetúnió	akadálypályája,	a	másik	pedig	

az	elméleti	matematika	legújabb	felfedezései	között	vezet.	

REJTETT 
SZÁMTANI	
VISZONYOK
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kormányzati fel-
ügyelet alatt állt. 
Ugyanígy átitatta a szocialista ide-
ológia a humán- és társadalomtudo-
mányok területét is. Bármi, ami érin-
tette a szovjet társadalmi vagy politi-
kai életet, cenzúra alatt volt. Még a 
genetika is tiltott volt, hisz úgy tűnt, 
ellentmond a marxizmus tanításá-
nak. Ebben a környezetben a mate-
matika tudománya üdítő oázissá vál-
hatott a tehetséges és kreatív embe-
rek számára. Egyrészt a matematika 
elvont és alacsony költségű, másrészt 
fontos szerepe volt olyan kiemelkedő 
jelentőségű területeken, mint a bel-
biztonság vagy az adatvédelem. Emi-
att a matematikusok szabadon kutat-
hattak és kevésbé ellenőrizték őket, 
egészen addig, amíg kellően távol 
maradtak a politikától.
– Úgy beszél a könyvében a matema-
tikáról, mint egy harmadik világról, 
a fizikai és a szellemi világ mellett. 
Kifejtené, hogyan is érti ezt?
– Azt állítom, hogy a matematika el-
gondolásai és fogalmai embertől, idő-
től és tértől független létezők. Mi a 
tudatunkon keresztül ezt a világot 
felfedezhetjük és valamiképpen kap-
csolódhatunk a rejtett valóságához. 
Vegyünk egy példát: ha Lev Tolsztoj 
nem élt volna, sosem ismertük volna 
meg Anna Karenina történetét, senki 
sem írta volna meg ugyanezt. Azon-
ban Pitagorasz helyett akadt volna 
valaki más, aki feltárja ugyanazt az 
igazságot. Ami ráadásul ugyanazt je-
lentette mindenütt és mindenki szá-
mára a világon az elmúlt 2500 évben. 

– Mint hivatásos matematikus, kije-
lenthetem: ez így nem állja meg a he-
lyét. Nem muszáj ismerni az euklide-
szi geometriát, azaz a síkok és egye-
nesek mértanát ahhoz, hogy egy egé-
szen más – a gömb, a meridiánok és 
térben futó párhuzamosok – világá-
ról képet alkossunk. Tapasztalatom 
szerint a diákok sokkal hamarabb 
meg tudják ragadni ezt a nem eukli-
deszi geometriát, és ez sokkal élveze-
tesebb is. Tény, hogy ez közelebb van 
a valósághoz, hisz a Föld is gömbölyű 
– bár a mai matekoktatásban mintha  
még mindig lapos lenne.
– Gondolja, hogy minden ember szá-
mára hozzáférhető a matematika va-
rázslatos világának megértése?
– Nagyon fontosnak találom, hogy 
mindenki számára elérhető legyen. 
Nem csak mert csodálatos – mint a 
művészet, költészet vagy zene –, de 
egyre nagyobb szerepet kap a mo-
dern, technológia alapú társadal-
munkban. Ha nem törődünk a mate-
matikával, azzal hatalmat adunk 
azok kezébe, akik értik azt ; ezzel pe-
dig manipulálni tudják a körülöttünk 
zajló folyamatokat, ahogy ez számos 
alkalommal megtörtént már. Csak 
gondoljunk a gazdasági világválság-
ra, amely a mai napig érezteti hatását.
– Miért választotta ezt a szokatlan 
szerkezetet a könyvének: a matema-
tika legújabb felfedezéseit a saját tör-
ténetén keresztül meséli el?
– A pangó szocializmusban nem volt 
lehetősége a fiataloknak, hogy tehet-
ségüket az üzleti világban kamatoz-
tassák, a gazdaság ugyanis szoros 

Elég elképesztő, nem? Kurt Gödel, a 
világhírű matematikus-filozófus így 
ír erről: „A matematikai fogalmak önál-
ló valóságot alkotnak, amit nem mi ho-

zunk létre, és nem 
változtathatunk 
meg, csak megért-
hetjük és leírhat-
juk.”
– És mi a követ-
kezménye, ha el-
fogadjuk ennek az 
állításnak az igaz-
ságát?
– Ebben a világban, 
ahol folyamatosan vi-
tatkozunk egymás-
sal, a matematika az 
egyetlen, amely egye-
sít bennünket, hisz 
mindannyian ugyan-
azon a matematikán 
osztozunk, amelynek  

igazságai tartósak, időtlenek és szük-
ségszerűek. Bár sokan nincsenek tu-
datában, de mindannyiunkhoz szer-
vesen hozzátartoznak. Emiatt azt 
gondolom, ha valójában fölfognánk, 
hogy mi a matematika, az közelebb 
hozna minket egymáshoz.
– Ön nem csupán könyvet írt a tu-
dományterülete népszerűsítésére, de 
készített egy filmet is A matema-
tika és a szerelem rítusai címmel. 
Bemutatná ezt pár szóban?
– 2009-ben a francia Reine Graves 
rendezőnővel közösen írtunk és ren-
deztünk egy filmet, amelyben a fősze-
repet nekem kellett eljátszanom. Az 
elkészült film egy allegória, bemutat-
ja, hogy egy matematikai formula le-
het éppoly gyönyörű, mint bármelyik 
műalkotás. A cél az volt, hogy ne az 
emberek értelmére, hanem az érzéke-
ire és zsigereire hassunk. A filmben 
szereplő matematikus szeretője testére 
tetoválja a felfedezett és megőrizni kí-
vánt képletet. Szerettük volna bemu-
tatni, hogy a matematikus munkája 
csöppet sem élettelen és unalmas; ez a 
folyamat a kutató számára küzdel-
mekkel teli, mélyen személyes tapasz-
talat, akár egy műalkotás elkészítése. 
Szenvedélyes elkötelezettség kell hoz-
zá, hisz az embernek nem csak az is-
meretlennel, de önmagával is meg kell 
küzdenie. S a végén felfedezett ered-
mény valóban szinte úgy szívódik az 
ember bőrébe, mint a tetováláskor 
használt tinta.
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– Kutatásai során fontos szerep 
jutott Önnek a Langlands-prog-
ramban. Kiről kapta nevét ez a ku-
tatási irány?
– Robert Langlands matematikus, 
jelenleg ő foglalja el Albert Einstein 
egykori dolgozószobáját Princeton-
ban. A hatvanas években indította be 
az azóta róla elnevezett programot, 
amelyet bátran nevezhetünk az utób-
bi 50 év egyik legjelentősebb mate-
matikai felfedezésének.
– Mi a lényege a programnak?
– A magyarázatomat azzal kell kez-
dem, hogy a matematikának számos 
önálló területe van, amelyek olyanok, 
mint a kontinensek, köztük áthatol-
hatatlan óceánnal. Egy ilyen terület 
például a számelmélet, ehhez viszo-
nyíthatunk mindent, hiszen ez ve-
zet a számok világának megértésé-
hez. Azonban akad még rengeteg 
más kontinens, mint az algebra 
vagy a geometria. 

A matematikusok, akik ezeken a 
„földrészeken” dolgoznak, külön-
böző nyelveket beszélnek, különböző 
eszközöket használnak, egymástól jó-
formán teljesen elszigeteltek az ered-
ményeik. Ez a program teremt kap-
csolatot a kontinensek között.
– Mintha Langlands alapította volna 
az első légitársaságot a matematika 
óceánján keresztül?
– Pontosan. Egy váratlan összefüg-
gést talált a harmonikus analízis és 
a számelmélet közt, pedig ezek 
olyan távolinak tűntek, mint Ko-
lumbusz idején Európa Amerikától. 
A Langlands-program olyan, mint 

egy közlekedési eszköz, amely Euró-
pa bármely pontjáról pillanatok 
alatt Amerika választott pontjára 
visz és fordítva. Másként fogal-
mazva, Langlands felfedezett egy 
különös mintázatot a számokkal 
kapcsolatban; olyan ez, mint egy 
titkos kód a Világegyetemhez, 
amelyet ahhoz használhatunk, hogy 
megértsük, hogyan születik rend a 
látszólagos káoszból.
– Ön hogyan kapcsolódott ebbe a pro-
jektbe?
– Ezt a történetet mesélem el a 
könyvben, de a lényeg röviden így 
hangzik: a moszkvai egyetemi éveim 
alatt végzett kutatásom felkeltette 
egy amerikai specialista figyelmét, s 
elhívott vendégprofesszornak a Har-
vardra. Itt találkoztam a Langlands-
program szakértőivel, akik rámutat-
tak, hogy az én kutatásom is szoro-
san csatlakozik ehhez a tárgykörhöz. 
Emiatt mélyedtem el ebben a témá-
ban, és nagyon hamar elkápráztatott 
a szépsége és az eleganciája. Azóta a 
munkám nagy része ebben a témá-
ban mozog. Az utóbbi 10 évben még 
jobban kitágult a kutatásunk: a geo-
metria és a kvantumfizika területén 
észlelt meglepően hasonló mintáza-
tok alapján úgy tűnik, a Langlands–
program kilép a matematika tudo-
mányterületéről. Bár ez igen bonyo-
lultan hangzik, de aki fellapozza a 
könyvemet, annak szemléletesen el-
magyarázom hazai kedvenc levesem, 
a borcs, vagyis az orosz céklaleves re-
ceptje segítségével.

TEGZES MÁRIA

ÉT-ETOLÓGIA

Úgy	szeretlek,	
majd	megeszlek...

Érdekesen fejezi ki szeretetét az 
imádkozó sáska. A duzzadt potro-
hú nőstény párzás közben leharapja 
a hím fejét, majd később el is fo-
gyasztja. Ez a meghökkentő jelen-
ség régóta foglalkoztatja a kutató-
kat. Több magyarázó elmélet szü-
letett: az egyik szerint a hím fejé-
nek leharapása valójában előnyös, 
mert így a párzás sikere nagyobb, a 

fejetlen hím intenzívebben és to-
vább párzik. A másik hipotézis 
szerint a nőstény egyszerűen a faj-
társ helyett prédának nézi a part-
nert. E feltételezésből az követke-
zik, hogy a nőstények támadása 
nem különbözik, ha egy potenciá-
lis párral vagy más fajú zsákmány-
nyal találkoznak. A kutatók a fel-
tevés tesztelésére kísérletet végez-
tek, amelyben gyakori zsákmány-
fajt, egy elpusztult vagy élő 
szöcskehímet, illetve elpusztult 
vagy élő hím fajtársat kínáltak fel 
a nőstény sáskáknak. Bár a szöcs-
kéket gyorsabban és többször pró-
bálták elkapni, mint a sáskahíme-
ket, az eredmények statisztikailag 
nem meggyőzőek. Az, hogy az el-
térő reakciót az eltérő testméret 
vagy más faji sajátság okozta, to-
vábbi vizsgálatokat kíván. Addig 
is marad a fejetlenségtől meghosz-
szabbodó párzás.

BILKÓ ÁGNES
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– Hogyan került az ELTE Kör nye-
zet tudományi Centrumának az élére?
– Magfizikus vagyok, de én voltam az 
ELTE Természettudományi Karának 
dékánja, mikor megalakult a Környe-
zettudományi Centrum. Akkor még 
nagyobb volt az érdeklődés ebben az 
irányban, mert az Európai Unióba va-
ló belépésnek feltétele volt nagyon 
sok olyan probléma kezelése, melyre 
a környezettudomány tud megfelelő 
választ adni. Ez óriási lehetőség volt 
és ennek így is kellett lennie. Sajnos a 
magyar helyzet fejlődése olyan irányt 
vett, hogy ezek a lehetőségek nem 
váltak igazzá. Nincs ugyanolyan ér-
deklődés, mint 10-15 évvel ezelőtt, 
már nem tűnik úgy a fiatal hallga-
tóknak, hogy ebben karrier építhető.

Mikor megalakult a Környezettudo-
mányi Centrum, akkor mindenki úgy 
tekintett a környezettudományra, 
mint alkalmazott biológiára, kémiára, 
földtudományra. Több jelentkező volt, 
de mivel én voltam a kar dékánja, rám 
szállt ez a feladat is. Kedvet kaptam 
hozzá, nukleáris fizikai alaptudásom 
nagyon közel áll a környezethez. Hi-
szen sugárözönben élünk, mindenhol. 
– Mit okoz bennünk ez a sugárzás?
– A sugárzás egy része nem ionizáló, 
ilyen például a látható fény, amely a bi-
ológiai lét alapja. Egy része viszont ter-

mészetes ionizáló sugárzás (akár az 
emberből származó), amelyek a bio-
lógiai rendszerekre hatással vannak. 
Ez utóbbinak a méréséhez fizikai 
háttér, dozimetria szükséges, ez közel 
áll hozzám és a munkámhoz. A kü-
lönbség csak az energiában van: a 
nem ionizáló sugaraknak az energiá-
ja kicsi, ezért nem képes elektront 
leszakítani az atomról, nem ionizál. 
Az ionizáló sugarak energiája sokkal 
nagyobb, ezek képesek megváltoz-
tatni az atomok és molekulák elekt-
ronszerkezetét. A határt 15–20eV-
nál húzzák meg, ennél kevesebb 
energiával rendelkező sugarak nem 
ionizálna k, a nagyobbak igen.

Az elektroszmog kategorizálása a 
sugárzás mértékével lehetséges. Az 
ionizáló sugárzás hatásairól temérdek 
információnk van. Először spontán 
kísérletek vezették rá az emberiséget 
az ionizáló sugárzás káros mivoltára. 
Az izotópos kísérletekből, ezek gya-
korlati, például ipari felhasználásaiból 
rengeteg következtetést tudunk le-
vonni. Az ionizáló sugarakat egyértel-
műen el kell kerülni, nehogy átenged-
jük őket a testünkön. Tudatosság 
szükséges, mert ezek bizonyítottan 
károsak a biológiai rendszerekre. A 
nem ionizáló sugárzásokkal nem ál-
lunk ilyen tisztán, sok tényező elnyom-

– Mi a környezettudomány?
– Az emberiség, emberi közösség előtt 
álló feladatok legalább 60%-a a környe-
zettel kapcsolatos, de egyes becslések sze-
rint ez akár 90% is lehet. Nehezen keze-
li a társadalom azt, hogy a környezetet 
meg kell őrizni, hogy ne szúrjunk el 
mindent a következő generációknak. 
Még nagyobb gond, hogy ez nagyon 
sokba kerül, és a legtöbb politikai erőnek 
nem célja erre sokat fordítani.

A környezettudomány a természeti és 
az alkotott környezettel foglalkozik. 
Pontos definíciója szerint a Földre, a ter-
mészet és az alkotott alrendszer jellem-
zőire, azok összefüggéseire, megőrzésé-
re, változásainak előrejelzésére, kialakí-
tására vonatkozó önálló tudomány. 

Körülbelül a második világháború 
után vették észre, hogy a problémák 
egy részét csak több szaktudománnyal 
lehet megoldani. Ilyen például az ipari 
területek rekultiválása, amelyhez fizi-
kai, kémiai és biológiai ismeretekre 
egyaránt szükség van. Talán ezért, so-
kan azt hiszik, hogy a környezettudo-
mány az alaptudományok egy kicsit 
meghosszabbított része, de mégis a 
földtudományokhoz tartozik. Ez téve-
dés, a környezettudomány éppen azért 
önálló tudomány, mert nem lehet tradi-
cionális diszciplínákra szétválasztani a 
problémákat.

I N T E R J Ú  K I S S  Á D Á M M A L
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LIFT	HELYETT	LÉPCSV?
Április 22 a Föld Napja, melynek során fákat ültetünk, egy-

egy órára lekapcsolódik sok középület kivilágítása és szá-

mos,	 a	 környezet	 megWrzésére	 irányuló	 kezdeményezés	
alakul.	De	vajon	elég	mindez?	Mit	tehetünk,	hogy	fenntart-
ható	módon	éljünk?	Kiss	Ádám	magfizikussal,	környezetfi-
zikussal,	az	MTA	doktorával,	az	ELTE	Környezettudományi	
Centrumának	korábbi	igazgatójával	beszélgettünk	környe-

zetünk	fizikájáról.
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rösét fogyasztják, a magyar fogyasztás 
is jóval magasabb, mint az átlag, de így 
sem éri el az európai átlagot. Egészen 
biztosnak látszik, hogy az elkövetkező 
években nőni fog az energiafogyasztás. 
Szükségünk van a tudományra, mert 
vékony a palló, amin végig lehet menni, 
hiszen minden energiafajta óriási ellen-
érzéseket kelt. Az látszik, hogy a követ-
kező 20–30 évben nem tudunk teljesen 
áttérni a megújuló energiákra, ezért az 
ásványi hordozók energiafelhasználásá-
nak fejlesztése is szükséges. A fosszilis 
energiahordozókból nyerjük a felhasz-
nált energia 81–85 százalékát immár 100 
éve. Hatalmas a függésünk ezek felé, és 
hiába tudjuk már 25 éve, hogy át kellene 
térni a megújuló energiaformákra, ez az 
arány azóta sem változik.
– Milyen lehetőségünk van mégis csök-
kenteni az energiafogyasztást?
– A társadalom energiafogyasztása 
három dologtól függ: a közösségbe 
tartozó emberek vágyaitól, attól, hogy 
a kiharcolt szolgáltatást mennyi ener-
giával lehet megvalósítani és az embe-

rek számától. Ez utóbbit gyakorlatilag 
lehetetlen szabályozni, akárhol meg-
próbálták, kudarcba fulladt. A társa-
dalom technikai felépítése a szolgálta-
tás ára, ezen lehet változtatni. De a 
legfontosabb, a legalapvetőbb az, hogy 
mit követelünk és ez a moráltól, a tár-
sadalmi igényektől, valamint ezek ge-
nerálásától, a reklámoktól függ. Az 
oktatásügyben, az általános kultúrá-
ban az általános morál szintje messze a 
legfontosabb, ezzel mégis csak margi-
nálisan foglalkozunk. Az energiataka-
rékosság jó téma, a tömegközlekedés 
tervezése, a villany lekapcsolása fon-
tos, de a dolgok gyökere abban rejlik, 
hogy mit igényel a társadalom.

FERENC KATA

atomerőmű termelésével összehasonlíta-
ni. Hiába szeretnénk azt hinni, hogy a 
megújuló energiák teljesen zöldek, min-
den energiatermelési módnak komoly 
kárai vannak. A vízenergia az egyik leg-
tisztább megújuló energia, de a duzzasz-
tott tavak nagyon sok mindent megvál-
toztatnak, például a talajvízszintet, élő-
helyeket, vízfolyásokat módosítanak, a 
földhasználatot és az ivóvízbázist veszé-
lyeztetik. Nagyon sok mindent kell 
megtárgyalni, ha egy új erőművet sze-
retnénk telepíteni. Azonban általában 
nem mérlegelik a döntéshozók az elő-
nyöket, hátrányokat, sokszor végig sem 
hallgatják őket.

Az egyértelmű, hogy a legnagyobb 
veszély az, ha nincs energiaellátás. Ez 
a legkatasztrofálisabb. Magyaror-
szág évi energiafelhasználása 1 
exajoule, ami fejenként mintegy 100 
gigajoule éves energiafogyasztásnak 
felel meg. A magyar társadalom 
mindennapi munkával ennek körül-
belül 1%-át lenne képes megtermelni. 
Esélye sincs, hogy túléljen a társada-

lom, ha nincs energiaellátás. Ilyenkor 
nem csak az autó helyett biciklire, a 
lift helyett lépcsőre kell gondolni.
– Mindenfelől lehet hallani, hogy egyre 
több energiát fogyasztunk. Mitől függ 
az energiafogyasztás növekedése?
– A világ éves energiafogyasztása 550 
exajoule (1 exaJ = 1018 J). Ha az egy év-
ben elfogyasztott energiát elosztjuk az 
adott évben élt emberek számával, az 
elmúlt 40 év során mindig 60-70 
gigajoule értéket kapunk. Ez egy olyan 
szigorú korreláció, hogy nagyon hosz-
szú időnek kell eltelnie ahhoz, hogy el-
tűnjön. Tehát a fogyasztás az emberek 
számával nő, nem pedig többet fo-
gyasztunk. Persze ez nem egyenletes, 
az USA régiójában a világátlag ötszö-

hatja a hatásokat, éppen a definíció-
ból adódóan: kis energiákat szeret-
nénk mérni.

Nemrég végzett doktorandám, Finta 
Viktória a nem ionizáló sugárzások bio-
lógiai rendszerekre gyakorolt hatását ku-
tatta. Ilyenek a mobiltelefonból vagy a 
wifiből származó sugárzások. Az egyes 
hatások kicsik, őszintén fölvetni is nehéz 
a kérdést, és persze a telekommunikációs 
cégek nem igazán érdekeltek az ilyesfajta 
kutatásban. A mobil aktív-passzív esz-
köz, az r2-es szabály miatt (tehát, hogy a 
sugárzás gömbként terjed, a gömb suga-
rának, vagyis a forrásponttól való távol-
ságnak a négyzetével csökken az energi-
ája) jobb lenne fülhallgatóval telefonálni. 
Kísérleti alany van bőven, hiszen szinte 
minden ember használ mobiltelefont, az 
évek során akaratlanul is produkáljuk az 
eredményeket.
– Hogyan kapcsolódik a környezettu-
dományhoz a magfizika?
– A nukleáris energiával hamar talál-
koztam, ez volt az első energiafajta, 
amelyről viták voltak. Látványos a 

haszna és a kára egyaránt. Ezért rá let-
tünk kényszerítve a nukleáris fűtő-
anyagciklus elemzésére. Az ebben részt 
vevő fizikuskollegák vitték tovább a 
kérdést és elkezdték a földgáz, kőolaj 
stb. vizsgálatát éppen úgy, ahogy a 
megújuló energiákat: a nap, szél, geo-
termikus stb. energiákat. A geotermi-
kus energia kinyerése például akkor 
működik jól, ha nagy a hőmérsékletkü-
lönbség, de sokszor ez nem így van. A 
legtöbbször csak átmenetileg működik, 
de végső soron csak lehűtjük a föld mé-
lyét. Miskolc ennek ellenére jó példa, a 
fél várost a geotermikus energia fűti.

Ha ugyanannyi megtermelt energiáról 
van szó, akkor válik érdekessé a kérdés. 
Nem lehet egy víkendházat a paksi 

SzénerQm_ SzélerQm_
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Ilyen esetben később csak lombikbé-
bi-módszerrel lehet teherbe esni. A 
méhkaparás lepénytapadási rendelle-
nességeket okozhat (például  mélyen 
tapadó lepényt), ami sok esetben 
spontán és művi beavatkozással sem 
válaszható le. Ekkor a méh eltávolítá-
sa szükséges. A nyakcsatorna tágítása 
miatt kialakulhatnak olyan rendelle-
nességek, amelyek későbbi terhessé-
geknél vetéléshez, illetve koraszülés-
hez vezethetnek.

Egy amerikai tanulmány szerint a 
13. hét előtt végzett ter hes ség meg-
szakítások csupán 2,5%-ában fordul 
elő bármiféle szövődmény, később 
végzett abortusznál ez a szám emel-
kedik. 

Nemcsak testi, hanem pszichológi-
ai, lelki szövődmények is felléphet-
nek az abortusz kapcsán. Ez legin-
kább azoknál a nőknél jelentkezik, 
akik tényleg szeretnék megtartani a 

gyermeküket, de azt valamilyen ok-
ból kifolyólag nem tehetik (például 
magzati fejlődési rendellenességek). 
A stressz gátolhatja a későbbi meg-
termékenyülést, hiszen az abortusz 
miatti bűntudat szorongást okoz, 
ami fogamzóképességi problémák-
hoz vezethet. Kialakulhat depresszió, 
valamint a későbbiekben befolyásol-
hatja a gyermekvállalást. 

Annak, hogy hazánkban ilyen ma-
gas a terhességmegszakítások száma, 
legfőbb oka a felelőtlenség és a nem 
megfelelő felvilágosítás az iskolák-
ban. A nők 97%-a a súlyos válság-
hely zetre hivatkozva kéri a beavat-
kozás elvégzését, ami az esetek 
többségében a nem megfelelő anya-
gi hátteret jelenti. A maradék 3%-
ba tartoznak azok, akik egészség-
ügyi okokból, a magzat fogyaté-
kossága vagy bűncselekmény általi 
megtermékenyülés miatt kérik a 
ter hes ség megszakítást. Azokban az 
országokban, ahol a jogszabályok 
nem teszik lehetővé a súlyos válság-
helyzetre való hivatkozást, ott min-
den huszadik, nyolcvanadik vagy 
akár minden hatszázadik terhesség 
végződik csak abortusszal, míg a 
kevésbé szigorú országokban az 
arány akár 40 vetélés – 60 szülés is  
lehet. Ezekből az adatokból jól ki-
mutatható, hogy a felelőtlenség az 
abortusz legfőbb oka. A nemi élet 
megkezdéséhez nemcsak a testi, ha-
nem a szellemi érettség is elenged-
hetetlen. A számát, ha radikálisan 
nem is, de lehetne tovább csökkente-
ni felvilágosítással, valamint a jog-
szabályok módosításával.

A VÁRANDÓSSÁG 
MEGSZAKÍTÁSA 

A	várandósság	megszakítása	komoly	szövWdményekkel	járhat,	akár	meddWséggel	vagy	méhszáj-
gyengüléssel	 is.	A	Semmelweis	Egészségbiológiai	Középiskolai	Tanulmányi	Verseny	keretében	
született	cikkünk	második	részében	a	szerzWk,	a	veszprémi	Lovassy	László	Gimnázium	tanulói	ezt	

a	súlyos	témát	járják	körbe.

2.
rész

Mivel a műtét „vakon” tör-
ténik, előfordulhat, hogy a 
méhfal sérül vagy akár ki is 

lyukad. Szerencsés esetben ezt egy 
újabb műtéttel hamar tudják korri-
gálni (a vérző sebfelszín leégetésé-
vel vagy elvarrásával). Komoly sé-
rülés esetén viszont a méh eltávolí-
tása is szükségessé válhat az anya 
életének megmentése érdekében. 
Előfordul, hogy műtét során a méh 
nem ürül ki teljesen és emiatt gyulla-
dás alakulhat ki. Ebből komoly med-
dőségi problémák jöhetnek létre. A 
fertőzések veszélye is megnő, hiszen a 
méhszáj, amely elzárja a méhet, nyit-
va van, és így utóbbi a hüvelyből 
könnyebben megfertőződhet. Ez ma-
gas lázzal és erős alhasi fájdalommal 
jár, azonnali antibiotikumos kezelést 
igényel. Ha a méhűri fertőzés a has-
üregbe terjed, akkor a szervezet a pe-
tevezetékek lezárásával védekezhet. 
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A főszabály szerint a beavatkozás 
térítésköteles, ám szociális helyzet 
függvényében, illetve anyagi rá-
szorultság esetén lehetséges, hogy 
csak az összeg felét (gyermekgon-
dozási segélyben, gyermeknevelési 
támogatásban, átmeneti járadék-
ban, rend szeres szociális járadék-
ban, egész ségkárosodási járadék-
ban, öreg ségi nyugdíjban, rok-
kantsági járadékban, rokkantsági 
nyugdíjban, baleseti rokkantsági 
nyugdíjban részesülők) vagy 30%-
át (munkanélküliek járadékában, 
álláskeresési járadékban, álláskere-
sési segélyben, ápolási díjban, átme-
neti segélyben, kiskorúak járadéká-
ban, rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben, rendkívüli szociá-
lis segélyben, vállalkozói járadék-
ban, keresetpótló juttatásban, ren-
delkezésre állási támogatásban ré-
szesültek) kell kifizetni. Indokolt 
esetben díjmentesen is elvégezhető 
(például ha az anya életét veszélyez-
tető állapotról van szó, valamint a 
magasabb összegű családi pótlék-
ban, fogyatékossági támogatásban, 
vakok személyi járadékában, rend-
szeres szociális segélyben részesü-
lőknek). A költségek alóli mentes-
séget a védőnő a szociális körül-
ményekre való tekintettel határoz-
hatja meg helyszíni szemlével. Az 
abortuszért fizetendő teljes összeg 
29 710 Ft.

Készítettünk egy 11 kérdésből álló 
internetes kérdőívet, amit aztán 
több mint 150 ember töltött ki. A 
kérdőív elsődleges célja az volt, 
hogy felmérjük: a válaszadók ho-
gyan vélekednek az abortuszról.

A válaszadók 67%-a nő, 33%-a 
pedig férfi volt. 12-től 50 éves ko-
rig megoszló volt a felmérésben 
részt vevő emberek száma. Az első 
a Hány élő gyermeke van? kérdés 
volt, ám erre értékelhető választ 
nem kaptunk.

Amire leginkább kíváncsiak vol-
tunk, az Előfordult már közvetlen 
környezetében abortusz? kérdésre a 
válaszadók 41%-a jelölte a „nem” 
lehetőséget, 14,5% válaszolta azt, 
hogy távolabbi ismerősei, 5,5% ba-
rátai, 12% pedig már családja köré-
ben is találkozott az abortusszal. 
Mindössze 1,5% volt azok száma, 

akik saját tapasztalatról is beszámol-
hattak. 25,5% nem tudott pontost 
választ adni a kérdésre. 

Meglepődve tapasztaltuk, hogy a 
megkérdezettek mindössze 3,5%-a 
tudott arra a kérdésre válaszolni, 
hogy orvosi indok nélkül meddig 
végezhető törvényesen abortusz. 

A válaszadók 69%-a tartja elfogad-
hatónak a terhességmegszakítást, 
ebből 53% nem megfelelő anyagi kö-
rülményre, 70% a gyermek rendelle-
nes fejlődésére, 80% az anya nem 
megfelelő egészségügyi állapotára, 
89% az erőszak útján kialakult ter-
hességre, 41% a nem megfelelő csalá-
di körülményre hivatkozva. Szintén 
döbbenten láttuk, hogy a nem terve-
zett terhesség miatti abortuszt 48% 
tartja elfogadhatónak. Az előbbi 
kérdésre nemmel válaszolók elsősor-
ban erkölcsi és vallási okok miatt íté-
lik el a terhességmegszakítást.

A következő kérdésünkkel arra 
voltunk kíváncsiak, hogy a társa-
dalom szerint honnantól illeti meg 
a magzatot az élethez való jog. A 
válaszok megoszlása a fenti ábrán 
látható.

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy az 
emberek hallottak-e már az abor-
tusz testi–lelki következményeiről. 
Az esetek többségében csak részle-
gesen tudtak válaszolni a kérdésre, 
kb. 10% egyet sem tudott mondani. 
Ebből arra következtethettünk, 
hogy az emberek fejében hibás kép 
él az abortusz szövődményeivel és 
következményeivel kapcsolatban. 

Érdekesnek tartjuk a kérdést, hogy 
az emberek mit gondolnak arról, 

hogy  miért olyan magas az abortu-
szok száma manapság. Legnagyobb 
arányban a felelőtlenséget jelölték 
meg, a válaszadók kb. 95%-a. A má-
sodik helyen a fiatalkorú terhesség 
áll 67%-kal, ezt követi a fogamzás-
gátlók nem megfelelő alkalmazása 
(53,5%). Majdnem ugyanannyian 
válaszolták a nem megfelelő felvilá-
gosítást (31%), illetve az erőszak álta-
li megtermékenyülést (32%) is. En-
nél kevesebben, de még mindig ma-
gasnak tekinthető arányban vála-
szolták a biztonságos fogamzásgátlók 
magas árát (22%), utolsó helyen pe-
dig a hirtelen bekövetkező életmi-
nőség-romlás állt 9%-kal. 

Az esszé elkészítése során meggyő-
ződhettünk róla, hogy a terhes-
ségmegszakítás korántsem olyan 
egyszerű dolog, mint ahogy a köz-
ember fejében létezik. Nem egyenes 
az odáig vezető út, emellett a be-
avatkozás súlyos lelki traumával és 
testi következményekkel járhat. Kér-
dőívünk elemzése során megtudtuk, 
hogy az emberek nagy része nem is-
meri ezeket a következményeket.

Mind a hárman úgy gondoljuk, 
hogy a megelőzés a legfőbb módszer 
a terhességmegszakítás elkerülése 
érdekében. Ha pedig már megtör-
tént a nem kívánt terhesség, mi in-
kább a gyermek vállalása vagy örök-
beadása mellett szavazunk, hiszen 
Magyarországon rengetegen szeret-
nének kisbabát örökbe fogadni, ám 
sok párnak  erre évekig kell várnia.

CSARMASZ ESZTER
TÓTH KATA OTÍLIA

TÓTH REBEKA BERNADETT
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Egy előkép követésének, tehát a 
másolásnak az eredményét szin-
tén nem a mai értelemben kell 

elképzelnünk. Műalkotások esetében 
ez ugyanis nem a műszaki pontosságú, 
vagy teljes vizuális azonosságra való 
törekvést jelentette, hanem a követen-
dő mű bizonyos kiválasztott jellemzői-
nek a megjelenítését. Egy épület eseté-
ben mondjuk a boltozatot tartó oszlo-
pok számának egyezését, az alaprajz 
centrális vagy hosszanti formáját, de 
a megfeleléshez hozzájárulhatott az 
is, ha a kőanyag azonos helyszínről 
származott. Képeknél leginkább a té-
ma kompozíciójának a hasonlósága 
volt a legfontosabb kritérium, s a szá-
munkra ma oly lényegesnek tűnő stí- tűnő stí-stí-
lus követése alig ismert jelenség a kö-
zépkorból.

Az	eredeti	me
A nyugati keresztény egyházban a ju-
bileumi év szokását VIII. Bonifác pápa 
vezette be. Az 1300-as esztendőt 
szentévvé nyilvánította, melyet a ké-
sőbb kialakult hagyomány alapján hu-

A RÓMAI NAVICELLA-MOZAIK EGY K

GIOTTO ZSOLNÁN

szonöt évenként a mai napig kihirdet-
nek a pápák. A jubileumi évben a hí-
vők könnyebben, s kiterjedtebb mó-
don kaphatnak feloldozást bűneik alól, 
s a legszélesebb körű bűnbocsánatot 
római zarándoklattal nyerhetik el. 
Állítólag már az első, 1300-as szentév 
alkalmából is több millióan keresték 
fel az örök várost, amely számára e za-
rándokhullám természetesen nem cse-
kély anyagi előnnyel is járt.

Sok tényező utal arra, hogy Giotto 
di Bondonét, az akkori Itália leghíre-
sebb művészét ezzel az első, 1300-as 
szentévvel kapcsolatban kérték fel 
egy több szempontból is kiemelkedő 
mű elkészítésére a római Szent Péter-
bazilika számára. A mozaik techniká-
jú, s az egykorú viszonyok között elké-
pesztően monumentális, nagyjából 
10×14 méteres kép alapját egy evangé-
liumi történet adta: a tanítványok a vi-
haros Ge ne zá re ti-tavon hajóztak, ami-
kor megjelent előttük a vízen járó 
Krisztus. Káprázatnak vélték a látotta-
kat, s jobbára megrémültek tőle, Péter 
viszont kilépett a csónakból a vízbe, 

hogy meggyőződjön mestere kilétéről. 
Kishitűségében azonban elmerült, s 
Krisztus mentette ki a hullámok közül. 

Ezt a már régről ábrázolt jelenetet Giot-ábrázolt jelenetet Giot- Giot-
to egyrészt a tanítványok reakciójának 
sokszínű megjelenítésével, érzelmeik be-
mutatásával fogalmazta újjá, másrészt – 
nyilván a megrendelői igény alapján – az 
alkotás mellékalakok bevonásával több-
rétű, szimbolikus értelmet is kapott. A 
hánykolódó hajó, benne a tanítványok-
kal az egyház allegóriájaként jelent meg, 
s az egész ábrázolás a kereszténység egy-
ségét, illetve azon belül a római egyház 
akkoriban nem egyértelmű vezető sze- nem egyértelmű vezető sze-
repét igyekezett propagálni. A hajóval 
megjelenített egyház allegóriájának kö-
szönhetően a kép a későbbiekben a 
Navicella, azaz hajócska néven vált híres-
sé. Miután a mozaikot a Szent Péter-ba-
zilika nyitott előcsarnokában állították 
fel, a Rómába áramló zarándoktöme-
gek óhatatlanul is szembesültek vele a 
vatikáni templomba lépve.

Elhelyezkedésének, méretének, szim-
bolikus tartalmának, de valamelyest al-
kotójának is köszönhetően a mozaik 

A	középkorban	egy	mealkotás	másolása	teljesen	más	megítélés	alá	esett,	mint	a	mai	vilá
gunkban.	A	kiemelkedW,	híres	me	másolása,	helyesebben	szólva	a	példa (exemplum) követé
se	már	önmagában	is	kívánatos	dolognak	minWsült,	ráadásul	még	dicsWséget	is	hozhatott	a	
„másolóra”,	ha	az	elWkép	az	új	meben	felismerhetWvé	vált,	vagy	ha	azt	valamilyen	értelem
ben	esetleg	felülmúlta.	E	felfogás	teológiai	alapja	részben	arra	vezethetW	vissza,	hogy	a	világ	
teremtésekor	az	Úr	a	saját	maga	képmására,	azaz	másolással	teremtette	meg	az	embert.	Francesco Berretta: Giotto Navicella-jának másolata, 1628 (Róma, Vatikán)

Parri Spinelli: Giotto Navicella-jának másolata, 1410-1420 körül (New York)

Falképtöredék egy tanítvány alakjával a zsolnai 

plébániatemplom szentélyének északi faláról (Muzeul 

JudeYean BistriYa-N<s<ud) (PAPP SZILÁRD FELVÉTELE)
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azonban nem érintette számottevően. A 
belsejében a legnagyobb módosulást az 
jelentette, hogy a középkori falképeket 
az új vallásnak megfelelően lemeszelték. 
A II. világháború végén a zsolnai néme-
tek az észak-erdélyi szászsággal együtt 
egységesen nyugatra menekültek, s 
csak kisebb részük tért vissza a háború 
után. A falut főleg románokkal telepí-
tették be, s az elöregedett szászság ki-
halásával az evangélikus egyházköz-
ség 1976-ban megszűnt. A használat 
nélkül maradt templom egy ideig még 
viszonylag jó állapotban állt, a kilencve-
nes években azonban hajóboltozata tel-
jesen beomlott, s onnantól fogva rom-
lása egyre gyorsuló ütemben zajlik. A 
hajónak mára részben a falai is összedől-
tek, s belsejében kisebb erdő fogadja a 
látogatót. Noha pillanatnyilag a szen-
tély még viszonylag ép, fedélszéke már 
ennek is eltűnt, így a középkori boltozat 
olyan rossz állapotba került, hogy stati-állapotba került, hogy stati-, hogy stati-
kai szakvélemények alapján a követke-
ző telet nem fogja túlélni.

Nemzetközi	jelentWsége	
tudományos	felismerés

A templomépület romlásával az evan-
gélikus időszak meszelései a belsőben 
elkezdtek lepotyogni. Így derült arra 

fény, hogy az újkori rétegek alatt mind 
a hajóban, de főként a szentélyben na-
gyobb felületen középkori, nagyjából a 
templom építésével azonos korú falfest-
mények vannak. E freskók idővel sajnos 
szintén elkezdtek pusztulni. Ha valaki 
ma felkeresi a templomot, fehéres és 
sárgás, újkori meszelések alól előbukka-
nó, összefüggéstelen, s jobbára elmosó-
dott középkori freskórészleteket lát, 
amelyeket mára teljesen csupasz falfelü-
letek fognak körbe. Látva a falképek 
pusztulását, a besztercei múzeum mun-
katársai 2007-ben öt, alakokat ábrázoló 
részletet leválasztottak belőlük, s bevit-bevit-
ték a múzeumba.

Mindettől függetlenül 2014-ben ma-
gánkezdeményezésre kutatóprogram 
indult az erdélyi Mezőség középkori 
egyházi építészetének a feltérképezésé-
re. Ennek kapcsán került a pusztuló 
zsolnai templom is a művészettörténé-
szek és restaurátorok látókörébe. A 
szakemberek az igen töredékes falfest-
mények meglévő részleteit felmérték, a 
kutatás során összegyűjtötték a korábbi, 
már elpusztult freskórészleteket is mu-
tató fotókat, s kiderült a besztercei mú-
zeum munkatársainak értékmentő te-
vékenysége is. E három „forrásból” ösz-
szeállítva a mozaikszemeket, a szentély 

VICELLA-MOZAIK EGY KORAI MÁSOLATA

TTO ZSOLNÁN

idővel a nyugati világ egyik legismer-
tebb művévé vált. A XV. századtól kezd-
ve gyakorta másolták számos műfajban, 
melyek céljuknak megfelelően több-
kevesebb hűséggel követték az eredetit. 
Tekintve, hogy Giotto alkotása a régi 
Szent Péter-templomot helyettesítő je-
lenlegi épület XVII. századi emelésekor 
teljesen elpusztult, mára csak a másolatok 
alapján lehet rekonstruálni az eredeti 
művet.

Kiszsolna	és	középkori	
temploma

Erdély északkeleti sarkában, Beszterce 
városának szomszédságában található 
egy település, melynek a középkori ma-
gyar neve, Zsolna, egy szláv eredetű szó-
ból származik (ma Kiszsolna). A jelenleg 
románok által lakott, s a magyar neve 
után Jelnának hívott falut azonban né-
metek alapították a XII. század máso-
dik, vagy a XIII. század első felében (né-
metül Senndorf). Noha soha nem lehe-
tett jelentős település, számos középkori 
adat utal arra, hogy a régiós központtá 
fejlődött Beszterce számára Zsolna mind 
világi, mind egyházi értelemben kiemel-
ten fontos volt. A település jelenleg is 
meglévő, középkori plébániatemplomát 
építészeti formái alapján a XIV. század 
második felében emelték, minden bi-
zonnyal a közeli Besztercén működő 
mesterek. A zsolnai egyházközségnek 
fennmaradt egy középkori, a Kárpát-
medencében jelenleg egyedülállónak te-
kinthető számadáskönyve, amelyből ki-
derül, hogy a templom a méreteihez és a 
település jelentőségéhez képest kifejezet-
ten gazdag volt ereklyékben és liturgikus 
felszerelésben. 

A reformációval az erdélyi szászság, így 
a zsolnai egyházközség is evangélikussá 
lett. Ez a változás a templom épületét 

A	középkorban	egy	mealkotás	másolása	teljesen	más	megítélés	alá	esett,	mint	a	mai	vilá-

gunkban.	A	kiemelkedW,	híres	me	másolása,	helyesebben	szólva	a	példa (exemplum) követé-

se	már	önmagában	is	kívánatos	dolognak	minWsült,	ráadásul	még	dicsWséget	is	hozhatott	a	
„másolóra”,	ha	az	elWkép	az	új	meben	felismerhetWvé	vált,	vagy	ha	azt	valamilyen	értelem-

ben	esetleg	felülmúlta.	E	felfogás	teológiai	alapja	részben	arra	vezethetW	vissza,	hogy	a	világ	
teremtésekor	az	Úr	a	saját	maga	képmására,	azaz	másolással	teremtette	meg	az	embert.	

A zsolnai plébániatemplom délrQl  (PAPP SZILÁRD FELVÉTELE)

A zsolnai plébániatemplom szentélyének északi fala (MUDRÁK ATTILA FELVÉTELE)
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mai szél perszonifikációjával azonosít-
ható. Mindezek alapján vált világossá, 
hogy Zsolnán nem egyszerűen az 
evangéliumi történetet festették meg 
Giotto művének központi részét másol-
va, hanem a római mozaik összetett 
szimbólumú, teljes kompozícióját.

Az	erdélyi	freskó	kérdései
A zsolnai freskó nemzetközi összefüg-
gésben is jelentős, leginkább a római 
mozaik korai másolatainak ritkasága 
miatt. A mozaik elkészültét követő száz 
évből, a XIV. századból ugyanis csupán 
három monumentális replikája ismert a 
műnek. A strasbourgi Szent Péter-, il-
letve a pistoiai (Olaszország) antonita 
templomban lévő freskók (1320-as 
évek, illetve 1372 után) csak alapkom-
pozíciójában követik a római mozaikot, 
s részleteik, motívumaik is inkább csak 
felidézik azt. Egyedül a firenzei do-
monkos kolostorban lévő Navicella-
másolat (1365–1368) tekinthető megle-
hetősen hűnek, s a másolásnak nagyjá- hűnek, s a másolásnak nagyjá-másolásnak nagyjá-
ból ezt a szintjét képviseli a zsolnai is. 
Utóbbi egy ponton még meg is haladja 
a firenzeit: Giotto prófétáinak félalakjai 
legkorábban ugyanis a zsolnai freskón 
tűnnek fel a másolatok sorában.

Arra a kérdésre, hogy hogyan került 
Giotto kompozíciója a nyugati keresz-
ténység egy meglehetősen periférikus 
helyszínére, az írott források teljes hiá-, az írott források teljes hiá-
nya és a többféle lehetőség miatt nem 
tudunk egyértelműen válaszolni. 
Érdemes azonban rögtön leszögezni, 
hogy bizonyosan nem Giotto személye 
volt ennek a kulcsa, az itáliai mesterről 
az erdélyi megrendelő, illetve az ottani 
mesterek ugyanis nyilvánvalóan nem 
hallottak. Sokkal inkább a kép témája 
és összetett mondanivalója lehetett az, 

északi falának egy ábrázolásával kap-
csolatban olyan tudományos felfede-
zés született, amely nem csupán erdélyi 
vagy Kárpát-medencei, de még nem-
zetközi összefüggésben is számot tart-
hat az érdeklődésre.

Az északi fal nyugati szakaszán ma is 
látható egy hatalmas vitorla, alatta szen-
tek sorával. Utóbbiakról a besztercei mú-
zeumban lévő töredékek alapján derült 
ki, hogy az apostolokról van szó, akik a 
vitorlához tartozó hajóban foglaltak he-
lyet. Ennyi alapján az ábrázolás témáját 
még nem lehetett egyértelműen megál-
lapítani, mivel három-négy evangéliu-
mi jelenet is szóba jöhetne. Archív fotó-
kon a hajótól jobbra azonban még meg-
jelenik  Krisztus alakja, aki maga elé 
néz, s jobbját lefelé nyújtja. Ez volt a 
kulcsa annak a felismerésnek, hogy 
Zsolnán azt a jelenetet ábrázolták, amint 
a tanítványok hajójához közeledő, vízen 
járó Krisztus megmenti Pétert a habok-
ból. Noha Szent Péter alakjából már ar-
chív fotókon sem látszik semmi, a besz-
tercei múzeum gesztikuláló, érzelmek-
kel teli figurái alapján derült ki a zsolnai 
freskó igazi jelentősége. A kép ugyanis 
nem egyszerűen a szóban forgó evangé-
liumi történetet ábrázolja, hanem megle-
hetősen hűen másolja Giotto római 
Navicella-mozaikjának kompozícióját,  
sőt a részleteit is. Ez a felismerés pedig azt 
tette lehetővé, hogy a római mű néhány 
további alkotóelemét is be lehetett azo-ét is be lehetett azo- is be lehetett azo-
nosítani Zsolnán. Az árbockosár két ol-
dalán megjelenik egy-egy félalak igen 
elmosódott, sötét foltja, melyeket Giotto 
képének hasonló pozíciójú prófétáival 
lehet megfeleltetni, s régebbi fotókon 
még kivehető egy kürtszerű tárgyat 
tartó kar is a vitorla felett, amely egyér-
telműen a viharos időre utaló egyik ró-

ami miatt Zsolnán e kompozíciót meg-
festették. Ezzel összefüggésben egyet-
len konkrétumunk mégis van. A zsol-
nai templomot a középkorban a vatiká-
nihoz hasonlóan Szent Péter tiszteletére 
szentelték, logikus tehát, hogy Péter 
életéből vett jelenettel vagy jelenetekkel 
(is) díszítették a liturgikus terét. 

Nem teljesen kizárt azonban, hogy a 
kompozíció erdélyi megjelenése köz-
vetlenül Zsolnával (esetleg Besztercével) 
állt összefüggésben. Róma a magyar-a a magyar-
országi, illetve erdélyi zarándokoknak 
is az egyik első számú célpontja volt, az-
az elképzelhető, hogy egy helyi egyházi 
személy vagy valaki a környezetéből 
Rómában járva beszerezte a Navicella-
kép vázlatát, s odahaza egy helyi mű- vázlatát, s odahaza egy helyi mű-t, s odahaza egy helyi mű-
hellyel megfesttette azt a temploma fa-
lára. Egyéb tényezők alapján azonban 
valószínűbbnek tűnik, hogy festőmű-
helyeken keresztül juthatott el a 
Navicella egy rajza valahogyan Erdély-
be, ahol akár több, köztük jelentősebb 
helyen is megfesthették, s Zsolnán eset-
leg már egy ilyen példát másoltak.

Pillanatnyilag úgy tűnik, hogy az itt 
leírt tudományos eredmények követ-
kezményeként a kiszsolnai templom 
részleges vagy teljes megmentésére biz-
tosítva lesz az anyagi háttér. Ez nem 
csak a helyszínen látható részletek fenn-
maradása miatt fontos. Ha a védelmük 
ugyanis megoldott, azokat a falképeket 
is érdemes lesz feltárni, melyek még 
mindig újkori ráfestések alatt rejtőznek. 
Noha a Navicellához mérhető jelentő- mérhető jelentő-hető jelentő-ő jelentő- jelentő-
ségű lelettel talán már nem számolha-
tunk a templomban, vannak arra utaló 
jelek, hogy további, nem átlagos közép-
kori ábrázolások még mindig előkerül-
hetnek Kiszsolnán.

PAPP SZILÁRD

Faliképtöredék tanítványok alakjával a zsolnai 

plébániatemplom szentélyének északi faláról 

(Muzeul JudeYean BistriYa-N<s<ud)
(PAPP SZILÁRD FELVÉTELE) Falképrészletek a zsolnai plébániatemplom északi falán (GERMAN KINGA FELVÉTELE)
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TÁRGYAK – TÖRTÉNETTEL

ben hajlított rezgő ezüst és arany sodronyszálakból – úgyneve-
zett fórisból – készített rózsa meg tulipán virágdísszel töltötték 
ki.” A felületet bordópiros selyemvirágokkal élénkítették. A 
tülköket „végigcsavargatták ezüst- vagy aranyszállal”, és a „felső 
kúpocska csúcsába piros, zöld vagy kék színű hamis ékköves nagy-
fejű tűt szúrtak”. A fennmaradt példányok között akad gyön-
gyözött felületű is. A többség díszítését meghatározó fémspi-
rálok alkalmazása ugyancsak régies elemnek számít.

A tülökpárta a leányok ünnepi öltözetének díszét jelen-
tette. Hétköznapi viseletére a szőlőőrzés szokása adott al-
kalmat. A gyümölcs érésének idején a leányok bandába 
verődve, ünnepélyesen felöltözve vonultak ki a szőlő-
hegyre, hogy ott kereplővel riogassák a madarakat. A 
hétköznapokat egy-egy gazda pincéjénél töltötték, estén-
ként a legényekkel ismerkedve mulattak, táncoltak.

A tülökpárta az 1880-as években kikopott a sárközi népvise-
letből. Újak ekkor már nem készültek, számuk rohamosan 
fogyatkozott. A menyasszonyok számára egy ideig kölcsön-

kéregették onnan, ahol még féltve őrizték. Az utolsó 
tülökpártás menyasszony 1887-ben esküdött örök 
hűséget. A párta elhagyásának legfőbb oka az 

volt, hogy az ármentesítés követ-
keztében hirtelen vagyonossá 
váló gazdaréteg leányainak, 

asszonyainak az ízlése az általá-
nos divatáramlatokhoz kezdett 

igazodni, amely a lányok 
fejviseletében a művirág-
koszorút tartotta szép-
nek.  A változást a hely-

beli református egyház is 
szorgalmazta, mert ez a vise-
letdarab kirívónak tűnt a tá-
gabb környezetben. 
Az újabb leányi fejdísz, a 

bársony, illetve továbbörökített 
nevén a párta három részből épült 

fel. Ezek a részek egyesítették a ko-
rabeli, hajadonokat megillető ékes-
ségek valamennyi változatát.  Az 
arcot keretező homlokbársony az 
önmagában is viselt homlokkötő-

nek felelt meg. Mögé a karikapártá-
nak szerényebb művirágkoszorúvá 

modernizált változatát, a közép-
bársonyt helyezték. Legfölülre az 

ünnepi alkalmakkor elmaradhatatlan 
és ugyancsak művirágokból álló nagy-

bársony vagy nagypárta került, amelynek 
diadém formája az 1860-as évek úri divatjá-

ban a magyaros ruha pártáját követi.
 KATONA EDIT

A hajadon állapot szimbólumaként számontartott párta 
egy olyan homlokot övező, a hajat láttatni engedő, az 
egész megjelenést megkoronázó öltözetdarab, amely 

a leányi ártatlanság legfőbb kifejezője volt. Ezt az ékességet a 
Kárpát-medencében a XIII–XIV. század fordulójától kezdve 
már nemcsak az előkelő hajadonok, hanem a közrendbeliek is 
egyre szélesebb körben viselték. Használatának fénykora a 
XV–XVIII. századra tehető, ezt követően azonban rohamo-
san veszített jelentőségéből, majd a XIX. századra csupán né-
hány táj népviseletében maradt fönn, így a Tolna megyei Sár-
közben: Decs, Sárpilis, Alsónyék és Öcsény községekben. 

Itt, a helybeliek ezt a fejéket tülök-, magas-, illetve csücsök-
pártának nevezték. Sajátos formája és díszítésmódja miatt 
különleges helyet foglal el a XIX. században még fennma-
radt párták között. Nem tartozott ugyanis a fejet egyforma 
szélességben körülövező viszonylag vékony szalag- vagy ka-
rikapárták csoportjába. Alakját középen tenyérnyire kiszéle-
sítették, a gerincét meghajlított pálcika vagy drót alkotta, 
testét fahánccsal és több, egymáshoz ragasztott papír-és házi-
vászon réteggel vastagították úgy, hogy a közepét erősebben 
kitömték. Vastagabb alapja révén a késő 
középkorig visszanyúló, az újkorban 
azonban fokozatosan eltűnő pártatípus 
késői utódjának tekinthető. 

Holdsarlót formázó alakja csupán a 
homlokot díszítette, így a 
tarkó feletti rögzítéshez a 
textillel betekert vesz-
szőcske vagy drótváz, a 
hozzá erősített szalagok 
és hajtűk szolgáltak. Felü-
letét kívül-belül bordópi-
ros pamutvászonnal 
vonták be, majd fel-
varrták rá a vászonból 
és papírból gerezdesre 
formált kettős kúp alakú 
boglárok, azaz a tülkök, 
csücskök sorát. Számuk a 
felnőtt hajadonok esetén mindig hét 
volt, a  gyermek leányoknak azonban 
három vagy öt boglárosat készítettek. Dí-
szítésül leggyakrabban „a párta elő és hátsó 
szélére ezüst és aranypaszomántból alakított 
csigasort varrtak, mindegyik csigába egy-egy 
csillogó fémlemezkét, islangot helyeztek. A 
tülkök közét sűrűn egymást érő csavarmenet-

SÁRKÖZI TÜLKÖSPÁRTA

A hónap m_tárgya a Néprajzi Múzeumban: bogláros párta, 
tülökpárta (Decs, Sárköz, XIX. század harmadik negyede, 

Jankó János gy_jtése 1900-ban) 
(SARNYAI KRISZTINA FELVÉTELE)
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K özepes termete ellenére a ha-
ris (Crex crex) az egyik legne-
hezebben látható, megfigyel-

hető eurázsiai madárfaj, pedig Skan-
dinávia középső régióitól Dél-Ka-
zahsztánig, és a Brit-szigetektől 
Közép-Ázsiáig mintegy 4 millió 
négyzetkilométeres területen honos. 
Kisebb számban Kis-Ázsiában és Dél-
Európában is előfordul. Elsősorban a 
nedves talajú, magas füvű réteket és 
kaszálókat kedveli, de nem ragaszko-
dik kizárólag a síkvidéki élőhelyek-
hez. Kis medencékben és hegyvidéki 
réteken egyaránt fészkel, az Alpok-
ban például 1500 méterre is felhatol. 
Megfelelő élőhely hiányában szántó-
földeken és az azokat szegélyező nö-
vényzetben is előfordulhat.

Német neve – a fürjkirály, azaz 
Wachtelkönig – is arra utal, hogy kül-
seje a fürjre hasonlít, ám testhossza 
annál nagyobb, 27–30 centiméteres. 
A hím és a tojó igen hasonló megjele-

A Z  É V  M A DA R A ,  A  H A R I S

A LÁTHATATLAN FÜRJKIRÁLY

nésű, ám a hímek valamivel nagyob-
bak és élénkebb színűek. A haris éle-
tének jelentős részében a sűrű réti nö-
vényzetben bujkál, amiben sárgásbar-
na, palaszürke és rozsdavörös 
rejtőszínei is segítséget jelentenek. 
Erőteljes lábainak és ujjainak, elnyúj-
tott ék alakú testalkatának, valamint 
testhez simuló sűrű tollainak köszön-
hetően szinte akadály nélkül és zajta-
lanul halad a fűszálak közt akár nagy 
sebességgel is, így élőhelyéről csak 
igen ritkán repül fel.

A haris hosszú távú vonuló, azaz a 
telet az afrikai kontinens trópusi, jó-
részt az Egyenlítőtől délre eső terüle-
tein tölti, amit vélhetően a Nílus völ-
gyét követve ér el. A hazánkban köl-
tő madarak őszi vonulása már au-
gusztus végén megkezdődik, ám az 
utolsó egyedek csak októberben tá-
voznak. A mediterrán térségen való 
átrepülése azonban veszélyekkel ter-
hes, hiszen csak Egyiptomban évi 

9–14 ezer példány esik az illegális va-
dászat és a főleg fürjbefogási céllal 
kihelyezett befogóhálók áldozatául. 
Ezentúl a Száhel-övezeti szárazság is 
nehezíti a Szaharán történő átjutását.

Tavasszal április végén, május elején 
tér vissza, a fészekalja május vé-

gén, június elején válik teljessé, a fió-
kák kifejlődése pedig augusztusig is 
elhúzódhat. Különösen azokon a szá-
raz kórókkal szegélyezett, magas fü-
vű, üde gyepeken telepszik meg, ahol 
kisebb-nagyobb bokor- és facsopor-
tok is előfordulnak, ezek ugyanis jó 
takarást biztosítanak fészkének. A 
földön kialakított, száraz fűszálakkal 
és levelekkel bélelt fészket a tojó ké-
szíti el, amelybe aztán többnyire 7–10 
tojást rak, majd egyedül kotlik. A ki-
kelő koromfekete fiókák órákon be-
lül képesek anyjuk követésére, de tel-
jes fejlettségük eléréséhez nyolc hétre 
van szükség. Főként talajról összesze-
dett rovarokat, gilisztákat és csigákat 

A	sere	 réti	 növényzetben	 rejtWzködW	madár	állománya	a	modern	mezWgazdaság	elterjedése	miatt	
egész	Európában	csökkent,	így	PetWfi	szavai	egyre	aktuálisabbak:	„Nem szól a harsogó haris a f_ közül”. 

A	Madarak	és	Fák	Napja	jó	alkalom	arra,	hogy	számba	vegyük,	milyen	feladatokat	fogalmaztak	meg	
a	hazánkban	az	idei	év	madarának	választott	haris	védelme	érdekében.
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idén a harisra esett a választás, az ér-
deklődők a „láthatatlan madár” po-
tenciális élőhelyeit májusban szerve-
zett túrák keretében is felkereshetik.

A haris egyedszámának évenkénti 
erős ingadozása azzal magyarázható, 
hogy a fészkelést nagyban befolyásolják 
az aktuális év csapadékviszonyai. Belvi-
zes években több helyen költ, a száraz, 
aszályos években azonban a megfelelő 
nedves élőhelyek hiánya miatt az állo-
mány mérete is kisebb, hiszen a vonuló 
madarak végül tovább repülnek. Erre 
utal a népi jövendölés is: „Ha sok tavasz-
szal a haris, nedves esztendőt várhatunk”. 
Egyes csapadékosabb években tehát 
olyan élőhelyeken is felbukkanhatnak, 
ahol nem számítanánk jelenlétükre. 
Megfigyeléseink szerint például a 40 
ezres lélekszámú Dunakeszi sűrűn la-
kott lakótelepe közelében és a mögötte 
elterülő Duna-réten 2007 júniusában 

mintegy hét haris hallatta recsegő 
hangját. Egészen különleges élmény 
volt esténként a lakótelep épületei kö-
zött visszhangzó, folyamatosan ismé-
telt, gépies nászhangokat hallgatni.

Amíg a láp- és mocsárréteket ha-
gyományos módon, kézi kaszá-

lással hasznosították, a haris állományá-
ban nem esett jelentős kár. A fiókák 
ugyanis már kikelés után ügyesen mo-
zognak, a lassan közeledő kaszások elől 
tehát anyjuk vezetésével könnyen kitér-
hettek. Erre céloz a régi vezényszó is: 
„Na emberek, szorítsuk a harist”. Rész-
ben az intenzív, nagyüzemi mezőgaz-
dasági művelés elterjedésével azonban 
egyedszámuk drasztikusan (Franciaor-
szágban 80-90%-kal, Írországban 85%-
kal) csökkent. A gépi kaszálást ugyanis 
sokszor kívülről befelé szűkülő köröket 
leíró, gyors munkagéppel végzik, a ha-
ris pedig ilyenkor is a még összefüggő, 

de egyre csökkenő vegetációban próbál 
meglapulni, ahová végül fiókáival 
együtt beszorul, és a kasza áldozatává 
válik. Védelme érdekében tehát au-
gusztus közepéig szükséges késleltetni a 
kaszálás időpontját, a kaszálást pedig – 
menekülési lehetőséget biztosítva – a 
tábla közepéről kifelé haladva kell vé-
gezni, vadriasztó lánc használatával. 
Emellett a védelmet nyújtó, 2-3 méteres 
szegélyzónák fennmaradása érdekében 
kerülendő a táblaszélek magaskórósainak 
teljes lekaszálása. Meg kell akadályozni 
továbbá a gyorsnövésű fűfélék termesz-
tését, amelyek az átlagosnál vonzóbb 
körülményeket teremtenek ugyan a 
haris számára, de a korai kaszálás miatt 
végül az állomány nagy része elpusztul. 
A kaszálás felhagyása szintén problémát 
okoz, hiszen ilyenkor cserjésedés és 
beerdősülés miatt tűnhet el a haris 
fészkelőhelye.

Az élőhelyét jelentő nedves kaszá-
lórétek felaprózódása és rohamos 
összeszűkülése a folyószabályozások, 
illetve az utóbbi évtizedek lecsapolá-
sainak és vízrendezésének következ-
ménye. Ezek a folyamatok szintén 
nagyban hozzájárultak egyedszámá-
nak Fehéroroszországban 4–47%-
kal, Bulgáriában 50–60%-kal, Szlo-
véniában 60–70%-kal való hosszú 
távú csökkenéséhez. Ennek hátteré-
ben az áll, hogy a minimális territó-
riumnál kisebb, számára alkalmat-
lan élőhelyek közé ékelődő fész ke lő-
he lyeket nem tudja benépesíteni. Ál-
lományának hatékony védelme 
kapcsán kiemelten fontos tehát az 
élőhelyvesztés megállítása, az üde 
rétek megóvása, valamint a harisba-
rát kaszálási gyakorlat alkalmazása.

FARKAS ALEXANDRA

POTYÓ IMRE

fogyaszt, de elvétve kétéltűeket vagy 
kisemlősöket is elkap. Ezt kiegészítő 
növényi tápláléka füvek és gyomok 
magvaiból áll.

Mivel a haris az emberi szem elől 
igen rejtetten él, sorsa a hagyo-

mányos gyűrűzési módszerekkel csak 
nehézségek árán követhető. Jelenlétéről 
megbizonyosodni főként a recsegő hí-
mek jellegzetes, semmi mással össze 
nem téveszthető hangja alapján lehet, 
„mely hajnalkor, este felé, sőt éjszaka is ki-
harsog a kaszálókból”. Régies „kétkés-
madár” elnevezését is messze hangzó, 
kéttagú hangjáról kapta, amely ahhoz 
hasonlítható, „mint mikor két evőkést 
egymáson élükkel keresztben gyors ütem-
ben végighúzunk”. A változó nagyságú, 
5-10 hektáros territóriumot jelző hímek 
szinte mindig egy-egy bokor mellől 
harsognak, ami jól mutatja, hogy a fü-
ves élőhely ilyen tagoltsága fontos szá-
mukra. Poligám (többnejű) életmódja 
miatt viszont a hallható hangok alapján 
csak a hímek egyedszáma mérhető fel, 
a fészkelő tojók jelenlétére csak közelítő 
becslések tehetők. Egyes kutatások sze-
rint a hangok részletes számítógépes 
elemzése lehetőséget nyújthat az adott 
egyedek elkülönítésére is.

Napjainkban a haris európai fészkelő 
állományát az Európai Madárfajok Vö-
rös Listája szerint 1,29–2,12 millió pár-
ra, azaz 2,59–4,24 millió felnőtt 
egyedre becsülik. Ennek közel há-
romnegyede (1–1,5 millió pár) Orosz-
ország európai területein él, emellett 
további jelentős populációk vannak 
Lettországban (62–187 ezer pár) és 
Ukrajnában (83–154 ezer pár) is. A 
magyarországi fészkelők száma 
mindössze 500–2000 pár között in-
gadozik. Bár a haris hazánk egész te-
rületén előfordulhat, az elmúlt évti-
zedek adatai szerint állománya folya-
matosan fogyatkozik. Hazánkban 
fokozottan védett, eszmei értéke 500 
ezer forint. Legjelentősebb populációi 
a Bodrogközben, a Bereg–Szatmári-
síkságon, az Ipoly és a Hernád völ-
gyében, a Tisza ártéri öblözeteiben, a 
Duna–Tisza közi turjánokon, a Csík-
varsai-réten, a Balaton környéki ber-
kekben, a közép- és dél-dunántúli fo-
lyóvölgyekben, a Dráva-síkon és az 
Őrségben élnek. Mivel a Magyar 
Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület Év madara programjában 

RecsegQ hím az objektívon keresztül 
(MÁTÉ BENCE FELVÉTELE)

2016 a haris védelmének éve, ami a síkvidéki élQhelyek védelmének fontosságára is  
felhívja a figyelmet (POTYÓ IMRE FELVÉTELE)
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

1

2

1., 2., 4., 6. Nyisztor Miklós (Debrecen, 

nyisztor40@gmail.com) – Márokpapiban 

készítettem egy sorozatot fenséges 

virágunkról
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Galériánk régóta ismeri a kockás liliomot, az év vadvirágát. 
Barthó professzor kedvencei közé tartozik, tavaszi ki-

rándulásain gyakran felkeresi Dráva menti termőhelyeit. 
Fotóin megcsodálhatjuk, hogy különlegessége milyen fi-
nom eleganciával válik ki szerény környezetéből. Most az 
ország átellenes sarkából, a Tisza holtágainak vidékéről is 
kaptunk egy képsort Nyisztor Miklós nyomdai szakember-
től. E ritka virág különböző nézeteiből sajátos csokrot 
rendezhettünk össze Pünkösd ünnepére. H. J. 

3

4

5

6

3., 5. Dr. Barthó Loránd (Pécs) – Kedves Galéria! Kockás 

liliom, kockás kotuliliom, Dráva-ártér, 2016. márc. 20. 

Korábban még nem tudtuk, hogy ily megtiszteltetés éri.
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LogIQs

www.mensa.hu

1.	fejtörW – Tilki Csaba feladványa

Melyik az a ragozatlan magyar szó, amely mindhárom elQtaggal 
értelmes összetett szót alkot?

3.	fejtörW – Feleki Zoltán feladványa

2.	fejtörW – Péter-Szabó Andrea Zsuzsanna feladványa

Válassza ki a megadott lehetQségek közül (A – F), 
hogy melyik illik a kérdQjel helyére! 

Az	elWzW	számunkban	megjelent	fejtörWk
	megoldásai

1.	fejtörW – Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: B 

2.	fejtörW – Feleki Zoltán feladványa

Megoldás: 1. DIVAT

(A felsorolt szavak egy-egy római számot rejtenek magukban 
növekvQ sorrendben: SIVATAG – 4, TAXI – 11, FELVIRÁGZÁS 
– 56, CVIKKER – 106, DIVAT – 504, PADLÓ – 550, SEMMI 

– 2001. [GUMI – 1001, HARCIAS – 101, NUDLI – 551])

3.	fejtörW – Romhányi Dóra feladványa: 

Megoldás: 4. 

 Az ábrán a kis piros négyzetek mint fi lmkoc-
kák mozdulnak el egy háromsoros fi lmszala-
gon, vízszintesen balról jobbra, úgy, hogy 
minden  sorvégen álló négyzet a következQ, 
vagyis az eggyel alatta lévQ sor elejére kerül. 

A legutolsó, vagyis a jobb alsó sarokban lévQ négyzet pedig a 
fi lmszalag elejére, a bal felsQ sarokba. Minden ábrán minden 
négyzet egyet halad az elQzQ ábrához képest. 

FejtörW	 rovatunk	 feladványai	 Olvasóink	 általános	 feladatmegoldó	 képességét	 teszik	 próbára.	
A	helyes	megoldásokat	jövW	heti	számunkban	közöljük.	Jó	töprengést,	briliáns	ötleteket,	eredményes	

gondolkodást	kívánunk!

Ábráinkban hányféleképpen 
olvasható ki az ÉLET és a TUDOMÁNY szó, 

ha mindig csak szomszédos bet_re 
léphetünk tovább?



Ismétlés a tudás anyja
A címben idézett régi mondásnak egy, a közelmúltban 
végzett lélektani kutatás teljesen új értelmet ad. Azt, 
hogy mennyire szokatlan dologról van szó, jelzi, hogy 
nem is annak kell ismételnie, akinek a tudása növekedni 
fog… No de kezdjük az elején. 

E rovatban már többször is beszámoltunk olyan kísér-
letekről, melyek azt bizonyították, hogy ha valaki utá-
noz egy másik embert, akkor ezzel elérheti, hogy az il-
lető jobb véleményt alakítson ki róla, mint egyébként 
tenné – mégpedig anélkül, hogy a modell tudatában 
volna annak, hogy bárki is utánozta őt. Ezt a kaméleon-
effektusnak is nevezett jelenséget számos alkalommal 
igazolták; kimutatták például, hogy azok a bolti eladók, 
akik elismételték a vevők bizonyos szavait és utánozták 
viselkedésüket, hozzáértőbbnek és barátságosabbnak 
tűntek a vásárlók szemében, egy másik kutatásból pedig 
kiderült, hogy amikor a pincérnő utánozta a vendégek 
szóbeli megnyilvánulásait, nagyobb borravalót kapott.

Azt azonban még sohasem vizsgálták, hogy az utánzás 
hatással van-e a gyerekekre, és ha igen, lehet-e ennek 
valamiféle pozitív következménye – erre keresett választ 
Angélique Martin és Nicolas Guéguen abban az újszerű kí-
sérletben, amelyet a cikk elején említettünk. A kutatók 
ötvenhat, 9–10 éves gyereket vontak be kísérletükbe. A 
kisiskolásokat egy fiatal nő arról kérdezte, milyen étele-
ket szeretnek, és milyeneket nem. A gyerekek efféléket 
mondtak: „Fúj… nem szeretem a menzán a spenótot”, „A 
narancsot nagyon szeretem”. A kísérletvezető, miközben 
leírta a válaszokat, hangosan elismételte, mégpedig szó 
szerint, amit a vele szemben ülő gyerek mondott: „Fúj… 
nem szeretem a spenótot a menzán” és így tovább. A kísér-
letvezető nyolcból hét esetben ismételte meg az elhang-
zottakat. Ám ez csak a gyerekek felénél zajlott így, a 
többiek szavait nem ismételték el a jegyzetelés során. Ez-
után más feladat következett: a kísérlet vezetője egy rö-
vid, képekkel illusztrált történetet adott át a gyerekek-
nek azzal a kéréssel, hogy olvassák el figyelmesen. 

Miután a kisdiákok befejezték az olvasást, memória-
teszt következett, melynek során a történet bizonyos 
részleteit kellett felidézni. Ezután a kísérletvezető kü-
lönös kéréssel állt elő: megkérdezte beszélgetőtársát, el-
mondaná-e neki egy titkát, ha megígéri, hogy nem ad-
ja tovább. Legvégül a kísérletvezető kiment, és egy 
másik fiatal nő arról kérdezte a kísérlet alanyát, meny-
nyire érezte jól magát a beszélgetés alatt, mennyire ér-
tette, amit a kísérletvezető mondott, és hogyan érezte, 
az mennyire értette meg őt. Nos, a két csoport teljesít-
ménye között jelentős különbség mutatkozott: azok a 

gyerekek, akiknek elismételték a szavait, több időt szán-
tak a történet elolvasására, jobban emlékeztek a cselek-
mény részleteire és az illusztrációkra, valamint nagyobb 
arányban egyeztek bele, hogy elárulják egy titkukat. 
Ráadásul kellemesebben is érezték magukat a kísérlet 
alatt, és úgy gondolták, jobban megértették egymást a 
kísérletvezetővel.

Mi történhetett itt? Minden bizonnyal a kaméleon-
effektus lépett működésbe: a szavak egyszerű elismétlé-
se, vagyis az utánzás a felnőtt és a gyerek között erősebb 
kötődést hozott létre annál, mint ami akkor jött létre, 
amikor az ismétlés elmaradt. A gyerek ezért jobban be-
levonódott a feladatba, aminek következtében maga-
sabb szintű tudásra tett szert, s mindemellett nagyobb bi-
zalommal volt a kísérletvezető iránt.

A kaméleon-effektus kiaknázása természetesen trükk-
nek is nevezhető, de akkor is hatásos módszer lehet a fel-
nőttek és a gyerekek közötti szorosabb kapcsolat kialakí-
tására, amely számos pozitív következménnyel járhat.

MANNHARDT ANDRÁS

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

Ez a beszéd (SZ^CS ÉDUA RAJZA)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

DNS-bWl	nanohWmérW

Élve a DNS szerkezetének különle-
ges tulajdonságaival, a Montreali 

Egyetem kémikusai az emberi hajszál 
átmérőjénél 20 ezerszer kisebb, prog-
ramozható hőmérőt készítettek, 
amelyről a Nano Letters-ben számol-
tak be. A parányi eszköz, amellyel a 
hőmérséklet nanoléptékben mérhető, 
várakozásaik szerint nagymértékben 
segítheti a nanotechnológiai eszközök 
működésének megértését és továbbfej-
lesztését.

Idestova több mint hat évtizede fel-
fedezték már kutatók, hogy a gene-
tikai információt tároló DNS-mole-
kulák térbeli szerkezete hőmérsék-
let-változás hatására módosul. „Bio-
kémikusok azóta azt is kiderítették, 
hogy az élő szervezetekben bizonyos 
fehérjék és RNS-molekulák hőmérő-

ügyességét. Ezt a tényt gyakran kapcsoljuk 
össze a korai szerszámkészítés tevékeny-
ségével. A probléma az, hogy keveset tu-
dunk azokról a szelekciós szempontokról, 
amelyek a csimpánzokat és más főemlő-
söket a magas szintű manuális képessé-
gek kifejlesztésére ösztönözték. Ez volt 
a kivételesen ügyes emberi kéz kognitív 
megalapozása” – mondta a tanulmány 
vezető szerzője, Nathaniel J. Dominy 
(Dartmouth College) antropológus.

A tanulmányban Dominy és munka-
társai csimpánzok és más majmok: a 
zászlósfarkú kolobusz, vöröskolobusz 
és fehérarcú cerkóf táplálékszerző 
szokásait figyelték meg az ugandai 
nemzeti parkban. Az állatok fő élelme 
a füge volt, és bár az érett gyümölcs 
sokféle színű lehet, érett állapotban is. 
sok zöld marad. Egy fán az érés min-

Az	emberi	kézügyesség	
eredete

Az ember kézügyessége egyedülálló 
az élővilágban. Vajon mi hatott 

ösztönzően az emberre, hogy hü-
velykujját használja fogásra, tapintás-
ra, később pedig már a teljes kezét 
szerszámkészítésre?

A választ a Kibale National Park 
(Uganda) csimpánzaitól kaptuk meg, 
amelyek fantasztikus ügyességgel válo-
gatják ki az érett gyümölcsöt – tapintás 
útján. A Dartmouth College (USA) mun-
katársai kutatásában, amelyet az Interface 
Focus hasábjain publikáltak, csimpánzo-
kat figyeltek meg és hasonlítottak ösz-
sze más, ugyanarra a táplálékra pályázó 
állatokkal. A megfigyelt emberszabású 
majmok kézügyességüket használják 
arra, hogy a fügét értékeljék és kiválasz-
szák az ehető darabokat. Ez a gyümölcs 
fontos élelemforrást jelent számukra, ha 
nem akad más táplálék. A csimpánzok 
viselkedése, ahogy a fügét válogatják, 
arra emlékeztet, ahogyan az ember 
gyümölcsöt vásárol. A tanulmány bi-
zonyítja, hogy a szembefordítható ujjak 
és a manuális érzékelés kifinomultsága, 
valamint annak képessége, hogy az állat 
képes pontosan megragadni egy tárgyat, 
előnyt jelent a táplálékszerzés során.

„A főemlősök között nincs olyan, mely 
meghaladná az emberi kéz kiemelkedő 

den fázisából található gyümölcs, így 
csupán  a szín alapján nehéz kiválasz-
tani az érett fügét. Annak eldöntésére, 
hogy a Ficus sansibarica faj zöld fügéi kö-
zül melyik ehető, a csimpánzok a fára 
másztak és számos érzékszervi vizsgá-
latot végeztek, „műveletet hajtottak 
végre”: megnézték, megszagolták, ke-
zükkel megtapintották a gyümölcsöt, 
hogy ellenőrizzék a puhaságát, ehhez 
a hüvelykujj első párnáját és a muta-
tóujj belső oldalát használták, és/vagy 
még bele is haraptak a gyümölcsbe, 
hogy megállapítsák, kemény-e. Mivel a 
kolobuszmajmoknak nincs hüvelykuj-
ja, ezek egyedei metszőfogukkal tesz-
telték a fügék érettségét.

A kutatók ellenőrizték a gyümöl-
csök érettségét, különösen a bioké-
miai és mechanikai tulajdonságaikat. 

ként szolgálnak, amelyek térbeli 
hajtogatásuk módosulásával rea-
gálnak a hőmérséklet-változásokra 
– mondta el a csoportot vezető 
Alexis Vallée-Bélisle, az egyetem 
biokémikus professzora. – E ter-
mészetes, biológiai nanohőmérőket 
mintának tekintve állítottunk elő 
laboratóriumunkban különféle 
DNS-szerkezeteket, amelyek bi-
zonyos meghatározott hőmérsékle-
tekre a térbeli hajtogatásuk megvál-
tozásával válaszoltak.”

Molekuláris hőmérők készí-
tésére a DNS ideálisan alkal-
mas, mivel kihasználhatók különleges 
tulajdonságai, amelyek a szerkezetet 
és annak változásait kiszámíthatóvá, 
ennek révén pedig tervezhetővé teszik. 
„A DNS molekulák alapegységei a 
nukleotidok: adenin (A), guanin (G), 
citozin (C) és timin (T). Ezek között 

különböző erősségű kapcsolatok ala-
kulhatnak ki, például az A nukleotid 
a T-hez gyengén kötődik, a C viszont 
a G-hez erősen – magyarázta David 
Gareau, a cikk egyik társszerzője. – 
Ezeket az egyszerű szabályokat ki-
használva különféle DNS-szerkezetek 

A nanohQmérQ m_ködése a DNS térszerkezetének 
hQmérsékleti változások hatására létrejövQ 

kiszámítható módosulásain alapul

Fehérarcú cerkófCsimpánz
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Ehhez minden egyes fügéből mintát 
vettek, hogy értékeljék a puhaságát 
és a tápanyagtartalmát. A következő 
kategóriákba csoportosították a gyü-
mölcsöket: 1. olyanok, melyeket az 
állatok elkerültek; 2. olyanok, melye-
ket megtapogattak és elutasítottak; 3. 
olyanok, amelyeket megtapogattak, 
megharaptak és elutasítottak; 4. ehe-
tő gyümölcsök. A 4. csoport az összes 
füge 50%-át tette ki. 

A csimpánzok szaglásukat is hasz-
nálták a fügék válogatása során, de a 
tanulmány során a kutatók eszköz-
hiány miatt nem tudták vizsgálni 
az illékony anyagokat. A szenzoros 
adatokból megbecsülték, hogy azok 
alapján mennyire képesek megjósol-
ni a csimpánzok: érett-e a füge. A 
gyümölcsök megtapogatása négy-
szer gyorsabb volt, mint a megérin-
tésük és megharapásuk. Ez táplálék-
szerzés közben jelentős előnyt ad a 
csimpánzoknak a madarakkal és a 
többi majmokkal szemben, amelyek 
csak vizuális és orális érzékelésük-
re támaszkodhatnak. A tanulmány 
új belátást enged abba a folyamatba, 
ahogy a csimpánzok a táplálékszerzés 
révén fejlesztették vizuomotoros ké-
pességüket, szélesebb értelemben pe-
dig abba, hogyan alakult ki az ügyes 
mellső végtag.

(Science Daily)

BenözWk	iránt	 
érzett	vonzalom

Philippe Bensimon kriminológus ta-
nulmányában felfedi: a büntetés-

végrehajtásban dolgozók körében a bű-
nözők iránti szerelem gyakoribb, mint 
gondolnánk. A börtönök dolgozói kö-
zül többen, főleg a nők hajlamosak fog-
vatartottakkal viszonyba bonyolódni.

Philippe Bensimon, az University of 
Montreal doktoranduszának tanulmá-
nya a Déliquance, justice et autres questions 
de société című folyóiratban jelent meg. 
A hibrisztofília kevéssé dokumentált 
jelenség, kivéve az Amerikai Egyesült 
Államokban, ahol törvény bünteti. Így 

a bűnügyi adatokból tudjuk, hogy ott 
a hibrisztofília a börtönben dolgozók 
4 százalékát érinti – őröket, pszi-
chológusokat, szociális munkásokat 
és  tanárokat. „A hibrisztofília tabu. 
Minden büntetés-végrehajtási intéz-
ményt érint, de a börtönök vezetői pró-
bálják tagadni a létezését. Még a képzés 
alatt sem beszélnek róla” – mondta 
Bensimon. A kriminológus három-
száz, 2005 és 2015 között történt 
olyan esetet dolgozott föl, melyek a 
médiában is nyilvánosságot kaptak. 
„Mindet komolyan megtorolták szolgá-
lattól vagy foglalkozástól való eltiltással” 
– mondta Bensimon.

A kutató számára önmagában az 
nem meglepő, hogy a szolgálattevők 
vonzódnak az elítéltekhez: „Az olyan 
populációban, ahol a szavak mögött ma-
gánnyal szembesülnek az egyének, szük-
ségszerűen kötelékek alakulnak ki. Az 
ezer elítélt közül mindig lesz egy, aki 
kiragyog a többiek közül.” Az Egye-
sült Államokban dokumentált esetek 
70 százalékában nő volt a hivatalos 

személy, pedig a börtönök dolgozó-
inak mindössze egyharmada tarto-
zik ebbe a nembe. Ezt valószínűleg 
az magyarázza, hogy a nők főképp 
olyan szakmai pozíciókat töltenek 
be, mint például kriminológus, pszi-
chológus, ápoló. Így adott az a terá-
piás felállás, amely melegágya lehet 
az érzelmi kötelék kialakulásának. 
„Az elítéltek nagyra értékelik, ha lelkileg 
megnyílhatnak az ápolónak vagy a pszi-
chológusnak, aki ráadásul nő. A dolgo-
zók esetében pedig vannak élethelyzetek, 
amikor ők is sebezhetőbbek és vonzza 
őket egy bebörtönzött ember” – magya-
rázta Bensimon. Ezek a kapcsolatok 
azonban, a felek egyenlőtlenségénél 

fogva, szinte mindig tragédiához 
vezetnek. A fogvatartottat általában 
másik intézménybe szállítják át, és 
„manipulátornak”, „veszélyesnek” 
bélyegzik. A dolgozót az elbocsátá-
son túl a családi tragédia lehetősége 
és a stigmatizálás is sújtja.

Bensimon szerint a hibrisztofília a 
dolgozó személyiségének egyensúly-
zavarában gyökerezik, így a dolgo-
zóknak jobban meg kellene ismerni-
ük saját személyiségüket, munkakör-
nyezetüket. Jobb kiképzést kellene 
kapniuk, és fontos lenne az is, hogy 
ha észlelik magukon a tüneteket, 
bátran fordulhassanak kollégáikhoz, 
hogy az elszigeteltségből kilépjenek.

A hibrisztofília egyre inkább jelen van 
a szabad társadalomban is. Az Egyesült 
Államokban a tizenévesek között óri-
ási kultusza alakul ki egy-egy hírhedt, 
büntetését töltő bűnözőnek – hívja fel 
a figyelmet Robert D. Hare, a Kímélet 
nélkül. A köztünk élő pszichopaták sokkoló 
világa című könyvében.

(Alpha Galileo)

építhetőek fel, amelyek bizonyos hőmér-
sékletekre meghatározott térszerkezet-
változással reagálnak. Ha a molekulához 
még egy optikai jelzőmolekulát is csato-
lunk, az észlelhető fényjelet ad a térbeli 
szerkezet megváltozásakor. Így kiépít-
hetünk egy működő hőmérőt, amely 
például különféle hőmérsékleteket kü-
lönböző színű fényekkel jelez.”

Milyen új lehetőségeket kínál a tudo-
mányos kutatásokban egy ilyen parányi 
nanohőmérő? – „A biológiában például: 
tudjuk, hogy az emberi test átlaghőmér-
séklete 37 Celsius-fok, de arról még fogal-37 Celsius-fok, de arról még fogal-elsius-fok, de arról még fogal-, de arról még fogal-de arról még fogal-
munk sincs, hogy a sejtek szintjén, esetleg a 
sejteken belül nincsenek-e nagyobb hőmér-
sékleti különbségek?  Az is kérdés, hogy a 
természet által kifejlesztett nanogépek és 
-motorok, amelyek az élő szervezetekben 
működnek, vajon ugyanúgy túlhevülnek-e 
az erőteljesebb teljesítménykivétel során, 
mint a mi makrogépeink? Ugyanez persze 
a mesterségesen megépített nanomotorok 
esetében is vizsgálhatóvá válik” – mondta 
Vallée-Bélisle.  

(EurekAlert!)

Légi felvétel a freiburgi börtönrQl
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E-autók,	újratöltve	

Két év alatt mintegy ezer elektromos 
töltőállomás kiépítését tervezi 

Bécs, hogy minél népszerűbbé tegye 
az e-autókat. A jövőben közlekedési 
lámpáról és lámpaoszlopról is lehetne 
autót tölteni, és nyilvánosan hozzá-
férhetővé tennék a magánterületen 
álló töltőállomásokat is.

Mivel az osztrák főváros az elkövet-
kező években az elektromos autók szá-
mának ugrásszerű növekedésével szá-

mol, nagy erővel dolgozik a mintegy 
ezer töltőállomást magában foglaló és 
az egész várost lefedő hálózat kidolgo-
zásán és megvalósításán. 

Az elképzelés szerint nyilvánosan 
hozzáférhetővé tennék a magánterü-
leten és a félig-meddig közterületen 
– benzinkutaknál, áruházak parko-
lójában, P+R parkolókban, vállalatok 
és lakótelepek parkolóiban – található 
elektromos töltőállomásokat, valamint 

újakkal bővítenék a hálózatot, hogy az 
ellátás biztonságával ösztönözzék az 
embereket a környezetbarát e-autóra 
való átállásra. 

Az új töltőállomások esetében – költ-
séghatékonyságból – a már meglévő 
elektromos infrastruktúrára, vagyis a 
közlekedési lámpákra és a közvilágí-
tásra alapoznának. Ez azonban nem 
azt jelenti, hogy a jövőben már a piros 
lámpánál, a kereszteződésben is lehet-
ne tölteni az autót, hanem a működte-
tésükhöz szükséges kapcsolószekrény-

hálózatot használnák ki. Innen 
látnák el árammal a közeli parko-
lóban felállított töltőállomást, ahol 
külön erre a célra tartanának fenn 
parkolóhelyet. A hálózatot IEC 
Typ 2-es univerzális töltőállomá-
sokból hoznák létre, amelyek a 
Tesla kivételével minden autómár-
kához jók. 

„Ez a megfelelő időpont, hogy kiépít-
sük az elektromos töltőállomás-hálóza-
tot. Ha ugyanis adott az ellátás bizton-
sága, sokan fontolóra veszik majd, hogy 
nem felel-e meg jobban céljaiknak az 
elektromos autó. A töltőhálózat kiépíté-

sével ezt a biztonságot teremtjük meg” – ad 
magyarázatot Maria Vassilakou polgár-
mester-helyettes arra a kérdésre, hogy 
miért éppen most döntöttek a befekte-
tés mellett. 

A hálózatot egy mobiltelefonos alkal-
mazás egészíti majd ki, amely nemcsak 
a magán- és közterületen található töl-
tőállomásokat mutatja meg, hanem a 
számlát is ki lehet fizetni vele.

(www.greenfo.hu) 
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gó szerves anyag. 17. NevelQ célzatú fabula. 21. Ceruzabél anyaga. 23. 
CsípQs (paprika). 24. ErrQl a helyrQl. 26. Latin búcsúszó. 28. Szintúgy. 
31. Teherautó a szilva belsejében! 32. Korszak. 33. Az einsteinium 
vegyjele.

A 16-os számunkban megjelent keresztrejtvény megfejtése: QSTÖR-
TÉNETI TÉNYEK ÉS HIEDELMEK; EREDETI HELYSZÍNEKEN. „A 
boldogító tudás” – Vásáry István életpályája cím_ könyvet (Lexica 
Kiadó) nyerte: Domokos Imre (Budapest), Kóczián Márton (Vesz-
prém), KRszegfalviné Pajor Klára (Szombathely), Tözsökné R. 
Ágnes (Márianosztra) és Varga Sándor (Kistokaj). A nyerteseknek 
gratulálunk, a nyereményt postán küldjük el.

KERESZTREJTVÉNY

A Természet Világa különszámmal ünnepelte A fény Nemzetközi Évét 
2015-ben. EbbQl kérjük három tanulmány címét. A megfejtést beküldQk 
között a kötet 5 példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR máso-
dik hét keddje, 2016. május 17-e. Beküldési cím: Élet és Tudo-
mány, Keresztrejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@
eletestudomany.hu. 

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 9. 
számunkban elkezdQdQ 12 hetes rejtvényciklusunk végére a négyzetek 
bet_i – helyes sorrendbe rakva – egy 125 éve született magyar mérnök, 
konstruktQr, feltaláló nevét adják meg. A név megfejtQi között az Élet és 
Tudomány negyedéves elQfizetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. Az egyik tanulmány címe. 10. Simontornya szom-
szédságában lakik. 11. Ab ovo. 12. Púpos tulok. 13. Az alvázat 
akadálytalanul tudja nézni. 14. Rock ... roll; tánc. 15. Itt belül. 16. A 
másik tanulmány címe. 18. Becézett Mária. 19. Az ozmium vegyje-
le. 20. Dániához tartozó sziget (német hasonlítószó is!). 21. Megint 
a közepén! 22. Érdektelennek tartó. 23. Angol férfibecenév. 25. 
Védelmez. 27. A három görög sorsistennQ végzetes valamelyike! 29. 
Dorong vége! 30. A harmadik tanulmány címe. 33. Az Eliz idegen 
alakja. 34. Francia királyok megszólítása. 35. Hibás termék. 36. A ...; 
Bacsó Péter filmje.

FÜGGQLEGES: 1. Pest e részénél torkollik a Rákos-patak a Dunába. 
2. Készséges, katonás válasz. 3. Gömböly_ játékszer. 4. KereskedQ 
kínálja. 5. Gitározni kezd! 6. Távírógépes összeköttetés. 7. Görbe alsó 
végtag. 8. Ujjatlan, rövid, körgallérszer_ ruhadarab. 9. Kapuvártól 18 
kilométerre lakik. 13. Adélt is, Adelinát is becézik így. 15. Gyorsan párol-

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

telc@telc.hu

TIT-TELC Nyelvvizsgaközpont
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.

ANGOL C2 1 1 060 TIT-TELC C1
NÉMET C2 1 1 061 TIT-TELC C1

KövetkezQ vizsgaidQpont:
 

2016. május 28.

Pótjelentkezési határidQ: 2016. május 17. 

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

Megjelent 
a Természet Világa 

májusi száma



638   É L E T  É S  TU D O M Á N Y   2016/20

Hogyan nyerheti el egy 
sürgősségi osztályon dol-
gozó orvos és egy norvé-
giai nyári vakáción az éj-
féli világosságba a sátor-
ból kiszökő kisfiú képe a 

legjobb természetfotósnak járó díjat? Hogyan világít rá 
egy pillanatkép a Föld öko-
lógiai problémáira?

A választ az 51. Wildlife 
Photographer of the 
Year / Év Természetfo-
tósa kiállítás lélegzetelállí-
tó képei rejtik. A londoni 
Természettudományi Mú-
zeumtól kölcsönzött világ-
hírű kiállítás augusztus 
4-ig tekinthető meg a Ma-
gyar Természettudományi 
Múzeumban. A kiállítás 
100 csodálatos fényképet 
vonultat fel, kínálatában 
az állatok viselkedésének 
izgalmas pillanataitól a fenséges tájképekig sokféle fel-
vétel megtalálható.

Az Országos Színháztörté-
neti Múzeum és Intézet Jön 
a bábos! című kiállítása a 
Bábtár, azaz a bábtörténet 
egy elfeledett időszakát 
dolgozza fel.  Magyaror-
szág első állandó, kőépület-

ben működő bábszínházának, a Nemzeti Bábszínjá-
téknak alapítója Rév István Árpád volt. Ő szabadal-
maztatta a mechanizált botbábot, amelynek műkö-
dését is kileshetjük a kiállításon. A Nemzeti 
Bábszínjáték repertoár-színházként főként felnőttek-
nek szóló műsortervre épített, ám magánvállalkozás-
ként magába sűrítette a korszak ízlését, a negyvenes 
évek esztétikai jellegzetességeit, egyaránt előadtak klasz-
szikusokat, bohózato-
kat, báboperákat és 
mesejátékokat.

A Pécsi Bóbita Báb-
színház kiállítóteré-
ben augusztus 21-ig 
látható tárlaton a báb-
színházi alkotófolya-
matot követhetik vé-
gig a látogatók, a 
bábszínház esztétikájának megfogalmazásától a báb-
készítésen át a ruhák megvarrásáig és a reklámtevé-
kenységig.

ÉT-IRÁNYTd 
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ÉT-IRÁNYTd	 Bánsághy Nóra rovata

Salvador Dalí számos 
irodalmi műhöz készí-
tett illusztrációt. A pé-
csi Vasváry Házban 
nyílt Üdvözöllek az 
agyamban című tárla-

ton Dante Isteni színjáték című műve által ihletett 100 
grafikát láthatnak az érdeklődők, valamint megcsodál-
hatják Dalí kevéssé ismert kártya-
festészeti munkáit is.

„Welcome into my brain”, azaz 
„Üdvözöllek az agyamban” – szól 
hozzánk egy 1970-es évekbeli 
filmjében a művész (Fundacio 
Gala), felszólítva minket arra, hogy 
merüljünk el az ő gondolatvilágá-
ban. A nem hétköznapi köszöntés 
adta az ötletet Thomas Emmerling 
műgyűjtőnek, hogy Salvador Dalí 
Dante: Isteni színjáték című világhírű művéhez készült 
grafikáiból egy kiállítási anyagot állítson össze.

A május 28-ig nyitva tartó kiállításon szöveges for-
mában ismerhető meg Dalí életútja, a nyomdagrafikai 
munkássága, és az Isteni színjáték képsorozat keletkezé-
se. A képek az irodalmi mű egy-egy énekéhez készültek 
(egy bevezető ének, 33 ének a pokol, 33 ének a purgató-
rium és 33 ének a paradicsom).

Az alkotásokat Dalí ugyancsak igen kevéssé ismert 
kártyafestészeti munkái egészítik ki: egy francia- és egy 
tarotkártya-csomag, amelyek a Janus Pannonius Múze-
um gyűjteményébe tartoznak. A francia kártya a múze-
um értékes kártyagyűjteményének része, amely nemrég 
a Dalí születésének 100. évfordulójára limitált mennyi-
ségben kiadott, sorszámozott példányú Dali Tarot kár-
tya megvásárlásával gazdagodott.

Dzsingisz kán öröksége cím-
mel nyílt kiállítás a sepsiszentgyör-
gyi Székely Nemzeti Múzeumban. 

A tárlat célja, hogy a székelyföldi közönségnek ízelítőt 
adjon a mongol kulturális emlékekből és a hozzájuk 
kapcsolódó hagyományokból, illetve hogy hiteles forrá-
sokból tájékozódva közelebb hozza a mongol népet és 
történelmet a múzeumlátogató 
közönséghez.

A tárlókban régészeti leletek és 
másolatok sorakoznak, felvillant-
va a mongolok területén élt ókori 
lovas népeket. Szintén látható a 
kínaiak által megörökített külön-
leges lófajta, a híres „mennyei ló” bronz másolata. Ezen 
kívül mongol numizmatikai ritkaságok, a mongolok 
néprajzi és vallási kincsei kerülnek közszemlére. A kiál-
lítás június 7-ig várja az érdeklődőket. 

Természetesen „Isteni” graikák

Nemzeti bábszínjáték

Mongolok Székelyföldön
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY

PUB-I 117209

Az Élet és Tudomány a Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Kulturális Alap, az NKFIH és
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala támogatásával jelenik meg.

A magyar szecesszió 
mevésze	Mexikóban
A múlt század elején Nyugat-Mexikóban kutató 
Horti Pál úgy vélte: az ottani egyik indián népcso-
port, a taraszkoké mind nyelvi, mind kulturális ér-
telemben rokonságban állhat a magyarokkal. 
Amint írta: „edényeik oly magyarok díszítésben is, 
hogy az mesés”.

Görgey	Artúr,	a	vegyész-
tábornok
Ha ma az egykori honvédtábornokra emlékeznek, 
általában a szabadságharc kiváló hadvezérére 
gondolnak, esetleg politikai szereplésével foglal-
koznak – remélhetQleg az „áruló” megbélyegzés 
már fel sem vetQdik vele kapcsolatban. Kevéssé 
ismert viszont, hogy Görgey számottevQ tudomá-
nyos munkát végzett mint kémikus.

VegyiszennyezWdések	
a	tengerekben
Az utóbbi hónapokban két tanulmány is fi gyel-
meztetett a tengerekbe jutó vegyi anyagok ártal-
maira. Az egyik a már betiltott vegyi anyagok, a 
PCB-k tengeri emlQsökre gyakorolt káros hatása-
it elemzi, a másik arra mutat rá, hogy a POP-nak 
nevezett vegyületek még mindig világszerte meg-
találhatók a halak húsában. 

KITAIBEL

E számunknak a Kitaibel Pál középiskolai biológiai tanulmányi verseny 
anyagát adó cikke: A láthatatlan fürjkirály

A hátlapon
A Regnum Marianum tervrajza

A Regnum Marianum templom 
történelmünk részévé vált, de nem 
rövid, alig húszévnyi fennállása, 
hanem pusztulása okán. A tervező, 
Kotsis Iván hagyatékából nemrégi-
ben előkerült egy 1926-ban készült 
eredeti grafitrajz, amely az akkor 
még csak tervezett templomot áb-
rázolja. A kép érdekessége, hogy a 
templom soha sem létezett abban a 
formában, ahogyan a rajz ábrázolja, 
hiszen azon a harangtorony is lát-
ható.

Az 1980-ban elhunyt építész ké-
szítette távlati rajzot a Kotsis csa-
lád engedélyével javításra és digi-
talizálásra a Lechner Tudásköz-
pontba szállították, ahol elkészült 
a rajz elektronikus másolata, így az 
hamarosan kereshetővé válik az 
intézmény tervtárában. Az egykor 
a Városliget szélén felépített temp-
lom terve idén kilencven éve ke-
rült le az építész asztaláról. Az 
alapkő elhelyezése és megáldása 
még 1925-ben megtörtént, a tény-
leges építkezés azonban csak egy 
évvel később kezdődött el, míg vé-
gül Serédi Jusztinián hercegprímás 
templomszentelésével zárult 1931-
ben. A távlati képen látható 35 mé-
teresre tervezett harangtoronyból 
végül elegendő pénz hiányában 
csak 16 méter épült meg az építke-
zés ideje alatt beköszöntő világvál-
ság miatt.

Rákosi Mátyás 1951-ben kezdte 
építtetni a felvonulási teret, hatal-
mas tömegrendezvény helyszíne-
ként Sztálin születésnapjára, ám 
tervei megvalósításában gátolta a 
térbe benyúló templom, ezért azt 
még abban az évben, minden tilta-
kozás ellenére felrobbantották.

Szöveg: HOKKER GÁBOR
(KÉP FORRÁSA: LECHNER TUDÁSKÖZPONT)
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