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… a tudományos ismeretterjesztést – sok más mellett – az 
teszi széppé, hogy az újságírás műfajokban leggazdagabb 
tématerületei közé tartozik. A tudomány népszerűsítéséhez 
a szerkesztőnek, riporternek, a science writernek (szakíró-
nak) olyan színes műfaji paletta áll a rendelkezésére, amely-
lyel kevés szakújságíró gazdálkodhat – legyen bár az ő szak-
területük a közélet, a sport vagy akár a társasági élet. Inter-
jú, riport, hír, kommentár, jegyzet, portré, képriport – egy 
teljes oldalon keresztül folytathatnám a sort, hogy mi min-
denbe lehet „becsomagolni” a tudományos ismeretek át-
adását a nagyközönségnek. 

E lehetőségek közé tartozik – méghozzá igen hasznos 
eszközként! – a játékos és a közönségkapcsolati forma. La-
punk több rovatában is épít Olvasóink eme „Homo lu-
dens” voltára – elég csak LogIQs című, a Mensa 
HungarIQa Egyesülettel közös fejtörőinkre vagy a szin-
tén olvasói részvételre építő ÉT-Galériánk örvendetesen 
hatalmas levél- és fényképforgalmára gondolnunk.

Mindez azért jutott az eszembe, mert elérkezettnek láttuk 
az időt arra, hogy az egyik legnagyobb hagyományú és 
legsikeresebb, az Olvasóink aktív közreműködésére építő 

rovatunkat, a keresztrejtvényt frissítsük, ahogyan az autós 
szakzsargonban szoktak fogalmazni: hogy ráncfelvarrást 
végezzünk rajta; s egyben, hogy még az eddigieknél is job-
ban az ismeretterjesztés közvetlen szolgálatába állítsuk. Újí-
tásunk lényege, hogy mostani lapszámunktól kezdve ke-
resztrejtvényeink megfejtendő fősorait nem egy-egy 
könyvújdonság alapján állítja össze rovatvezetőnk, Albert 
Valéria és rejtvényszerzőnk, Schmidt János, hanem tudo-
mánytörténeti évfordulók, valamilyen szempontból aktuá-
lis tudományos tények, adatok vagy éppen nagy tudósaink 
bölcs gondolatai alapján. A változtatással egyben búcsú-
zunk az eddigi megoldás-beküldési gyakorlatunktól: a ke-
resztrejtvény fősorok beküldését immár nem várjuk Olva-
sóinktól, ugyanis nem sorsolunk mostantól hétről hétre 
könyvjutalmakat. Ellenben továbbra is örömmel várjuk a 
hetenkénti egy kijelölt kocka betűjének megtalálását és 
megoldássá történő összeillesztését, amelynek révén, a cik-
lus végén a megfejtést beküldve az eddigiekhez hasonlóan 
nyerhetnek negyedéves előfizetést az Olvasók. 

Reméljük, újításunkat, ismeretterjesztő kínálatunk ezen 
újabb bővítését szívesen fogadják, negyedéves megoldása-
ikat,  valamint ötleteiket, észrevételeiket, javaslataikat pe-
dig továbbra is köszönettel várja szerkesztőségünk.

GÓZON ÁKOS
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AtomtemetW	az	
Wslakosok	földjén

Ausztrália nukleáris történetét 
akár radioaktív rasszizmusnak 
is nevezhetjük – írta Jim Green 
az Ecologist című folyóiratban. A 
történet az 1950-es években kez-
dődött a brit atombombatesz-
tekkel, napjainkban pedig több 
mint félmillió tonna közepes- és 
nagy aktivitású nukleáris hulla-
dékot kívánnak lerakni a benn-

szülöttek ősi földjén, sőt a területen 
egy új uránbánya nyitását is tervezik. 

Az ausztrál bennszülöttek nem túl 
kíméletesen kerültek kapcsolatba az 
atomkorral. Az ötvenes években a 

sivatag kellős közepén, az őslakosok 
földjén, a gyér lakosságú Woomera 
és Maralinga területeken hajtottak 
végre atombomba-kísérletet. A vá-
lasztás oka a brit nemzetközössé-
gi elkötelezettség volt, másrészt a 
bennszülötteket sem igazán tekin-
tették egyenrangú állampolgárok-
nak. A többé-kevésbé lakatlannak 
vélt, rendkívül száraz területen élő 
őslakosok Maralingát szent helynek 
tartották, mivel a területe kivétele-
sen vízzel jól ellátott. 

Napjainkban az őslakosok földjére 
tervezett atomtemető ügye váltott ki 
ellenkezést.  Az ausztrál kormány 
1998 és 2004 között már több alka-
lommal próbálta kijelölni egy nem-
zeti nukleárishulladék-lerakó telep-
helyét, először Dél-Ausztráliában, a 
bennszülöttek ősi földjén, de a terv 
meghiúsult, ahogy a következő, az 
északon lévő bennszülött területen 
elképzelt telephely is. A jelenlegi, 

harmadik esetben is egy bennszü-
löttek által lakott régióba tervezték 
a nukleárishulladék-lerakót annak 
ellenére, hogy ez az őslakosok és 
földtulajdonosok egyértelmű ellen-
állásába ütközik. 

A nukleárishulladék-tároló vagy a 
hazai köznyelvben meghonosodott 
nevén, az atomtemető a legújabb 
javaslat szerint az adnyamathanha 
törzsbéli bennszülöttek hagyomá-
nyos földjén épülne meg. Ez a terü-
let 400 kilométerre északra található 
a dél-ausztráliai Adelaide várostól, a 
természeti látványosságokban gaz-
dag Flinders tartományban. 

Dél-Ausztrália partvidékét először 
Matthew Flinders és Nicholas Baudin 

térképezte fel 1802-ben, a 
tartomány is egyik felfede-
zőjéről kapta a nevét. A brit 
parlament 1834-ben fogadta 
el Dél-Ausztrália gyarmat-
alapító törvényét, amelynek 
melléklete elismerte az őslako-
sok és utódaik tulajdonjogát 
mindazon területekre, ame-
lyeket akkor használtak vagy 
javait élvezték. Ez a rendelke-
zés azonban csak a papíron él.

A nukleárishulladék-tároló 
terve nagy valószínűséggel 
összefüggésbe hozható Auszt-
rália változó energiapolitiká-
jával. Az ország egyik vezető 
tudósa, Alan Finkel szerint 
a fosszilis energiahordozók 
helyett olyan áramtermelés-

re van szükség, amely nem jár ká-
ros anyagok kibocsátásával. Finkel 
a megújuló energiák mellett az 
atomenergiát is javasolta, amelynek 
viszont veszélyes, sugárzó hulladé-
ka van. A tudós arra hivatkozott, 
hogy Ausztráliában található a világ 
legnagyobb uránkészlete, de még 
egyetlen atomerőmű sem épült a 
kontinensnyi országban, így célszerű 
lenne egy nemzeti nukleáris prog-
ram kidolgozása. 

Más források arra utalnak, hogy 
Ausztrália több ország nukleáris 
hulladékát is befogadná, és ebből te-
temes bevételre számít. Az erről szó-
ló jelentésben azt is javasolják, hogy 
a kormány egyszerűsítse a ma még 
fölöttébb nehézkes engedélyezési fo-
lyamatot. Az őslakosok viszont egy-
re hevesebben tiltakoznak a tervek 
ellen. A nukleáris lerakó flindersi 
helyét egy korábbi politikus, Grant 
Chapman javasolta, noha neki nem 

sok kapcsolata volt a kijelölt terü-
lettel. Ellenben a helyi őslakosok, az 
évezredek óta ott élő adnyamathanha 
törzs tagjai életmódjuknál fogva szo-
rosan kötődnek a földhöz. Térségük 
szomszédos a yappala benszülöttek 
védett területével, ez utóbbi határa 
mellett van egy víznyelő, amely a 
két szomszédos területet ellátja ivó-
vízzel.

A víznyelő nemcsak egy olyan 
hely, ahová ivóvízért járnak, ha-
nem gyógyító hely is, a környék 
egyik régészeti és kulturális érté-
kekben gazdag helye. Az ausztrál 
kormány hat évvel ezelőtt ezt a 
területet mint az őslakosok terü-
letét regisztrálta. Két helyi, az ős-
lakosok által létrehozott társaság 
2015 novemberében egy nyilatko-
zatban arra emlékeztetett, hogy 
„az adnyamathanhák földjén már 
egyszer meghiúsult a nemzeti nukleá-
ris hulladéklerakó terve, és akkor sem 
konzultáltak a föld ősi tulajdonosai-
val, még azokkal sem, akik a javasolt 
telephelyhez a legközelebb élnek. Ez 
megalázó számunkra” – írták. 

„A teljes terület az adnyamathanha 
törzs területe, számunkra megszentelt 
föld – áll a nyilatkozatban. – A ja-
vasolt lerakó helyszínén, és az ősi hal-
mok közelében is vannak források. Itt 
található az őseink sok ezer művészeti 
alkotása és temetkezési helye is. A kije-
lölt területen fut keresztül a Hookina-
patak, ahol a törzs vízhordó női tag jai 
találkoznak. Ezt a területet a világ-
örökségi helyszínek listáján regisztrál-
ták, nekünk védeni és őrizni kell, fele-
lősek vagyunk a földért és az állatokért. 
Nem akarunk itt nukleárishulladék-
lerakót, attól félünk, ha ide hozzák a 
sugárzó anyagot, az károsítani fog ja a 
környezetünket, veszélybe kerülnek a 
szent tanaink, a teremtésünk, a tudomá-
nyunk, vagyis mindenünk. Felszólítjuk 
a szövetségi kormányt, hogy álljon el a 
lerakó tervétől, és a jövőben mutasson 
több tiszteletet az őslakosok iránt” – 
folytatódik az állásfoglalás.  

Regina McKenzie, az őslakosok 
képviselője egy interjúban elmond-
ta, hogy a Flinders tartományban 
lévő területet hat hasonló lehetsé-
ges helyszín közül választották ki. 
„Ez számomra olyan, mintha valaki 
kitépte volna a szívemet. Majdnem 
minden potenciális helyszín egy-egy 
őslakos közösség földjéhez van kö-
zel”– magyarázta. 

MANGEL GYÖNGYI
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Regina McKenzie, az Qslakosok egyik aktivistája
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videók, képek formá-
jában megoszthassák a 
magyar közönséggel.

A csapatba beke-
rülni nem volt egy-
szerű: a folyékony 
angol nyelvtudás és a 
tudomány iránti el-
hivatottság (így a tu-
dományos diákköri 
kutatómunka) alap-
vető volt. A szeren-
csés kiválasztottakból 
sokszínű delegáció állt 
össze: geofizikus, biológus, csillagász, 
jogász, vegyész szakos egyetemisták 
és még egy gimnazista is gazdagítot-
ta a csapatot. Ami közös volt bennük, 
az az, hogy még egyikük sem vett 
részt az ESOF-hoz hasonló program-
ban. Ezért még indulás előtt felkészí-
tő foglalkozásokon vettek részt, hogy 
a tapasztalataikról színvonalasan szá-
molhassanak be.

Szükség is volt a készségek csiszo-
lására és a részletes szervezésre, hisz 
a július 23-i érkezést követően meg-
állás nélkül követték egymást az ér-
dekes és exkluzív programok. Részt 
vehettünk az Európai Tudományos Új-
ságírók Konferenciáján, ezután pedig 
a Bluedot fesztiválra juthattunk el. 
Ez az egyedülálló program, melynek 
az ikonikus csillagászati kutatóköz-
pont, Jodrell Bank adott helyet, még 
külföldön is újszerű kezdeményezés. 
Ismeretterjesztő előadások kevered-
tek koncertekkel és szórakoztató 
programokkal egy többnapos sza-

badtéri fesztivál ke-
retében. A követke-
ző naptól komoly, de 
inspiráló munka kez-
dődött. A hallgatók 
olyan előadásokon, 
workshopokon, ke-
rekasztal-beszélgeté-
seken vehettek részt, 
ahol mindannyiunkat 
érintő tudományos 
aktualitások kerül-
tek terítékre, így 
egyebek mellett a 
mesterséges intelli-
gencia, az űrkutatás 
vagy a fenntartható 

fejlődés. Lehetőségük nyílt rá, hogy 
a saját, szűkebb szakmai közegükből 
kilépve különböző szemszögekből 
tekinthessenek ezekre a témák-
ra. Közösen vitathatta meg például 
egy jogász egy kutatóval a roboti-

Magyar	diákok	Európa	
legnagyobb	tudomá-
nyos	fórumán

Létezik Európában egy külön-
leges tudományos konferencia, 
amely kicsit fesztivál is. Egy 
konferencia, amely sokszínű 
programokkal nyitja ki a tudo-
mány kapuit a társadalom széles 
rétegei felé. Itt egyszerre lehet 
szórakozni, készségeket fejlesz-
teni vagy tudományos előadá-
sokat hallgatni a világ vezető 
(gyakran Nobel-díjas) tudó-
saitól, nemzetközi döntésho-

zóktól, tudományos ismeretterjesz-
tőktől. Ilyen esemény az Euroscience 
Open Forum (ESOF), Európa legna-
gyobb tudományos fóruma. Az idén 
Manchesterben rendezett találkozón 
pedig ELTE-s pólók is feltűntek: 
először képviselte itt hivatalos egye-
temi delegáció Magyarországot, 
akik első kézből tudósítottak tapasz-
talataikról.

A program ötlete már akkor meg-
fogant bennem, amikor a Stras-
bourgi Egyetem delegációjában 
doktoranduszként képviselhettem 
Franciaországot az előző ESOF-on 
2014-ben, Koppenhágában. Miért 
ne hozhatnánk el ezeket az élmé-
nyeket és lehetőségeket a tehetsé-
ges magyar diákok számára is? El-
képzelésemet nyitottan fogadta az 
ELTE Tehetséggondozási Tanácsa és 
az ESOF-ot életre hívó szervezet, a 
Euroscience vezetősége is: főtámoga-

tókként ők tették lehetővé, hogy 12 
tehetséges diák az ELTE különböző 
karairól egy csapatként vehessen részt 
az egyedi tudományos, ismeretter-
jesztő és tehetséggondozó programo-
kon, tapasztalataikat pedig interjúk, 

ka kérdéseit, amire más fórumokon 
aligha van lehetőség. A csapat tagjai 
interjúkat készítettek olyan vezető 
kutatókkal is, mint Sir Venkatraman 
Ramakrishnan Nobel-díjas tudós 
vagy Tim O’Brien, a Jodrell Bank 
egyik vezető csillagásza. És hogy 
ezen túl mit adott a hallgatóknak a 
Manchesterben töltött öt nap? Né-
hány megszólalást kiragadva: szélesí-
tette a perspektívájukat, olyan szak-
mai együttműködéseket indíthat el, 
amire korábban nem is gondoltak, 
és meghatározó szakmai beszélge-
téseket folytathattak őket inspiráló 
kivételes előadókkal.

Abban mindannyian egyetértet-
tek a diákok, hogy soha hasonló 
élményben nem volt még részük. 
Erről pedig a lehető legérdekesebben 
próbálnak beszámolni az internet 
nyújtotta különböző csatornákon át. 
Érdemes utánanézni a https://www.
facebook.com/SciencePlane2016/ 
oldalon annak a sokszínű élménybe-
számolónak, amelyet a csapat meg-
osztott. Remélhetőleg a 2018-as 
toulouse-i ESOF-on ismét feltűnnek 
majd a tehetséges magyar diákok és 
folytatódhat a tudomány újabb di-
menzióinak felfedezése!

PÁSTI GABRIELLA

Ha	a	fej	hasogat

A fejfájásnak számos oka lehet: 
rosszul aludtunk vagy keve-
set, esetleg túl sokat, stressz 
ér minket vagy aggódunk 
valami miatt, keveset ettünk-
ittunk vagy éppen túl sokat, 
de a mostani nyári kánikula 
is okozhatja. Ezek mind olyan 
tényezők, melyekkel néhanap-
ján mindenki találkozik, nem 

is kell aggódni miattuk. Arne May, 
a Hamburg–Eppendorfi Egyetemi 
Klinika Fejfájás Ambulanciájának 
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vezetője a Berliner Morgenpostban 
megjelent tanulmányában azt 
ajánlja, hogy vegyünk be ilyenkor 
nyugodtan egy ibuprofen vagy 
paracetamol hatóanyagot tartal-
mazó fájdalomcsillapítót, és ezzel 
vessünk véget a kellemetlenségnek. 

Mit tegyenek azonban azok, akik-
nek a szokásos fejfájás-csillapítók 
nem használnak, mert gyakran, 
illetve rendszeresen szenvednek az 
erős fejfájástól, és ez akár a minden-
napjaikat is megnehezíti?

Több mint 200 féle fejfájás létezik, 
melynek mindegyike más és más ke-
zelést igényel. Ezért ajánlatos ezzel 
a panasszal mihamarabb orvoshoz 
fordulni. Első lépésként a háziorvos 
felkeresése szükséges, ha kell, ő to-
vábbirányít minket egy neurológus-
hoz. Ha ő sem ér el eredményt, akkor 
jöhet a fejfájás-ambulancia.

„Elsődleges (primer) és másodlagos (sze-
kunder) fejfájást különböztetünk meg – 
mondja Arne May. A primernél maga a 
fejfájás a betegség, a szekundernél a fejfájás 
valójában egy tünete valamilyen másik be-
tegségnek. Ez utóbbi akár agydaganat is le-
het, de persze rengeteg más, kevésbé komoly 
betegség is.”

Legismertebb primer fejfájás a mig-
rén, Magyarországon körülbelül a la-
kosság 10 százaléka érintett e téren, 
a többségük nő. A szúró, lüktető 
fájdalom rohamszerűen érkezik, és 
4–72 órán át tarthat, sokszor fény- 
és hangérzékenység kíséretében. 
Nemritkán fellép rosszullét, hányás 
és gyengül a koncentráció. Az oka 
a génekben keresendő. „Több olyan 
kromoszómahibát is ismerünk, melyek 
megléte migrénhez vezet” – magya-
rázza May. A rohamot kiválthatják 
környezeti tényezők, alváshiány, ala-

csony vércukorszint, stressz – és min-
den más egyéb is, amire talán nem is 
gondolunk.

Gyakoriság szempontjából második 
helyen áll a tenziós fejfájás. Németor-
szágban a lakosság 1 százaléka eseté-
ben krónikusan fennálló panasz, 90 

százaléknál alkalmanként lép fel. Az 
érintettek nagyon nagy hányada fér-
fi. A fájdalom a fej egészén érezhető 
tompa nyomásként, melyet a mozgás 
sem befolyásol – a migrén esetében 
ugyanis a mozgás általában csak ront 
a dolgon. Más jellemző tünetről nem 
számolnak be, az okok ismeretlenek. 
A kutatók ez idáig nem találtak ge-
netikai magyarázatokat.

Ehhez képest – szerencsére – viszony-
lag kevesen találkoztak a Cluster-
fejfájással. A fej egyik oldalán jelent-
kező fájdalom kiindulópontja mindig 
az egyik szem mögött van, soha nem 
vált át a másik oldalra, és nagy inten-
zitású, rendkívül nehezen elviselhető. 
Ezzel egyidejűleg az érintett oldalon 
könnyezik a szem, és eldugul az orr. 
Az ok ismeretlen.

A fejfájás fajtájának megállapítá-
sához az orvos azt is figyelembe ve-
szi, hogy a beteg szed-e valamilyen 
gyógyszert, hiszen ezek is okozhat-
nak ilyen tüneteket. Hasznos lehet, 
ha a gyakori fejfájással küldő beteg 
naplót vezet ezekről a panaszokról, 
eseményekről. A fejfájásra az orvos – 
a különböző vizsgálatokat követően 
– gyógyszeres kezelést alkalmazhat a 
panaszok fellépésekor vagy megelő-
zésképpen. Migrénes roham esetén 
triptán-tartalmú szerek segíthetnek, 
de ezek érszűkítő hatását mint le-
hetséges mellékhatást, mindenkép-
pen figyelembe kell venni, ezért az 
érrendszeri megbetegedésben szen-

vedőknek ez nem írható fel. Tenziós 
fejfájás esetén csak rövid ideig szedhető 
például ibuprofen-tartalmú gyógyszer, 
mivel ebben a párosításban ezek a sze-
rek még inkább felerősíthetik a fejfájást. 

A megelőzésre fektetik a hang-
súlyt, amikor amitriptilint tartalma-
zó gyógyszereket ajánlanak a tenziós 
fejfájással küszködőknek. Ha a mig-
rénes rohamok száma eléri a havi hár-
mat, akkor szintén ezzel a szándékkal 
fél évig speciális gyógyszereket írhat-
nak fel, amelyek által a rohamok gya-
korisága a legtöbb betegnél csökken. 
Jóllehet ezek a szerek nem tudják a 
krónikus fejfájást gyógyítani, de ké-
pesek azt kedvezően befolyásolni.

Bizonyos bétablokkolókról – vagyis 
olyan anyagokról, amelyekkel a ma-
gas vérnyomást is kezelik – és anti-
depresszánsokról kiderült, hogy a 
fejfájást is képesek csökkenteni. Még 
nem teljesen tisztázott, hogy miként 
érik el ezt a hatást, de May feltétele-
zése szerint elősegítik, hogy a külvi-
lágból érkező negatív ingerek – pél-
dául stresszhatások – bizonyos agyi 
területeket ne érjenek el olyan erősen. 

Mit lehet tenni gyógyszeres kezelé-
sen kívül? Amennyiben ismert, hogy 
mi okozza a fejfájós rohamot, kerülni 
kell annak kiváltó okát. Hatékony a 
sport, azon belül is a fizikai kitartást 
követelő sportok űzése, hiszen a moz-
gás a lazítás egyik legkézenfekvőbb 
eszköze. És a klasszikusnak számí-
tó jó tanácsok: elegendő alvás, kellő 
folyadékbevitel és kiegyensúlyozott, 
hosszú koplalási szakaszokat mellő-
ző táplálkozás. Az alternatív kezelési 
módok közül az akupunktúra, a tu-
datos relaxálás (biofeedback) és a vi-
selkedésterápia érdemel említést.

May ígéretesnek tartja azokat a 
kutatásokat, amelyek CGRP-ellenes 
antitestek alkalmazását vizsgálják 
a migrén megszüntetésére. Tavaly 
négy tanulmány is megjelent ebben 
a témában, amelyek arról számolnak 
be, hogy a CGRP-ellenes antitesttel 
való kezelésre a betegek fele pozití-
van reagált, sőt, a vizsgálati időszak-
ban néhányuk egyáltalán nem élt át 
migrénes rohamot. „Az eddigi meg-
előző kezelésekkel jó, ha a rohamokat 
a felére tudtuk csökkenteni, nem hogy 
teljesen megszüntetni! Noha az eredmé-
nyeket a kutatás mostani állása alapján 
nem szabad túlértékelni, de azért na-
gyon ígéretesek” – összegzi a kutató 
az eddigi munkát.

HESZ MARIANNA
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A tágabb szellemi környezet leg-
fontosabb eleme a keresztény 
kolostori humanizmus lelkisé-

ge, amely egyszerre vezette a szerzete-
seket az életszentség láthatatlan magas-
lataira és a templomok előtt vagy köz-
tereken, utcakereszteződésekben emelt 
szószékek magasába, hogy aszkézissel, 
szemlélődéssel szerzett kincseiket meg-
osszák az őket hallgató tömegekkel. 
Léteztek azonban olyan szellemi áram-
latok is, amelyek az egyházi tanítás 
megkérdőjelezésével csak növelték a 
középkor végi társadalomban felgyü-
lemlett feszültségeket, az általuk fölve-
tett, felszínre hozott kérdésekre azon-
ban nem tudtak hiteles válasszal szol-
gálni. A XV. század során a huszitiz-
mus megfogalmazta a korabeli társada-
lom szegényeinek bibliai megalapozott-
ságú, jogos igényeit – a cseh nemzeti 
öntudat érvényre juttatása mellett. Ám 
létezett egy másik, az előzővel ellentét-

K A P I S Z T R Á N  J Á N O S  N Á N D O R F E H É R V Á R O T T

FERENCESEK A 
CSATATEREKEN

ben csak spirituális mozgalom, a feren-
ces szerzetesek szigorúbb, obszervánsnak 
nevezett irányzata, amelynek jeles kép-
viselői szintén élesen, radikálisan vetet-
ték fel a szegénység kérdéskörét, és hite-
les válaszuk volt, mert maguk élték meg 
önkéntes alapon a szegénységet. Ez 
utóbbi irányzat két kiemelkedő alakja 
Marchiai Szent Jakab és Kapisztrán Szent 
János. Az ő működésük, nagy hatású 
beszédeik témaválasztása ebben a szel-
lemi környezetben válik igazán érthe-
tővé, jelentőségük felmérhetővé. 

A huszitizmus a Magyar Királyság 
történelmének addigi legnehezebb 
időszakában jelentkezett. Az ország 
északi vidékeit a huszita zsoldosok 
több évig pusztították. A délen és kele-
ten (Erdélyben) terjesztett huszitizmus a 
vallási megosztottság előmozdításával 
gyöngítette az ország egységét, ellenál-
ló képességét, éppen akkor, amikor a 
Balkánon a szinte megállíthatatlan osz-

mán terjeszkedés egyre fenyegetőbbé 
vált. Az obszerváns ferencesek küzdel-
me a keresztény tanítás tisztaságáért vi-
szont jól szolgálta Európa, s ezen belül 
az ország egységét, a terjeszkedő Osz-
mán Birodalommal szembeni sikeres 
ellenállás nélkülözhetetlen előfeltételét.

Az	elWfutár
Marchiai Szent Jakab Kapisztrán Szent 
János előfutárának tekinthető pályafutá-
sa és magyarországi működése alapján. 
Az itáliai Monteprandone városká-
ban született 1394-ben, a keresztneve 
Domonkos volt. Otthonról megszökött, 
egyik pap rokona befogadta, tanította 
az értelmes, élénk fiút. Perugia egyete-
mén jogi és orvosi tanulmányokat foly-
tatott, majd jegyzőnek szegődött egy 
nemeshez. 1415-ben eldöntötte, hogy fe-
rences szerzetesnek áll. Marchia tarto-
mányban talált rá arra az obszerváns kö-
zösségre, amely befogadta és új nevet 

Két	nagy	uralkodó,	Zsigmond	és	Mátyás,	 valamint	az	utóbbi	apja,	Hunyadi	János	a	XV.	 század	
magyar	történelmének	legfontosabb	személyei,	akiknek	akarata,	elhatározása	jelentWsen	befolyá-
solta	az	ország	életét,	s	ezen	túlmenWen	az	egész	keresztény	Európa	további	sorsát.	Mellettük	
megjelentek	a	pápák	küldöttei,	legátusai,	akik	közvetítették	a	Szentszék	iránymutatását,	valamint	
olyan	szerzetesek,	akik	egész	Európát	a	meködési	területüknek	tartották,	és	saját,	egyéni	karizmá-
jukat,	lelkesültségüket	nem	kímélve,	munkálkodtak	a	kereszténység	egységének	megteremtésén,	

és	ami	még	nagyobb	jelentWsége:	igyekeztek	megakadályozni	az	oszmán	terjeszkedést.	
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a váradi és a csanádi püspökségen át-
haladva – a kalocsa–bácsi érsekség te-
rületére érkezett, ahol 1437 telét töl-
tötte, majd végül a szerémi és a pécsi 
püspökséget járta be. Időközben IV. 
Jenő pápa (1431–1447) legátusává lett.

Zsigmond király 1437. január 12-én 
kelt levelében azt kérte Jakabtól, hogy 
társaival Szent György napjáig, április 
25-éig legyen jelen a déli határvidéken 
a betörő oszmán hadak elleni küzde-
lemben. Szendrő várának felmentését a 
kortársak neki, illetve szónoklatainak 
tulajdonították, mert olyan szuggesz-
tív erővel bíztatta a magyar sereget a 
kereszténység megvédésére az iszlám 
mindent elpusztító erőszakos hódításá-
val szemben. 

Ettől kezdve az obszerváns ference-
sek jelen voltak az oszmán–magyar 
küzdelem csataterein. Ezért írhatta 
Turóczy János a Magyarok Krónikájá-
ban, hogy a várnai csata (1444. novem-
ber 10.) során sok szerzetes, „legfőként a 
cseri barátok [az obszerváns ferencesek 
magyar neve] rendjéből elesett”. 

Kormányzóból	szerzetes
A másik, ugyancsak obszerváns feren-
ces szerzetes, aki hazánkba jött: János. 
Dél-Itália Capestrano városában szüle-
tett 1386. június 24-én. Perugiában jo-
gi tanulmányokat folytatott, s 26 éve-
sen a város bírája lett, majd 1414-ben 
Perugia kormányzója. Az Itáliára ek-
kortájt olyannyira jellemző városhábo-
rúk egyikében részt vett, majd emiatt 
börtönbe került, ahol döntően megvál-
tozott beállítottsága, és szabaddá válva 
csatlakozott a ferences rend szigorúbb 
irányzatához. Teológiai tanulmányai 
után pappá szentelték és hitszónokként 
működött Európa-szerte: Burgundiá-
ban, Flandriában, 1451-től pedig V. 
Miklós pápa (1447–1455) megbízásával 
Közép-Európában.

Sorra járta a német városokat: Re-
gensburg, Nürnberg, Bamberg, 
Coburg, Arnstadt, Erfurt, Weimar, 
Jena, Naumburg, Halle, Magdeburg, 
Zerbst, Wittenberg, Lipcse, Drezda 

szerepelt a listáján. Ezt követte Borosz-
ló és Krakkó. Rendtársai népes csapa-
tával utazott, akik szervezték körülöt-
te a mindennapi élethez szükséges 
szállást, élelmet stb., hogy ő csak a pré-
dikálással foglalkozzon, illetve a hozzá 
segítségért folyamodókkal törődjön. 
Voltak, akik érkeztét megelőzve elő-
készítették a terepet, voltak, akik min-
den történést írásban rögzítettek, és 
végül ott voltak kíséretében a tolmá-
csok. A helyi krónikások szintén leír-
ták a működését. Például Drezdában 
„mindenki bámulta tudományát, és meg-
indult alázatos buzgóságán. Bár az embe-
rek nem tudták, mit jelentenek a szavak, 
mégis, amint meglátták ezt a férfit, jobban 
figyeltek rá, mint annak beszédére, akit meg-
értettek. Némelyek elhagyták a hűtlenség, 
eretnekség és szakadárság gonoszságát, má-
sok a felfuvalkodás gőgjéről tettek le, egyesek 
lemondtak rossz úton szerzett vagyonukról, 
és felhagytak a játékszenvedéllyel. Amit vét-
kes hiúságból drága pénzen megszereztek, 
azt szabad akarattal, kényszer nélkül lábai-
hoz hordva a tűznek adták át” (Kulcsár Pé-
ter fordítása).

János a korabeli divatot követő hosszú 
hajnak elszánt ellensége volt a hiúság és a 
frizurára pazarolt ápolási költségek mi-
att. Meggyőző erejű beszédei hatására 
számos előkelő nő levágatta haját és a 
szónok által „hiúság máglyájának” ne-
vezett tűzbe vetette. Az alacsony terme-
tű és szépnek aligha nevezhető szerzetes 
imádságainak hatására számos, gondo-
san, pontos adatokkal rögzített gyógy-
ulás történt, ám neki gondja volt azon 
esetek lejegyeztetésére is, amelyekben fá-
radozása nem járt eredménnyel. 

Imádsággal,	szónoklattal,	
harangszóval

Mindeközben a színterek alaposan át-
rendeződtek. Konstantinápoly 1453. má-
jus 29-én elesett. Másnap II. Mehmed 
szultán bevonult a Hagia Sophia temp-
lomba, a bizánci kereszténység legfőbb 
szentélyébe. A Bizánci Birodalom meg-
semmisült. Számítani lehetett rá, hogy 
Európában a Magyar Királyság lesz az 

adott neki: Jakab testvér lett belőle. 
Komoly teológiai tanulmányok után 
pappá szentelték, ettől kezdve egész 
életét az igehirdetés töltötte ki. Először 
Toszkána, Umbria, Marchia tartomá-
nyait járta be, majd Közép-Európa kö-
vetkezett. Jakab 1433 előtt rendfőnöke 
megbízását teljesítette, amikor végig-
járta Boszniában a szigorúbb irányza-
tú, obszerváns ferences kolostorokat.

Mivel a boszniai tartomány rendfőnö-
ke, Kurzolai János ferences szerzetes 
Várad püspöke lett 1435-ben, Jakab 
testvér követte az előbbi poszton, sze-
mélyében egybefogva a boszniai és ha-
zai obszerváns kolostorokat. Szónoki 
hírét a királyi udvarban is ismerték, és 
Zsigmond király (1387–1437) ösztönzé-
sére a bázeli zsinat megbízta, hogy a 
Magyar Királyság területén élő vala-
mennyi keresztény hívő hitének tiszta-
ságán őrködjön. A király a kiváló teoló-
giai tudású Jakabot Tatára rendelte, 
hogy segítségére legyen a huszitákkal 
folytatott tárgyalásokban. Két hónap 
után az esztergomi érsekség területén 
folytatta működését, majd Erdélybe 
ment, ahova kezdtek beszivárogni a 
huszita tanok Moldva felől. Jakab be-
szédeit az őt kísérő rendtársai tolmá-
csolták a mindenütt nagy számban 
összegyűlt hallgatóság előtt. Innen – 

Capestrano mai látképe

Nándorfehérvár ostroma egy XVI. századi 
török miniatúrán

Kapisztrán János XX. századi ábrázolása a 
fertQboldogasszonyi  kolostor falán

(GÓZON ÁKOS FELVÉTELE)
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Orsini családok vetélkedése. Ez te-
remtette meg Borja pápává választásá-
nak a lehetőségét. Miután III. Calixtus 
néven a trónra lépett, megesküdött, 
hogy Konstantinápolyt visszaszerzi a 
kereszténységnek, akár saját élete árán. 
Egy hónapon belül bullát tett közzé, 
amely 1456. március 1-jére keresztes 
hadjáratot hirdetett az Oszmán Biro-
dalom ellen. 

Ebben a felfokozott várakozásokkal 
teljes időben, 1455. június 5-én érke-
zett Kapisztrán János Győrbe, ahol 
kézhez vette a pápai megbízó levelet. 
A Jánosok: Hunyadi és Kapisztrán 
szegődtek a katalán pápa mellé. Juan 
de Carvajal bíboros tovább pontosí-
totta az indítandó keresztes hadjárat 
terveit, annak újabb meghirdetésével. 
Kapisztrán Szent János 1455 nyarán az 
ország középső vidékeit járta. Eger, 
Székesfehérvár után Szeged, Csanád, 
Várad következett, majd Erdély. Ige-
hirdetése a hit tisztaságát és a kereszt 
fölvételét szolgálta. 1456. február 15-
én a budai vár templomában átvette a 
pápa által küldött keresztet 
Carvajaltól, s április 15-én elindult 
Budáról az országos, védekező jellegű 
keresztes hadjáratot hirdető útjára. A 
pápa a távolból imádsággal segített: 
1456. június 29-én kelt bullájában az 
egész kereszténységnek elrendelte 

mise és körmenet tartását ha-
vonta a pogányok feletti győze-
lem kiesdekléséért. A klérus na-
ponta tartozott imádkozni 
ezért, a híveknek pedig követ-
niük kellett papjaik példáját: ek-
kora tehető az Úrangyala imád-
ság bevezetése. Carvajal bíbo-
rosra (ő is János!) a nemzetközi 
támogatás megszervezése há-
rult, Kapisztránra az önkénte-
sek toborzása: április közepén 
Baranya, Bács, Bodrog, Csanád 
megyékben szólította a kereszt 
alá a harcosokat. Kevéssel ké-
sőbb, május elején II. Mehmed 
szultán megindult seregei élén 
Nándorfehérvár bevételére. 

Égi	jel
Június legelső napjaiban az égbol-
ton feltűnő Halley-üstökös min-
denkiben félelmet gerjesztett, 
Kapisztránt kivéve. Ő a ritka 
eseményt égi jelnek tartotta, a 
győzelem megjövendölésének. 
Tíz nap múlva parancsot kapott 

oszmán támadás következő célpontja. 
Tudta ezt a pápa és a ferences hitszónok 
is. V. Miklós keresztes hadjáratot hir-
detett, János pedig haladéktalanul a 
hadszíntérre akart sietni, hiszen az 
obszerváns ferences kolostorok háló-
zata a veszélyeztetett területekről 
gyorsan és pontosan, folyamatosan 
küldte az információkat Itáliába. 

Szécsi Dénes esztergomi érsek 1455. 
május 30-án a pápa által a keresztet 
fölvevőknek engedett búcsút meg-
hirdette, s még ezen a napon levelet 
küldött Kapisztránnak, hogy meg-
hívja őt a győri országgyűlésbe. Ed-
digre új pápa ült Szent Péter trónusán: 
III. Calixtus (1455–1458). Neki jutott 
osztályrészül, hogy a nándorfehérvá-
ri győzelmet harangszóval és imád-
sággal előkészítse, majd a Színeválto-
zás ünnepének (augusztus 6.) elrende-
lésével annak emlékét megörökítse. 
A  katalán eredetű Alfonso de Borja 
(Borgia) diplomáciai szolgálataiért 
lett előbb Valencia püspöke (1429), 
majd bíboros (1444). V. Miklós pápa 
és munkatársai nagyra értékelték jogi 
jártassága mellett szigorú életvitelét, 
részrehajlástól mentes, bölcs állásfog-
lalásait. Elődje halála, 1455. március 
24. után a bíborosi testületet véglete-
sen megosztotta a Colonna és az 

Hunyaditól: a Duna partján siessen 
Nándorfehérvárra, az oszmán sereg 
gyorsan közeledik. Öt hajóval indult 
lefelé, a parton pedig néhány ezer 
ember követte. Péterváradon mise 
közben újabb jelet kapott. Az égből 
alázuhanó nyílon felirat állt: „Ne félj, 
János, hajózz tovább, győzelmet aratsz a 
törökök felett!”

Július 2-án érkezett meg hajóival, 
embereivel Nándorfehérvárhoz. Két 
nap múlva megkezdődött az ostrom. 
Kapisztrán lelkesítette, Hunyadi irá-
nyította a védekezést. Július 21-ére a 
magyar harcosok bekényszerültek a 
rommá ágyúzott várba. Hunyadi a 
zimonyi táborból kért segítséget, ami 
meg is érkezett, s az ellenség rohamát 
sikerült visszaverni. Másnap, 22-én 
Hunyadi egyenes tiltása ellenére Ka-
pisztrán átkelt a Száván, hogy néhány 
ezernyi, rosszul fölfegyverzett ke-
resztesével a sokszoros túlerőre tá-
madjon. A szultán serege e meggon-
dolatlan lépés fölötti örömében teljes 
erejéből megtámadta Kapisztrán csa-
patát, és a várral szemben felállított 
ágyúkat magukra hagyta. Hunyadi a 
várból mindezt látva, katonáival el-
foglalta azokat, és saját ágyúival tá-
madta hátba a szultán seregét. 

Az örömre gyász következett, még-
hozzá kettős. Hunyadi Zimonyban, 
augusztus 11-én, Kapisztrán Újlakon 
október 23-án lépett „a minden élők 
útjára”. A következő évben a pápa pa-
rancsára Marchiai Szent Jakab rövid 
időre visszatért hazánkba, de a ked-
vezőtlen körülmények miatt vissza-
kényszerült Itáliába, ahol 1476-ban el-
hunyt. 

A nándorfehérvári győzelemhez 
Hunyadi János és sógora, Szilágyi 
Mihály hadvezéri képességei mellett 
szükség volt Kapisztrán Szent János 
karizmatikus egyéniségére – és enge-
detlenségére. Ezzel a győzelemmel 
Nándorfehérvár 65, a Magyar Ki-
rályság 70 évnyi haladékot kapott. 

TÖRÖK JÓZSEF

Szent Jakab-kódex, Monteprandone

Monteprandone mai látképe
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Az új közgyűjtemény is kiemel-
ten kezeli a látogatóközönség 
felé való nyitottságot, ezért el-

sődleges feladatának a magyar parla-
mentarizmus kialakulását és fejlődését 
bemutató történeti kiállítás megvalósí-
tását tekinti. Így nyílhatott meg 2015. 
március 6-án A magyar törvényhozás 
ezer éve című állandó kiállítás, amely 
egy hosszú és bonyolult történeti 
folyamat áttekintését célozza meg. De 
hogyan lehet egy ilyen – ne féljünk 
kimondani, hogy  száraz, az átlagember 
érdeklődésére vajmi keveset számítható 
– témát izgalmasan, látványosan 
bemutatni?

Egy történeti folyamat – 
szokatlan	nézWpontból 

A múzeum elsődleges célközönsége, a 
középiskolás korosztály a papíralapú, 
dokumentumokkal teli kiállítást nem 
csak unalmasnak tekinti, de gyakorlati-
lag be sem fogadja. A XXI. század fia-
talja már – a digitális effektekre épülő, 
rendkívül látványos virtuális világ 
vonzásában élve – a múzeum világá-

A  M A G YA R  TÖ R V É N Y H O Z Á S  E Z E R  É V E

AMIRVL	EGY	KIÁLLÍTÁS	
TÁRGYAI MESÉLNEK

ban sem adja alább az élményt. Ezért 
a klasszikus és a modern múzeum-
technika kombinációjával létrehozott 
kiállításban a műtárgyak mellett nagy-
méretű vetített felületeken, érintőkép-
ernyőkön megjelenő filmek és képes 
animációk teszik egyrészt teljessé a tar-
talmat, másrészt izgalmassá a látványt. 
És ami talán még ennél is fontosabb: 
az interaktív eszközök élménnyé vará-
zsolják az ismeretszerzés folyamatát. A 
kiállítás „tartó oszlopai” azonban min-
denképpen az eredeti múzeumi tár-
gyak, amelyek hitelesítik a történetet, 
és amelyek köré a modern múzeumi 
technika emeli az „építményt”. 

A magyar országgyűlések és a parla-
mentarizmus történetét bemutató kiál-
lítás hét kronologikus fejezetbe sűríti 
a csomópontokat és a fejlődés ívét. A 
kiállítás középpontjába a népképvise-
leti országgyűlés 1848-as megteremtése 
került, ahol a látogató megismerheti, 
ahogyan a népszuverenitást megteste-
sítő új törvényhozás és a neki felelős 
magyar kormány együttműködése 
lerakta a polgári Magyarország alap-

jait. E csomópont köré épül fel a tör-
ténet, időben előre és hátra egyaránt a 
kiállítás nagy egységeiben. Az elsőben 
– a középkor és a rendi országgyűlések 
kora – a gyökereket s az országgyű-
lések intézményesülését mutatják meg. 
A másodikban a népképviseleti ország-
gyűlés kialakulásával, működésével 
ismerkedhet meg a látogató, végigkí-
sérheti az új elveken alapuló parlamen-
tarizmus megszilárdulásának folya-
matát, annak 1918-as összeomlásáig. 
A harmadikban az 1918–1990 közötti 
időszak rendszerváltásokkal birkózó 
parlamentarizmusát, majd annak elsor-
vasztása tanulmányozható, ahol már az 
installáció kialakítása is jelzi, hogy az 
útkeresések, zsákutcák és az újrakezdé-
sek korszakáról van szó. Mindeközben 
az első rész végétől a második végéig 
(a XVII. század eleje és a XX. század 
eleje között) tartó időszak bemutatá-
sával a megszokottól eltérő történelmi 
összefüggésekre ébred rá a látogató, 
ezzel kiiktathatunk néhány megcson-
tosodott történelmi közhelyet nemze-
ti történettudatunkból. Ez az időszak 

2014	 februárjában	az	Országgyelés	 törvényben	 rögzítette	
az	 Országgyelési	 Múzeum	 létrehozását.	 Az	 országos	
szakmúzeum	 besorolású	 új	 közgyejtemény	 nem	
volt	elWzmény	nélküli,	ezen	a	néven	már	mekö-

dött	1929-49	között	egy	kifejezetten	nép-

szere,	 nagy	 látogatótömeget	 vonzó	
intézmény.

A magyar törvényhozás ezer éve cím_ állandó kiállítás az Országgy_lési Múzeumban
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törvényalkotás eszméjét. 1608-ban 
a koronázás utáni I. törvénycikk rög-
zítette a kétkamarás országgyűlés 
rendszerét, amely közel 250 éven át 
volt a törvényhozás rendíthetetlen 
intézménye, egyúttal a birodalmon 
belüli – bár korlátozott, de történeti 
folyamatában állandósult – magyar 
szuverenitás biztosítéka és őre.

Ez persze nem ment egyszerűen, 
az uralkodók mindig is próbálkoztak a 
rendeleti úton való kormányzással, ami 
azonban határozott ellenállást váltott ki 
a magyar nemesi társadalom minden 
rétegéből. A nemzeti függetlenség 
és a kompromisszum, a birodalmon 
belüli korlátozott önállóság (ami egy-
ben nagyobb biztonságot nyújtott a 
még mindig fenyegető nagyhatalmi 
hódító törekvések ellenében) volt csu-
pán a választási lehetőség évszázado-
kon át a magyar politika számára. S 
bár az 1711-es szatmári békepontokon 
nyugvó megegyezés egy évszázadot is 
meghaladó időre zavartalan fejlődést 
eredményezett, a társadalom moderni-
zációjának igénye az uralkodói hatalom 
béklyójában újra fegyvert adott a nemzet 
kezébe. A modern parlamentarizmus, 
a népfelség elvének diadalra jutásával 
megvalósított népképviseleti ország-
gyűlés is fegyverzajban szilárdult meg. A 
sajátos magyar utat, azt, hogy 1848-ban 
egy voltaképpen törvényesített forra-
dalom vívta ki a világ csodálatára a 
polgári állam megteremtésének lehe-
tőségét, két egymás melletti tárlóban 
elhelyezett szablyával demonstráljuk. 
Míg a bécsi forradalom tárlójában egy 
harci fegyver, a császári-királyi had-
sereg 1837 M tiszti szablyája idézi fel 
a véres utcai harcokat, a pesti márci-
us 15-e hangulatát a kokárdák mellé 
helyezett jurátus szablya, a márciusi 
ifjak mint honorácior értelmiségi-
ek öltözékének kiegészítője (sokkal 
inkább jelvény, mint harci fegyver) 

jeleníti meg. Persze bármennyire is 
látványosak a fegyverek egy parla-
mentarizmussal foglalkozó kiállítás-
ban, nem lehet eltekinteni a kevesebb 
érdeklődést kiváltó törvénykezés meg-
jelenítésétől sem.

A	rekonstrukció	
A kiállítás legrégebbi időket szemlél-
tető tárgyai a középkori törvényho-
zás legfontosabb kellékei, a királyi 
pecsétek és oklevelek. Ám ezeket az 
igen sérülékeny, a fénytől, páraingado-
zásoktól fenyegetett tárgyakat tartósan 
nem lehet kiállításon tartani, így nemes 
másolatokként kerülnek bemutatásra. 
A történeti folyamat egészének meg-
mutatása azonban néha olyan tárgya-
kat is igényel, amelyek már nem állnak 
rendelkezésére a múzeumnak. Talán 
ennek a problémának a megoldása a 
legizgalmasabb muzeológiai feladat.

A magyar alkotmányosság történe-
tének az egyik legismertebb oklevele 
az 1222-ben II. András által kiadott 
Aranybulla. Korszakalkotó jelentőségét 
az adja, hogy a XIII. századra kialaku-
ló társadalmi csoportok érdekszövetsége 
nyomást gyakorolt a királyra, hogy 

ugyanis nemcsak az újra és újra kitörő 
szabadságküzdelmek, hanem egyúttal 
a kompromisszumkeresés, sőt a komp-
romisszumok megkötésével kialakított 
józan, mértéktartó, ugyanakkor tartós 
sikereket felmutató országépítés kora.

A XVIII. század elejéig majd minden 
generáció megvívta a maga szabad-
ságharcát, vagy a leghatározottabban 
állt ellen az elhatalmasodó uralkodói 
önkénynek. Ezek mindegyike – még 
a fegyverrel levert vagy elbukott 
küzdelmek is – kompromisszumot 
eredményeztek, megegyezést a hata-
lommal. A folyamatot legérzéklete-
sebben a látogatók feje felett lengő 
zászlórekonstrukciók és -másola-
tok mutatják be, ahol a szabadság-
harcosok (Bocskai, Bethlen, Thököly, 

Rákóczi) harci lobogóinak sorába 
egy-egy koronázási zászló illeszke-
dik. Mindezek fényében talán már 
nem is olyan meglepő, hogy a kar-
dokat, puskákat, pisztolyt, de még 
egy kisebb löveget is látunk ebben a 
kiállításrészben. De valójában mit is 
keresnek itt a fegyverek?

Fegyvercsörgés	közepette	
A XVI–XVII. század fordulóján zajló 
tizenöt éves háború sikertelensége 
nyilvánvalóvá tette, hogy az uralkodó 
nem képes az oszmán hódítók-
tól megszabadítani az egyre jobban 
kivérző országot. Magyar fegyverek 
emelték trónra II. Mátyást, s hozták 
vissza Prágából II. Rudolf sikertelen 
uralkodása után a magyar ország-
gyűlésnek helyet adó Pozsonyba azt a 
Szent Koronát, amely a hatalombir-
toklás szimbólumából egyre inkább a 
magyar szuverenitás jelképévé vált. 
A rendek akaratából megválasztott 
király meghajolt az akkori nemze-
tet jelentő rendek követelései előtt, 
s elfogadta az országgyűléssel közös 

Dörzskerekes puska szablyapengés puskavillával a 15 éves háborúból és a „kuruc dali párpisztoly” egyik példánya hadnagyi buzogánnyal – fegyverek 
között kristályosodott ki a rendi országgy_lés intézménye a XVII–XVIII. században

A díjat nyert egyedi porcelántálat az 
Iparm_vészeti Múzeumban Qrzik,  azonban 
a Herendi Porcelánmanufaktúra elkészített 

belQle még egy példányt

Az Aranybulla rekonstrukciója
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mint az eredeti tárgyakat, amelyeket 
ha korukban nem is kíméltek, azok 
ma már a múzeumok féltett kincsei.

Egy	világrekord	politikai	üzenete
1861-ben Fischer Móric porcelánma-
nufaktúrájában egy különleges tárgy 
készült el, amellyel mint az akkori világ 
legnagyobb porcelántárgya – a követ-
kező évi londoni világkiállítás szakmai 
közönségét készültek elkápráztatni. 
Az 1 méter átmérőjű porcelántechni-
kai remek meg is kapta a kitüntetést, 
amiben talán az is közrejátszott, hogy 

festése egy olyan, a külhoniak előtt is 
viszonylag ismert történelmi jelenetet 
dolgozott fel, amely a sokszor viharos 
Habsburg–magyar kapcsolatok egyik 
legbarátságosabb eseményére emlékez-
tetett, s a kompromisszumkötés hasz-
nosságát sugallta. Ez pedig annak az 
Angliának a közvéleménye előtt sokat 
számított, amely bő másfél évtizedre 
befogadta az eltiport magyar forra-
dalom emigránsait, a szabadsághar-
cot leverő Haynaut pedig keményen 
megleckéztette a londoni sörgyári 
munkások megszégyenítő akciójával 
(ennek nyomán keletkeztek gúnyraj-
zok a harcsabajszú gőgös tábornok 

a kivívott jogokat – köztük a hata-
lommegosztás természetessé váló 
jegyeit – írásban rögzítsék. Az ural-ék. Az ural-. Az ural-
kodó immár nem lehetett önmagá-
ban a törvény forrása, s ha időről-
időre meg is próbálták ezt az elvet 
visszahozni, utódainak meg kellett 
erősíteniük az Aranybulla végzé-
seit, amelyek megkerülhetetlen 
hivatkozási alappá váltak a hata-
lomból részt követelő nemesség, 
majd a kialakuló rendek számára. 
A királyoknak pedig bele kellett 
törődniük az országgyűlés egyre szé-
lesedő jogkörébe, ezáltal a tár-
sadalom meghatározó részei-
vel történő hatalommegosz-
tásba. Azonban ez a kivételes 
fontosságú oklevél – bár a 
híradások szerint hét példány-
ban készült – nem maradt 
ránk. Ismerjük azonban egyéb 
középkori oklevelekből a hite-
les szövegét és II. Andrástól is 
maradt ránk eredeti oklevél. 
Tehát a tartalom ismert, és a 
formára vonatkozó analógi-
ákkal is rendelkezünk, ezál-
tal egy tudományos igényű 
rekonstrukció megalkotha-
tó. Így összefogtak a külön-Így összefogtak a külön-sszefogtak a külön-
böző tudományágak szakemberei: a 
középkori történész, a királyi okleve-
leket őrző Magyar Országos Levéltár 
Országos Levéltárának munkatársai, 
a papírrestaurátor, a kiállítást tervező 
muzeológus, majd segítségül hívták a 
digitális technikát, az informatikai ter-
vezést, s megszületett a mai tudásunk 
szerint leghitelesebb, az 1222-es ere-
detit leginkább megközelítő rekonst-
rukció. Ezt a műtárgykárosító hatá-
soktól kevésbé fenyegetett tárgyat 
már bátran – a rendezés szempont-
jai és a nagyközönség kíváncsiságát 
minél inkább kielégítő módon – el 
lehet helyezni a kiállításon. Nem úgy, 

futásáról). A porcelántálra festett 
képen az 1741-es pozsonyi ország-
gyűlés híres jelenete látható, amikor a 
magyar rendek alig egy emberöltővel 
a Rákóczi-szabadságharc megvívá-
sa után megmentették a Habsburgok 
ingadozó trónját a fiatal uralkodónő, 
Mária Terézia támogatásával.

Nem tudjuk, ki javasolta a kép témá-
ját, de kitűnően mutatja 1861 közhan-
gulatát. A neoabszolutista politikájának 
eredménytelenségét látó Habsburg ural-
kodó, I. Ferenc József 1861 tavaszán 
összehívta a magyar országgyűlést, 
ami hirtelen felpezsdítette a politikai 
életet. A kortársak el is nevezték az 
eseményeket „kis ’48-nak”, miután 
az országgyűlésen hasonló hangu-
latban tevékenykedtek, mint az első 
népképviseleti országgyűlésen. A kez-
deményezés azonban eredménytelen 
maradt, mert a ’48-asok nagy számá-
tól megriadó uralkodó a kiegyezésre 
hajló felirat parlamenti többsége elle-
nére rövidesen feloszlatta az ország-
gyűlést. Azonban egyre több ember 
előtt vált nyilvánvalóvá, hogy a meg-
egyezés elkerülhetetlen, és az 1741-es 
események mintájára, mindkét félnek 
engednie kell. Az 1865-ben újra össze-
ülő országgyűlés már ennek szellemé-
ben dolgozott, s alkotta meg az 1867-es 
kiegyezést.

Egy	erWltetett	párhuzamként	
keletkezW	ereklye

Látszólag egyszerű bútortöredékek, fel-
szakított ülésburkolatok lapulnak a dua-
lizmus válságát feltáró kiállítási tárlóban. 
Az ellenzéki képviselők az obstrukci-
ójukat a házszabályok megkerülésével 
letörő házelnök, Tisza István gróf elle-
ni tiltakozásukat az akkor csak néhány 
hónapja birtokba vett Országház képvi-
selőházi termének vadonatúj bútorzatán 
fejezték ki, annak szétverésével. S hogy 
nem egyszerű vandalizmusról volt szó, 
hanem az önkény elleni tiltakozásról, jól 
szimbolizálta, hogy az üléshuzatdarabok 
hátoldalát alá is írták. Nem is akárkik: 
Kossuth Ferenc, a Függetlenségi Párt 
vezére vagy Thaly Kálmán történész-
politikus. S ezek a darabok nemzeti 
függetlenségi ereklyeként kerültek a 
Magyar Nemzeti Múzeumba. Talán 
emlékeztek apáik 1848-as tevékenységé-
re, amikor Petőfi és Jókai elvitték március 
15-én ebédidőben a szabad sajtó első dedi-
kált példányait a Nemzeti Múzeumba?                  
                                       KEDVES GYULA

Dörzskerekes puska szablyapengés puskavillával a 15 éves háborúból és a „kuruc dali párpisztoly” egyik példánya hadnagyi buzogánnyal – fegyverek 
között kristályosodott ki a rendi országgy_lés intézménye a XVII–XVIII. században

A képviselQházi ülésterem szétvert bútorzatának darabjai 
mint az önkény elleni harcos tiltakozás relikviái
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A KÉK DUNÁBAN
Kiss Keve Tihamér, az MTA Ökológiai Kutatóközpont 

Duna-kutató	 Intézetének	 professzora	 1978	 Wszén	
kezdte a Duna vizsgálatát, és azóta folyamatosan 

kutatja	a	folyóban	lebegW	apró	növényi	szervezete-
ket, a fitoplanktont. A mikroszkopikus algák segíte-

nek	abban,	hogy	nyomon	kövessük	vizeink	minWsé-
gét	 –	ezt	az	Európai	Unió	szabályozása	 is	elWírja.	
Míg a nyolcvanas években közepes volt a Duna 

vízminWsége,	 ez	 azóta	 sokat	 javult	 a	 szennyvizek	
tisztítása nyomán.

– A fitoplankton kifejezés vízben 
úszó növényi szervezetet jelent?
– Az úszás nem szerencsés szó. A 
fitoplankton vízben lebegő életmódú 
algák összefoglaló neve – ez annyit je-
lent, hogy sok közülük tud ugyan sa-
ját maga is úszni, de olyan kis hatás-
fokkal mozog, hogy a víz áramlásai-
hoz képest az úszása elhanyagolható. 
Ezért is mondjuk azt, hogy lebegő 
életmódú algák. Amikor 1978-ban 
elkezdtem a Duna fitoplanktonját 
kutatni, elsősorban a Budapest feletti 
gödi szakaszt vizsgáltuk. Azt tapasz-
taltam abban az időben, hogy az otta-
ni fitoplanktonban mennyiségi vo-
natkozásban és fajösszetétel szem-
pontjából is legnagyobb szerepe a su-
garas szimmetriájú kovaalgáknak 
van. Ezeket úgy képzelhetjük el, 
mintha picurka, mindössze néhány 
század milliméter átmérőjű Petri-csé-
szék lennének. Egy-egy ilyen kis Pet-
ri-csészében él maga az alga. A ha-
sonlat azért sem rossz, mert a kovaal-
gák váza elsősorban szilícium-di-
oxidból áll, és ugyanez az anyag az 
üvegnek is a fő alkotórésze. A kova-
algák tavasztól őszig általában a 
fitoplankton tömegének 40–50 száza-
lékát adják, de nagyon sokszor előfor-
dul, főként kora tavasszal és késő ősszel, 
hogy ez az érték 70–80 százalékot is el-
ér. A dunai fitoplanktonfajok – így a 

kovaalgák is – nagyon gyors szaporo-
dásúak, valamint meglehetősen tág 
ökológiai feltételek mellett tudnak élni.
– Ide kapcsolódik, hogy miért is fontos 
ez a terület az emberek nézőpontjából. 
Ha jól tudom, az Európai Unió Víz 
Keretirányelvében (EU VKI) az egyik 
indikátorcsoport a fitoplankton, illetve 
a kovaalgák. Hogyan működik egy ilyen 
indikáció, és mit tudhatunk meg a víz 
minőségéről az algákon keresztül?
– Nagyon rövidre fogva: az EU VKI 
által előírt, felszíni vizekre vonatkozó 
vizsgálatsorozat elsősorban az élőlény-
együttesek vizsgálatára vonatkozik. 
Öt élőlénycsoportot emelnek ki ebből: 
a fitoplanktont, a bevonatlakó algá-
kat, a makrofitont, tehát a vízi edé-
nyes növényeket, a makrozoobentosz 
szervezeteket – itt a makroszkopikus 
állatokra gondoljunk – és a halakat. A 
fitoplankton éppen a Duna esetében 
nagyon fontos élőlénycsoport, hiszen 
ebben a folyóban a fotoszintézisnek je-
lentős részét ezek a szervezetek végzik.
– Erre épül utána az egész tápláléklánc?
– A tápláléklánc részben a fitoplank-
tonra, részben a bevonatlakó algákra 
épül. Ugyanúgy, mint a szárazföldön, 
ha növények nem lennének, akkor élet 
sem lenne ilyen formában a Földön, 
mert az általuk felépített szerves anyag 
az, amit aztán az összes többi élőlény 
hasznosít. A Dunát az 1980-as, 1990-es 

években az jellemezte, hogy kisvizes 
időszakokban a fitoplankton számára 
igen kedvező időszakok adódtak – kicsi, 
1–1,5 m/s-os volt a folyó sebessége, ala-
csony volt a lebegő anyag koncentráció-
ja, és ennek köszönhetően jutott fény a 
lejjebb lévő rétegekbe is. Ilyenkor gyors 
szaporodásnak indult a fitoplankton. A 
Centrales-kovaalgák, ezek a szép, suga-
ras szimmetriájú szervezetek nyáron 
akár naponta kétszer is képesek osztód-
ni. Erre vonatkozóan is végeztünk ku-
tatásokat. A lényeg az, hogy a Centrales-
fajok már kora tavasszal nagy számban 
megjelentek a 3–4 fokos Duna-víz-
ben. Később aztán mások is előtűn-
tek mellettük a nyári időszakban, 
májustól augusztus végéig: elsősor-
ban a zöldalgák közé tartozó 
Chlorococcales-fajok. Bizonyos aprócska 
ostoros algák is nagyobb számban for-
dultak elő ilyenkor a fitoplanktonban. 
A fitoplankton mennyiségi alakulására 
az volt a jellemző a ’80-as, ’90-es évek-
ben, hogy tavasszal hirtelen nagy tö-
meget ért el, majd ősszel csökkent, vi-
szont az áradások jelentős mértékben 
befolyásolták a mennyiségüket. Ilyen-
kor a víz sebessége megnő, zavarossá 
válik a folyó, ez mind kedvezőtlen a 
fitoplankton szaporodása szempontjá-
ból. Tehát egy áradás során hirtelen 
csökkent a mennyiségük. Aztán ha az 
ár levonult, megint csak gyorsan, egy 
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hét, 10 nap alatt szépen el tudták érni 
a korábbi mennyiséget.
– Említette, hogy 1978 óta foglalkozik a 
Duna planktonjaival. Milyen változá-
sokat tapasztalt ez az időszak alatt a 
Duna vízminősége szempontjából, és 
hogyan függ össze ez a Víz Keretirány-
elvvel? Milyen kategóriái vannak a víz-
minőségnek az uniós szabályozás sze-
rint, és ez hogyan változott időben?
– A VKI ötös skálán osztályozza a víz 
minőségét, ökológiai állapotát. A leg-
jobb kategória neve a kiváló ökológiai 
állapot, utána a jó, a közepes, a mérsé-
kelt és a rossz következik. Hogy ha a 
’80-as, ’90-es éveket a fitoplankton 
alapján minősítettük volna, akkor azt 
mondhatnám, hogy az idő tájt a Du-
nát a közepes vagy a mérsékelt tarto-
mányba soroltuk volna, és esetenként 
már megközelítette volna a jó tarto-
mányt. A ’90-es évek vége táján jelen-
tős javulás állt elő. Ennek alapvetően 
az lehetett az oka, hogy a felső Duna-
szakaszon – Bécsben, Pozsonyban, 
Győrben, később aztán Budapesten is – 
jelentős és jó hatékonyságú szennyvíz-
tisztítást építettek ki a hatóságok, és az-
óta is jól működnek ezek a szennyvíz-
tisztítók. Úgyhogy a korábbi tetemes 
növényi tápanyag-koncentráció – itt el-
sősorban a nitrogénre, a foszforra gon-
doljunk – felére-harmadára csökkent. 
Mindennek a következményeképp a 
fitoplankton tömege a 2000-es években 
folyamatosan csökkent. 

Manapság, különösen a nyári időszak-
ban, már-már kevés is a fitoplankton 
mennyisége. Ha az éves változást néz-
zük, akkor tavasszal még mindig elég 

sok van belőle, elsősorban kovaal-
gákból, nyáron ezeknek a mennyi-
sége is szépen csökken, és kialakul a 
Dunára jellemző kis fajszámú és kis 
egyedszámú fitoplankton. A nyári 
eltűnés tudományos szempontból 
nagyon érdekes számunkra, még 
nem tudjuk, hogy milyen összetett 
okai lehetnek a jelenségnek. Az 
egyik, már említett tényező a növé-
nyi tápanyag mennyiségének jelen-
tős csökkenése lehet. Emellett a fény-
gátlás is felmerül, a következők miatt. 
Beszéltünk arról, hogy a lebegőanyag-
tartalom kisvizes időszakban általában 
kicsi. Ez nagyon is érthető, hiszen a 
Dunán nagyon sok víztározó épült, 
így az erőművek víztárolóiban a le-
begtetett hordalék egy része kiülep-

szik, a ’70-as évek-
kel összehasonlítva 
később felére-har-
madára csökkent a 
mennyisége a hazai 
szakaszon. Emiatt 
mélyebbre jut le a 
fény a vízben. Külö-
nösen nyáron, az át-
látszó vízben, a felső 
rétegekben (ez akár 
1–2 méteres is lehet) 
túl nagy a fényin-
tenzitás, ami a kicsit 
zavarosabb vízhez 
alkalmazkodott fo-
lyóvízi fitoplankton 

szaporodását gátolja. Így ilyenkor 
csak a mélyebb rétegek kedvezők 
számukra.
– A vízminőség szempontjából az al-
gák mennyiségének egyfajta optimu-
ma, középértéke lenne tehát az ideális.
– Feltétlenül az optimum lenne az ide-
ális, és úgy gondoljuk, hogy az utóbbi 
években talán megközelítettük ezt. 
Úgy gondoljuk, hogy nyáron keve-
sebb az alga, mint ahogy az optimális 
lenne. Tavasszal viszont ideális az al-
gák mennyisége. Ha kevés az alga, 
nincs termelés a vízben, az oxigénter-
melés is kisebb, és ez a vízminőség 
szempontjából már kedvezőtlen.
– A Kék Duna keringőt éppen 150 éve, 
1866-ban írta ifj. Johann Strauss. Ak-
koriban tényleg kék volt a Duna? Mos-
tanában néha megint kéknek látszik...
– Számunkra volt a leginkább megle-
pő, amikor 2003 augusztusában elő-
ször előfordult, hogy Budapestnél 
2–3 hétre a korábban zöldes-barna 
színű Duna szép kékké vált. Akkor 
döbbentünk rá arra, hogy Strauss 
biztosan ezt a kék színt látta annak 
idején a bécsi Duna-szakaszon is. A 
nemrégiben történt változás elsősor-
ban annak az eredménye, hogy ma 
már sokkal-sokkal kevesebb a le-
begtetett hordalék a Dunában, és az 
algák száma is csökkent, így ezek 
már nem adták hozzá a zöldesbarna 
színt a víz alapvetően kék színéhez.

BAJOMI BÁLINT

Kék Duna a Római-parton 

(BAJOMI BÁLINT FELVÉTELE)

Elektronmikroszkópos kép egy kovaalgáról
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séretében. A 15 éves korosztályban a 
túlsúlyos lányok aránya az EU-ban 10 
százalék, Magyarországon ez az érték 
11 százalék.

Az adatokat korábbi mérésekkel össze-
vetve megfigyelhető, hogy az utolsó év-
tizedben a túlsúlyos 15 évesek aránya je-
lentősen megnövekedett a rendszervál-
tás országaiban. 

A felnőtt lakosság körében is elvégzett 
mérés adatait nehéz országonként össze-
vetni. Ennek oka az, hogy míg hazánk-
ban – másik öt országgal együtt – mérés 
útján állapították meg a lakosság köré-
ben az elhízottság mértékét, addig más 
országokban (például Romániában) ön-
bevallásos alapon vették fel az adatokat. 
Ez a mérésmetodikai eltérés jelentős tor-
zításokat szülhet: Magyarországon az el-
hízottak aránya 28,5 százalék, míg Ro-
mániában harmadannyi se: 7,9 százalék!

Problémafelvetésünk az volt, hogy a 
fent leírt, Magyarország-
ra és a többi országra vo-
natkozó felmérések ada-
tai, eredményei milyen 
szinten vetíthetők ki a mi 
iskolánk, a Gödöllői Re-
formátus Líceum kis kö-
zösségére, mennyire mű-
ködik ez a közösség mo-
dellként az egész társada-
lomra nézve.

Ennek kiderítésére készítettünk egy 
elektronikus kérdőívet, amelyet az 
egész iskolában elérhetővé tettünk. A 
kérdőívet a 450 diákból összesen 114 ta-
nuló töltötte ki, szinte azonos mennyi-
ségben fiúk és lányok. Kérdések szere-
peltek többek között a tanuló testma-
gasságáról, a testtömegéről, az étkezési 
szokásokról, megkérdeztük szüleik 
testmagasságát, testtömegét, életkorát 
és legmagasabb iskolai végzettségét.

A testtömegindexről (BMI) korosztá-
lyonkénti lebontásban átlagot számol-
tunk. Túlsúlyról akkor beszélünk, ami-
kor a BMI értéke 25 és 30 kg/m2 között 
van, elhízás pedig az, amikor ez az érték 
meghaladja a 30 kg/m2-t. Iskolánkban a 
BMI értéke többnyire a normális (18,5–
25) tartományba esik. Egy kiugró érték 
adódott a 17 éves korosztályban: a BMI-
értékek nemek szerinti eloszlásában kö-
rülbelül 1 egységnyi eltérést tapasztal-

TESTSÚLYVÁLTOZÁSI 
TRENDEK AZ 
ISKOLÁBAN

Rovatunkban foglalkoztunk már a kóros elhízás, az obezitás kialakulásának okaival, a táplálék-

felvétel	 ideg-	 és	 hormonrendszer	 révén	 történW	 szabályozásával,	 a	 zsíranyagcsere	 jellemzWivel.	
Cikkünkben	most	a	GödöllWi	Református	Líceum	diákjai	dolgozzák	fel	egy,	az	iskolájukban	folytatott	

felmérés	eredményeit.

Kutatásunk problémafelvetése 
az volt, hogy a világban, 
azon belül Európában a test-

súlyváltozásban mérhető általános 
trendek hogyan figyelhetők meg a mi 
kis létszámú középiskolánkban, a Gö-
döllői Református Líceumban. Egy kér-
dőívet töltettünk ki több mint 100 ta-
nulóval, így a tanulókról és szüleikről is 
adatokat gyűjtöttünk. A felmérés so-
rán nem csak a válaszadók testtömegé-
re, de étkezési szokásaikra, társadalmi 
helyzetükre is rákérdeztünk.

Ha a nemzetközi felmérések eredmé-
nyeit elemezzük, akkor fontos szem 
előtt tartani, hogy a túlsúly a jelenkor 
problémája. A múltban, még a XX. 
század második felében is, a rossz szo-
ciális helyzet miatt kialakuló alultáp-
láltság jelentette a fő problémát a táp-
lálkozási zavarok között. Ma már az 
obezitás több embert érint, mint az 
alultápláltság.

Az OECD-országokban 2009–2010 
között, egységes alapelvek mentén ké-
szített fel mérés szerint a 24 EU-tagál-
lamban a 15 éves fiúk 17 százaléka túl-
súlyos. Ez az érték Görögországban a 
legmagasabb (28%) és Dániában a leg-
alacsonyabb (10%). Magyarországon 
19 százalékuk túlsúlyos, ami hazánkat 
a középmezőnybe helyezi, Portugália, 
Ausztria, Csehország és Románia kí-
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tunk. Az eredményekből jól látni, hogy 
bár iskolánk tanulóinak a BMI-szintje 
nem magas, mégis a férfiaké nagyobb. 
Ez megfelel az országos felmérés ered-
ményeinek is, miszerint a férfiak BMI-
átlaga magasabb a nőkénél. 

A kérdőívben felvett adatok segítségé-
vel kiszámoltuk, hogy a tanulók reggeli-
re 1000–4000 KJ energiát visznek be. A 
kiemelkedően magas energiabevitelű di-
ákjaink BMI-je is normális, miközben 
hetente 3–5 alkalommal testnevelés 
órán kívüli sportfoglalkozáson vesz-
nek részt. 

A reggelizési szokások felmérése alap-
ján a kitöltők mintegy fele hagyomá-
nyos szendvicsből álló reggelit fogyaszt, 
egy zsömléből. Ehhez körülbelül egyen-
lő arányban kakaót, tejet vagy teát isz-
nak, egy bögrével. A válaszadók negye-
de péksüteményt is fogyaszt reggelire. 
Ugyanennyien esznek müzlit. Sajnos a 
kitöltők mindössze 13 százaléka fogyaszt 
valamilyen gyümölcsöt reggelijéhez.

A válaszadók 57 százaléka az iskolai 
menzán, a többiek otthon ebédelnek. 
Ebből az adatból is kitűnik, hogy 
mennyire fontos népegészségügyi 
szempontból a mintamenza vagy ah-
hoz hasonló program. Az itt kialakí-
tott ízvilág (alacsony sótartalom), 
energiabevitel és tápanyag-összetétel 
(rostban gazdag, kevés monoszacharid 
és zsír) hosszan tartó módon befolyá-
solja a tanulók egészségét. Magas 
rosttartalma miatt nagyon jó irány-
nak tartjuk, hogy a válaszadók 42 szá-
zaléka legalább hetente egyszer fo-
gyaszt főzeléket, 21 százaléka pedig 
kéthetente. A hústermelés nagy ökoló-
giai lábnyoma miatt elgondolkodtató, 
hogy a tanulók több mint fele hetente 
öt vagy annál több alkalommal fo-

gyaszt húsféléket. Ezen 
belül viszont jónak 
mondható, hogy a fe-
hérhús fogyasztása ma-
gas: a húsfogyasztás az 
esetek 82 százalékában 
baromfihúst jelent. Ke-
vésbé megnyugtató, 
hogy húsfélék mellé 
leggyakrabban (46%) 
olajos, olajban sült köre-
tet fogyasztanak. A köretek között 
második helyen (35%) a rizs szerepelt, 
sajnos mindössze 15 százalékuk fo-
gyaszt salátát. A nagy mennyiségű, 
gyorsan bevitt, ezáltal nagyrészt el-
raktározott tápanyagbevitel miatt ag-
godalomra ad okot, hogy a válaszadók 
10 százaléka heti, 41 százalékuk pedig 
havi rendszerességgel jár gyorsétte-
rembe.

A kérdőívet  kitöltők szüleinek BMI-
értékét is kiszámoltuk. Eszerint a fér-
fiaké a normális felett van, a nők ese-
tében az 50 év felettieké esik a túlsú-
lyos tartományba. Az országos felmé-
réseken azt tapasztalták, hogy a túlsúly 
és elhízás gyakorisága nő a korral, s 
mindkét nemnél. A mi felmérésünk 
nem támasztja alá ezt a megfigyelést, 
hiszen a BMI-átlag kevesebb az 50 év 
feletti férfiak esetében, mint a 40–49 
évesek körében. Az eddig elvégzett 
országos felmérések szerint a férfiak 
között gyakoribb az elhízottság, 
ugyanakkor az általunk felvett adatok 
ennek ellentmondanak, a nők BMI-
átlaga nagyobb 50 éves kor felett, mint 
ugyanebben a korban a férfiaknál. Ez 
az ellentmondás több módon is ma-
gyarázható: lehetséges, hogy a felvett 
adatok száma nem elegendő, elképzel-
hető, hogy Gödöllő, illetve a környék-

beli települések mint Bu-
dapest agglomerációs kör-
zete, annyira kevert lakos-
sággal rendelkezik, ami 
nem képezi az országos je-
lenségeket, illetve, mivel 
adataink felvétele önbe-
vallásos, és nem méréses 
úton történt, lehetséges, 
hogy a férfiak hiúsága 
okozza az eltérést. 

Albert-Jan R. Roskam 
és kutatócsoportja vizsgál-
ta azt a jelenséget 19 euró-
pai országban a XXI. szá-

zad első éveiben, hogy a viszonylagos 
jólét mellett az elhízás kialakulásában je-
lentős szerepe van az iskolai végzettség 
szintjének is. Minél alacsonyabb a kép-
zettség szintje, annál magasabb az elhí-
zottak aránya. A férfinépességben csak 
Lettországban fordult elő, hogy ez az 
arány a legjobban képzett népességben 
volt a legmagasabb. A női népességben 
mindenhol érvényesült ez a hatás.

A BMI-átlagokat az iskolánkban ta-
nuló diákok szüleinek legmagasabb 
végzettsége alapján csoportosítva is ki-
számoltuk. Ennek az eredménye 
azonban eltér az előbb említett sza-
bályszerűségtől, miszerint minél ma-
gasabb végzettséggel rendelkezik egy 
adott társadalmi réteg, annál alacso-
nyabb az elhízottak száma. Jelen eset-
ben ez a hatás fordítva figyelhető meg. 
Az alacsonyabb végzettséggel rendel-
kezőknek is magas, a normál értéken 
felüli BMI-átlaga van, de a magasabb 
végzettségűeknek ez az értéke még 
magasabb, közelít az elhízottsághoz. 
Elképzelhető, hogy a lettországihoz 
hasonlóan ez a közép-európai, rend-
szerváltást átélt országok trendje. Ha 
ez igaz, érdemes lenne okait részlete-
sebben kutatni.

A feltevésünk, hogy az országos fel-
mérés eredményeihez viszonyítva mo-
dellként használjuk az iskolánkat, saj-
nos nem alkalmas. Ennek több oka le-
het. Az iskolánk egy viszonylag kis 
közösség, így az adatok egy viszony-
lag kis létszámú csoporttól futottak 
csak be, ezért nem tudunk olyan álta-
lánosságban beszélni a felmérésről, 
mint az országos adatok. Továbbá fel-
mérésünk önbevalláson alapul, és 
ezért az értékek sajnos nem olyan 
biztosak, mint az országos mérésen 
alapuló adatok.

PAPP TÍMEA, SZEKERES ZSÓFI, 
HUORANSZKI CSABA, 

HORVÁTH ZSOLT
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Közismert, hogy a nem megfe-
lelő időben vagy módon 
használt lámpák csillagászati 

fényszennyezést okoznak, és azt is so-
kan tudják, hogy a mesterséges éjsza-
kai fények a sötét környezethez ké-
pest nagyobb intenzitásukkal számta-
lan faj egyedeit vonzzák vagy éppen 
taszítják. Ez a hagyományos ökológiai 
fényszennyezés jelensége, a különböző 

állatok fényre adott 
helyváltoztató válasz-
reakciója pedig a po-
zitív vagy negatív 
fototaxis.

Számos ízeltlábú, fejlábú és gerin-
ces fajról tudjuk, hogy a fénypolari-
záció érzékelésére alkalmas látó-
rendszere van, amely alkalmas az 
égboltfény polarizációs mintázatát 
alapul vevő tájékozódásra vagy a vi-
zes élőhelyek felkutatására. E fajok 
poláros fényre adott helyváltoztató 
ingermozgása a pozitív vagy negatív 
polarotaxis. Az ELTE Környezetoptika 
Laboratórium elmúlt évtizedbeli kuta-
tásai révén ismertté vált a poláros fény-
szennyezés is, ami alatt a sötét és fényes 
mesterséges felületekről visszaverődő 
erősen és vízszintesen poláros fény ká-
ros hatásait értjük. E szemfényvesztő 
felületek ugyanis számtalan vízirovart 
megtévesztenek, amelyek a természe-
tes víztesteket a felszínükről tükröző-
dő vízszintesen poláros fény alapján is-
merik fel. A poláros fényszennyezés 
„tetten érhető” például, amikor szita-
kötők végeznek járőröző repülést fé-
nyes fekete márvány sírköveknél vagy 
amikor tömegesen rajzó és petéző du-
nai tömegtegzesek (Hydropsyche 

D U N AV I R Á G - K U TAT Á S

ÉLETMENTV	
FÉNYCSAPDÁK

pellucidula) figyelhetők meg a folyó-
parti üvegpaloták függőleges ablaka-
inál. Olyan összetett ökológiai csap-
dát ez idáig nem ismertünk, ahol a 
hagyományos ökológiai fényszeny-
nyezés és a poláros fényszennyezés 
együtt van jelen.

A víz felett rajzó kérészfajok, mint 
a tiszavirág (Palingenia longicauda) 
és a dunavirág (Ephoron virgo) eseté-
ben a pozitív polarotaxisnak abban 
van meghatározó szerepe, hogy raj-
záskor e rovarok mindvégig a víz-
felszín felett repüljenek. Más ké-
részfajok akár több mint egy kilo-
méterre is eltávolodhatnak a víztől, 
esetükben a pozitív polarotaxis a nős-
tények vízhez való visszatérését segíti 
a petézés végett. Mivel számos ké-
részfajnál bizonyított tehát a 
polarotaktikus vízdetekció, e szár-
nyas rovarok is ki vannak téve a polá-
ros fényszennyező felületek negatív 
hatásainak. Ennek korábbról ismert 
két példája, amikor párzó és petéző 
kérészek lepik el a sötét aszfaltutakat, 
illetve a fekete vagy piros autók víz-
szintes karosszériáját.

Csúcsforgalom	a	hídnál
A dunavirágok 19:30–20:00 körül, sö-
tétedés után jelennek meg a víz felett, 
majd a nőstények rajokba rendeződve 
megkezdik a folyó folyásirányával 
szemben haladó kompenzációs repülésü-
ket. E viselkedéssel a vízbe kerülő pe-
ték adott folyószakaszból való elsodró-
dását ellensúlyozzák, továbbá elérik, 
hogy a petecsomók megközelítőleg 
azon a helyen érjék el a mederaljzatot, 
ahol az éppen rajzó kérészek korábban 

sikeresen kifejlődtek. 
A néhány kilométeres kompenzáci-

ós repülés során a nőstények végig a 
középvonal felett haladnak, amiben 
a víztükörről visszavert fény erősen 
és vízszintesen poláros optikai jele 
vezeti őket. Amint azonban a víz fe-
lett repülő nőstények egy folyón át-
ívelő hídhoz érnek, nem folytatják 
útjukat, hanem a híd előtt feltorlód-
va egyfajta örvénylő mozgásba kez-
denek. Terepi mérések alapján meg-
állapítottuk, hogy a kérészrepülést 
ilyen esetekben a hídról és a híd ké-
pét tükröző vízfelszínről visszaverő-
dő kisebb polarizációfokú és függő-
legesen vagy ferdén poláros fény ál-
lítja meg, ami a folyó korábban ve-
zérfonalat nyújtó (erősen és vízszin-
tesen poláros) optikai jelét megsza-
kítja. Vizsgálataink szerint a kéré-
szek visszafordulnak az olyan ter-
mészetes vízpartoktól is, amelyek a 
parti növényzet tükröződése miatt 
függőlegesen vagy ferdén poláros 
fényt vernek vissza. E viselkedés 
folytán nem jutnak el és nem rakják 
le petecsomóikat azokra a szintén 
vízszintesen poláros fényt tükröző 
iszapos partrészekre, ahol a lárvák 
nem tudnak kifejlődni. 

Csóvákban	csüngW	csellengWk
A híd előtt feltorlódó dunavirágok – 
a pozitív fototaxisuk révén – a köze-
li mesterséges fényforrások vonzó 
hatásának is ki vannak téve. Több-
ször láttuk, ahogy az összegyűlt ké-
résztömegből rajok váltak ki, melyek 
egy része a híd fölé érve rögtön a híd 
aszfaltútjára szállt és petézett le, míg 

KésW	nyári	alkony	a	Dunánál.	Fehér	kérészek	sora	tenik	fel	a	víz	felett,	kezdWdik	a	dunavirágzás.	A	
szárnyas	 rovarok	 légtánca	 igazi	 kuriózum,	 kérészéletükre	 azonban	 egy	 közelmúltban	 felfedezett	
„fényes”	probléma	vet	árnyékot:	a	kivilágított	hidak	összetett	ökológiai	fénycsapdaként	meködnek,	
e	hatás	csökkentésére	azonban	vannak	erWfeszítések.	Kutyaharapást	szWrével,	azaz	a	fénysorompó	

segíthet	a	dunavirágok	védelmében

PD-115451
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tatódhat. Végül a fénycsapdába esett 
kérészek is végkimerülésben az útra 
hullanak és az aszfalt vízszintesen 
poláros optikai jelét tévesen vízfel-
színként azonosítva, a száraz útbur-

kolatra rakják 6–9 ezer petét tartal-
mazó petecsomóikat. Emiatt késő 
estére az érintett útszakasz nagy ré-
szét fehér kérésztetemek és sárga pe-
tecsomók borítják. A kérésztakaró 
alsó rétegeiben a már lepetézett és el-
pusztult, míg felül a szárnyaikkal 
egyre gyengébben verdeső egyedek 
vannak. A kiszáradt kérésztakaróból 
vett mintegy 1500 egyedet tartal-
mazó mintában mikroszkópos vizs-
gálataink szerint 99 százalékban 
nőstények voltak, ami arra utal, 
hogy a hídra főként a kompenzációs 
repülésben részt vevő nőstények ju-
tottak fel.

Mindez tehát azt jelenti, hogy a nős-
tény dunavirágokra a közvilágítás fé-
nyei a hagyományos ökológiai fény-

a többség a hidat bevilágító lámpa-
testekhez repült. A fényforrások kö-
rül egyre növekvő és hajladozó ké-
részcsóvákhoz a később érkező egye-
dek is csatlakoztak, így a tömegraj-
zások csúcspontján több tízezer 
dunavirág csüngött a lámpákon. A 
zizegő kérészfelhő megfigyelőinek 
olyan érzésük támadhatott, mintha 
„nyári hóviharba” kerültek volna. 
Hasonlóról számolt be Pongrácz 
Sándor is 1936-ban: a Duna kérésze 
„akkor jelenik meg, amikor már besöté-
tedik, akkor lepi el az éjjeli lámpákat”.

A folyó felett a peték vízbe rakásá-
val legkésőbb 21:30 körül befejező-
dik a dunavirágzás, a hídlámpák kö-
rüli rajzás azonban 23:30-ig is foly-

Virágzó	Duna

A kérész szó hallatán a hazánkban előforduló mintegy 90 faj közül legtöbben a tiszavirágra gondolunk. Kisebb testű 
rokonáról, a dunavirágról is egyre többet lehet azonban hallani, mivel az utóbbi években többször is magára vonta a 
figyelmet tömeges megjelenésével. A Duna folyamatosan tisztuló vizének hála, néhány éve újra százezerszámra lehetett 
megfigyelni e törékeny rovarok nászrepülését például a Szentendrei-sziget környékén vagy a főváros északi részén. 
Örvendetes hír ez, mivel a faj a korábbi évtizedekben egész Európában megritkult, valószínűleg a vízszennyezés miatt.
A dunavirág petékből kikelő lárvái 4-5 hónapig fejlődnek a folyó medrében. Járatokat furkálnak az aljzatban, 
moszatokkal és szerves törmelékkel táplálkoznak. Folyómedri rejtett élőhelyükről július végétől szeptember elejéig 
emelkednek a vízfelszínre, majd szárnyas rovarrá alakulnak. A hímeknél ez a nem ivarérett szubimágó, amely vedléssel 
alakul át ivarérett imágóvá, míg a nőstényeknél a lárvabőrből rögtön az ivarérett szárnyas rovar kel ki. A frissen kikelt 
egyedek egymással összhangban kezdik meg nászrepülésüket naplemente után. Rövid imágóéletük alatt a hímek 
felkeresik a nőstényeket, majd párosodás után elpusztulnak. A nőstények ezután felfelé repülnek a folyón, majd vízbe 
helyezik petecsomóikat. A süllyedő, tovasodródó petéket a folyó a nőstény korábbi fejlődési helyére segíti.
A rajzó rovarok nem táplálkoznak, csak a fajfenntartás ösztöne vezérli mindegyiket. Mivel sok rovarhoz hasonlóan 
vonzódnak a mesterséges fényhez, nászrepülésük során gyakran csábulnak az utcai lámpák közelébe. Ilyenkor egy-egy 
fényforrás körül akár százezer egyed is összegyűlhet, melyek tetemei később fehérbe borítják az utakat, hidakat. A 
bőséges táplálékforrásból a folyó halai és a környék denevérei is előszeretettel lakmároznak.

NÉMETH TAMÁS

Fényporszívó: kérészcsóva a tahitótfalui Duna-hídnál (POTYÓ IMRE FELVÉTELE)

Összetett ökológiai fénycsapda: a hídlámpák 

a hagyományos ökológiai fényszennyezés 

által, a hidak aszfaltfelszínei  pedig a poláros 

fényszennyezés által hatnak a nQstény 
dunavirágokra
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Első terepkísérletünkben a függőlege-
sen poláros, polarizálatlan és vízszintesen 
poláros fényű, de azonos fényerőssé-
gű és spektrális tulajdonságú lámpák 
dunavirágokra gyakorolt hatását 
vizsgáltuk Tahitótfalunál 2013-ban. 
A lámpafényt a folyó közepén repü-
lő kérészekre irányítottuk, majd 
mindhárom fenti szűrőállásnál 7 fo-
tót készítettünk a lámpához vonzott 
egyedekről. A 46 ismétlésben készí-
tett 966 fotón saját fejlesztésű kiérté-
kelő programunkkal 108 ezer 
dunavirágot azonosítottunk. Ered-
ményeink szerint a vízszintesen po-
láros fény 7,9-szer több egyedet von-
zott, mint a függőlegesen poláros, és 
4,3-szer többet, mint a polarizálat-

szennyezés által, a hidak vízszintes asz-
faltfelszíne pedig a poláros fényszeny-
nyezés által együttesen hatnak. Ilyen 
összetett ökológiai fénycsapdát első-
ként nekünk sikerült leírnunk és meg-
magyaráznunk.

Lámpás	kísérletek	a	védelemért
A természetvédelmi oltalom alatt ál-
ló dunavirág megmentésére kézen-
fekvő lenne az érintett hídlámpák 
rajzás idejére történő lekapcsolása, 
ám ez közlekedésbiztonsági okokból 
nem kivitelezhető. A dunavirág lá-
tásáról terepkísérleteken szerzett új 
ismeretek azonban lehetővé tehetik 
egy megfelelő védelmi rendszer ki-
dolgozását.

lan párja. Ez alapján úgy véltük, hogy 
ha a hidakról vízszintesen poláros ref-
lektorokat lógatnánk a víz fölé, akkor 
a kérészek ezeket előbb megpillantva 
és vonzóbbnak találva, képeznének 
csóvákat, és nem kerülnének a (polari-
zálatlan) hídlámpák bűvkörébe. 

2015-ben, második terepkísérle-
tünk során e feltételezésünket vizs-
gáltuk meg. Arra kerestük a választ, 
hogy a dunavirágok mozgásának irá-
nyításában a fototaxis vagy a 
polarotaxis számít-e elsődlegesnek. 
Valóban szükségesek-e tehát egy ké-
részvédő fénysorompó kiépítéséhez a 
poláros reflektorok, vagy elegendő 
az egyszerűbb hagyományos, polari-
zálatlan változat használata? A na-
gyobb intenzitású polarizálatlan és (a 
polárszűrő használata miatt) 60 szá-
zalékkal kisebb fényerősségű vízszin-
tesen poláros fényforrásokat ez eset-
ben farúdon lógattuk a vízfelszín fölé 
a híd folyásirányú oldaláról, ahonnan 
a kompenzációs repülésüket végző 
nőstény dunavirágok a hídhoz érkez-
tek. A fénysorompó lámpáihoz von-
zott kérészekről 549 képet készítet-
tünk, melyeken mintegy 100 ezer 
dunavirágot azonosítottunk. Ered-
ményeink azt mutatják, hogy a na-
gyobb intenzitású polarizálatlan fé-
nyű reflektor 2,5–2,7-szer több 
dunavirágot vonzott, mint a 
(polárszűrő révén) kisebb fényerejű, 
vízszintesen poláros párja. 

Mivel tehát a nagyobb fényintenzi-
tás miatt a polarizálatlan reflektorok 
erősebb reakciót válthatnak ki a 
dunavirágokból, mint polárszűrős 
változatuk, ezért egy hagyományos 
reflektorokból álló védő fénysorom-
pó önmagában hatékonyabb lehet. 
Ennek használatával a hagyományos 
ökológiai fényszennyezés – a bá-
mészkodni vágyók örömére – to-
vábbra is elkerülhetetlenül fennáll-
na, viszont a kérészek a fénysorom-
pót vonzóbbnak találva nem repül-
nének fel az aszfaltút feletti hídlám-
pákhoz. Ennél fogva nem láthatnák 
a híd aszfaltútját sem, így a kimerü-
lő kérészek nem arra, hanem petéik-
kel együtt a folyó vizébe hullaná-
nak, az utódgeneráció tehát megme-
nekülhetne. A kecske is jól lakik,  a ká-
poszta is megmarad.

FARKAS ALEXANDRA, 
EGRI ÁDÁM, HORVÁTH GÁBOR, 

KRISKA GYÖRGY

Dunavirág-védQ fénysorompó tesztje Rábahídvégen  (KRISKA GYÖRGY FELVÉTELEI)

A polarizációs mintázatok szerint a folyó középvonalában erQsen és vízszintesen poláros, 
a parti növényzet tükörképénél gyengén és függQlegesen poláros fény tükrözQdik (A); a híd 

tükörképénél visszaverQdQ gyengén és függQlegesen poláros fény megszakítja a folyó erQsen 
és vízszintesen poláros optikai jelét (B); a híd erQsen és vízszintesen poláros aszfaltútját a 

kérészek tévesen vízként azonosítják (C).
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EDUVITAL–ÉT
SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

Botanikus botanikusról

Kitaibel Pál polihisztor volt a javából: ásványvizeinket térké-
pezte fel, kőzeteket vizsgált, a móri földrengésről készített 

térképe mai szemmel nézve is nagyszerű, állattani megfigye-
lései között mára eltűnt fajok szerepelnek s még sorolhatnám 
úttörő munkásságának színtereit. A legtöbben azonban bota-
nikusként aposztrofálják, nem véletlen, hogy a róla szóló mo-
nográfiákat is botanikusok írták: Jávorka Sándor, majd Molnár 
V. Attila, a Debreceni Tudományegyetem tanára. Utóbbi elő-
ször 2007-ben írt könyvet Kitaibel Pál élete és öröksége címmel a 
nagy botanikusról, s kötete nagyszerű felkészülési alapműnek 
bizonyult és bizonyul ma is az elődjéről elnevezett és az Élet 
és Tudomány közreműködésével meghirdetett Kiateibel Pál 
Országos Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny 
résztvevő diákjai számára – minthogy a szerző maga is részt-

vevője, mi több, nyertese volt diák-
ként a versenynek. 

Molnár V. Attila a tudós életét, 
tudományos munkásságát azóta is 
kutatja, s az újabb és újabb forrás-
adatok, érdekesebbnél érdekesebb 
összefüggések bemutatása bizony 
már e mostani, újabb kötetének 
terjedelmét is feszegeti. Igaz, „nem 
akárkivel van dolga”. Kitaibel igé-
nyes természettudós volt, aki hihe-
tetlen teherbírásáról híres, magától 
szigorú munkabeosztást követelt 
meg, csak a kutatásainak áldozta 
életét, ebből adódóan igen termé-

keny volt – tűnik ki Molnár V. Attila újabb könyvéből, amely 
részletesen beavat Kitaibel hatalmas vállalkozása, az eleinte 
füzetenként közzétett, majd három vaskos kötetbe gyűj-
tött botanikai munkája, a Descriptiones et Icones készülésének 
kulisszatitkaiba is. A mostani nyomdát dicsérő monográfiában 
több Icones-lap is – bár nem az eredetivel azonos nagyságban, 
de – teljes pompájában tanulmányozható. Mellette a szerző 
mai növényfelvételei is alátámasztják a nagy tudós aprólékos, 
jó megfigyelőkészségét. Lapunk olvasóinak nem kell bemu-
tatnom Molnár V. Attilát, a fotóst, gondoljunk csak az Élet 
és Tudományban megjelent számtalan cím- és hátlapjára.  S 
ha már címlapról esett szó: e könyv sokat sejtető első és hátsó 
borítója a tudós képzeletbeli dolgozószobáját ábrázolja, gon-
dosan elhelyezve azon/benne a sok ezer kilométernyi megtett 
kutatóút elmaradhatatlan kellékeit és a begyűjtött temérdek 
növény- és kőzetminta feldolgozását, rendszerezését. 

A kötet legnagyobb értékének azt a sok-sok tudomány-
történeti szálat tartom, amely kirajzolódik ebben a többrétű 
munkában. Igazi szintetizáló munka, nagyszerű korrajz, ame-
lyet több tudományterület művelői is haszonnal forgathatnak, 
s bátran ajánlom a tudósról elnevezett versenyen induló tanu-
lók felkészüléséhez is. (Kitaibel – egy magyar tudós élete. 2015, 
2016 oldal; kiadta a Debreceni Egyetem Természettudományi és 
Technológiai Kar Növénytani Tanszéke; könyvesbolti forgalomba 
nem kerül, megrendelés és info: kitaibel.konyv@gmail.com) 

ALBERT VALÉRIA 

Ami összeköt, és ami elválaszt

A Természet Világa szerkesztője, Németh Géza több év-
tizede járja a világot. Legújabb kötete egyfajta esz-

szenciáját adja földkörüli csavargásainak. Tapasztalatait, 
élményeit összegzi mindarról, ami érhet egy utazót uta-
zás közben, és arról is, ami nem, de mégis éri. Előre bo-
csátjuk, a könyv nem könnyű olvasmány! De csak azért, 
mert a keménytáblás, 560 oldalas kötet majd’ másfél kilót 
nyom. A stílusa ugyanolyan „némethgézás”, mint ami-
lyet a lapban és blogján megszokhattunk tőle. 

A könyvet történelmi ismeretterjesztéssel kezdi az 
olyan fiatalok számára, akik nem tapasztalták meg a 
70-80-as évek utazási feltételeit. Nos, háromévente le-
hetett utazni, legalábbis Nyugatra, és legföljebb 50 
dollárt vihetett magával az illető. Persze, élelmesebb 
utazók igyekeztek különböző trükkökkel kitágítani a 
lehetőségeket, mint ahogy a határátlépés során felme-
rülő problémákat is lehetett bizonyos „módszerekkel” 
kezelni. Ezekből is kapunk ízelítőt, már csak azért is, 
mert a történelem az élet tanítómestere, de sok helyen 
a világban ma is szükséges alkalmazni ezeket.

S ha már ízek, akkor beszéljünk a tőlünk nagyon el-
térő gasztrokultúrájú országokról is. Enni és inni mu-
száj, de nagyon meg kell gondolni, mit veszünk ma-
gunkhoz. Azokban, akik annak idején másfél-két évet 
eltöltöttek sorkatonaként, valószínűleg felsejlik az a 
meglátás, hogy nem mindig jó, ha az ember tudja, mit 
eszik. Ez azonban más „tészta”. Ami nekünk – fino-
man szólva – nem ínycsiklandó fogás, az máshol termé-
szetes, és fordítva. A szerző is mesél 
ilyen irányú tapasztalatairól.Ide kap-
csolható a higiénia, a tisztálkodási le-
hetőségek, amelyek nem mindenhol 
vannak összhangban azzal, amit itt-
hon megszoktunk. De ne háborog-
junk, hanem örüljünk, hogy van 
áramunk, vizünk, vécénk – a világ 
sokkal nagyobb részén nincs. 

Az is nagy kihívás, hogyan értet-
jük meg magunkat ott, ahol még a 
gesztusok is mást jelentenek, és 
még a táblákat sem tudjuk jól fel-
fogni, nemhogy a nyelvet. Ilyen-
kor különösen fontos, mennyire 
befogadók, segítőkészek a helyiek, de az is, hogy 
mi, messziről jött emberek mennyire értjük meg vagy 
legalább viseljük el a nagyon más szokásokat, nézeteket, 
kultúrát. Lehet sorolni a különbségeket és Németh Géza 
ontja is azokat élvezetes történetein keresztül. De hangsú-
lyozza, sőt arra építi fel mondanivalóját, hogy sokkal fon-
tosabb az, ami összeköt bennünket. Ahogy az élővilágban 
a biodiverzitás gazdagítja bolygónkat, úgy az emberek 
világában a kulturális sokszínűség gazdagítja az emberi-
séget. (Németh Géza: Sör jégkockával, Bevezetés más világok-
ba, Flaccus Kiadó, 2016, 560 oldal, 5500 forint)

TRUPKA ZOLTÁN 
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T árlat az ünnepi számban. 
Osszunk meg hát nézőink-

kel ünnepeket. Amikor egy-egy 
amatőr fotós képe művészi kva-
litást mutat. Nem ezért fényké-
pez, de szeret igényesen dol-
gozni. Aztán egy érdekes nézet, 
egy különös világítás, egy éle-
sen exponált részlet vagy éppen 
sejtelmes elmosódás…, főkép-
pen pedig egy nem tervezhető, 
megmagyarázhatatlan valami, s 
a fotó ugrásszerűen több lett, 
mint puszta leképezés. A mű-
vész céltudatosan és folyamato-
san ezt a valamit keresi, más 
nem is érdekli, eldobja. Az ama-
tőr mindössze jó képekre törek-
szik. Ám néha, amikor a letöl-
tött fotó a képernyőn megjele-
nik, váratlan villanás a lelkében: 
a kép sugároz! A rátalálásnak, 
az alkotásnak az öröme persze 
csak az övé, de az eredmény 
mindnyájunké.

H. J.

1

2

ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

1. Heimuth Kriszta (Budapest, 

heimuth.kriszta@gmail.com) – Xilofon

2. Kissné Horváth Júlia (julis64@gmail.com) 

– Pampaf_
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3

4

5

Az ÉT-galériában bárki kiállíthatja fel-
vételét, megosztva él ményét olvasó-
társaival Kérjük, hogy a digitális képet 
tif vagy jpg formátumban 300 dpi
felbontással küldje el az et-galeria@
eletestudomany.hu címre. A tárgyrovatba 
írja: ét-galéria, és a kísérRlevélben mondja 
el, amit a felvétel körülményeirRl és a témáról 
tud. A beküldR jutalma a „kiállításban” meg-
nyilvánuló elismerés. 

A „hónap képe” 5000 Ft különdíjat kap.

SZABÁLYOK
4. Török Tamás 

(toroktam@ttmk.nyme.hu) – Virágzó sulyom 

5. Talabér Csaba (Sárvár, 

csacsa0319@gmail.com) – Kharübdisz – 

Hosszú záridQvel fényképeztem 
a Rába egy örvényét, amely a statikus 

részeket kiemeli, 

míg a hullámvonulatokat 

átlagolva összegzi

3. Kiss László (Budapest, 

kiss.laszlo1988@gmail.com) – Lebegés – 

Az óriás tündérrózsa vízfelszínen lebegQ 
levele a könnyedség látszatát kelti, azonban 

egy kisgyermek súlyát is elbírná
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LogIQs

www.mensa.hu

2.	fejtörW – Tilki Csaba feladványa

Melyik szám illik a kérdQjel helyére?

1.	fejtörW – Schmiedl Gábor feladványa

Egészítse ki a fenti szavakat ugyanazzal az értel-
mes magyar szóval!

3.	fejtörW – Schramkó Irén feladványa

Az	elWzW	számunkban	megjelent	fejtörWk	megoldásai

1.	fejtörW – Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: KEMPELEN FARKAS

2.	fejtörW – Schramkó Irén feladványa

Megoldás: D
(Oszloponként az elsQ és a második négyzet összesítése 

adja ki a harmadik négyzet alakzatát. A függQleges vonalak ha fedik egymást, 
elt_nnek, ha nincs fedés, összeadódnak.  A vízszintesek esetében 
ha fedés van, megmarad a vonal, ha nincs fedés, összeadódnak.)

3.	fejtörW – Tóth Tamás feladványa: 

Megoldás: E
(A háromféle kinyúló kar (0, 1 és 2 db) és a lábak háromféle összekötése 

(fent, középen, lent) alapján összesen 9 különbözQ adótorony létezik. 
Mindegyik egyszer szerepel az ábrán.)

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

gondolkodást	kívánunk!

 Válasszon a bet_vel jelzett lehetQségek közül! Melyik illik a kérdQjel helyére?



Szeretni vagy segíteni?

Franciaországban egy bretagne-i 
egyetem pszichológuskutatói elő-
szeretettel végeznek terepkísérle-
teket városukban, a legkülönbö-
zőbb helyszíneken. Ezek a kísér-
letek, melyek közül többről már 
ebben a rovatban is beszámol-
tunk, egyszerűek, mindennapi 
jelenségeket vizsgálnak, és éppen 
ezért nagyon sok ember minden-
napi életét érintik. A kutatók 
egyik évek óta kedvelt témája, 
hogy az emberek mikor, hol, mi-
lyen körülmények hatására haj-
landók segíteni másoknak, azaz 
milyen rejtett tényezők befolyá-
solják a segítőkészséget. E tárgy-
ban az egyik legújabb kísérletet 
Virginie Charles-Sire és munkatár-
sai végezték egy bevásárlóközpont 
parkolójában. A kutatók szokás szerint egy mindennapi je-
lenetet „játszottak el”, amelyről a helyszínen tartózkodó vá-
sárlók, járókelők közül senki sem gondolta, hogy valójában 
egy lélektani kísérlet: a parkolóban egy férfi vagy egy nő 
egy felnyitott csomagtartójú autó mellett állt, és egy jó-
kora kartondobozt próbált meg áttenni egy bevásárló-
kocsiból az autóba. Ez láthatóan nemigen sikerült neki, 
úgy tűnt, a csomag nagyon súlyos és nehezen pakolható 
– azaz elkelne még valakinek a segítsége. A csomaggal 
foglalatoskodó „vásárló” természetesen a kutatók beépí-
tett embere volt, aki mindig akkor kezdett küszködni a 
dobozzal, amikor feltűnt valaki a közelben. Társa egy távo-
labb parkoló autóban feltűnés nélkül figyelte, mi történik. 
Az egyik beépített ember férfi volt, a másik nő, és időről 
időre szerepet cseréltek.

A megfigyelő gondosan feljegyezte, hogy a közelben 
felbukkanó személyek közül hányan mennek oda segí-
teni a dobozt emelgető vásárlónak. A pakolást végző 
személy viselkedése begyakorolt módon mindig ugyan-
olyan volt, a beépített ember az összes próba során egy-
forma mozdulatokkal dolgozott, és szigorúan betar-
tott bizonyos szabályokat, például soha nem nézett rá a 
közelben elhaladó emberekre. Mi volt akkor a kísérlet 
lényege? Nos, egyvalami azért változott, mégpedig az, 
hogy milyen felirat volt a pakolást végző személy póló-
jának hátára írva. Az esetek egyharmadában a trikón 
nem volt felirat. A próbák másik egyharmadában az 

„aimer”, azaz „szeretni” felirat, a többi alkalommal pe-
dig az „aider”, vagyis „segíteni” szó volt olvasható a tri-
kón – minden egyéb magyarázat nélkül.

A kutatók meglehetősen sok, 450 megfigyelést végez-
tek, így az eredmények eléggé megbízhatók: amikor a 
pólón a „segíteni” szó szerepelt, az arra járóknak 16 száza-
léka segített, amikor viszont a „szeretni” szó, akkor a se-
gítők aránya sokkal magasabb lett, 28 százalékra emelke-
dett. Felirat nélküli póló viselése esetén a segítségnyújtók 
aránya 12,7 százalék volt, ami statisztikai értelemben nem 
különbözik a „segíteni” felirat esetén tapasztalt értéktől.

Ami a kísérletből biztosan leszűrhető: viselkedésünket 
jelentős mértékben alakítják olyan tényezők, amelyekről 
sejtelmünk sincsen – vagyis sokszor nem vagyunk tuda-
tában, hogy mi az, ami hatott ránk, mi befolyásolt min-
ket egy-egy döntés meghozatalakor, például azzal kap-
csolatban, hogy megálljunk-e segíteni valakinek. Az is 
valószínűnek tűnik, hogy a „szeretni” szónak különle-
ges jelentősége van, mert több kísérletben is megnőtt a 
résztvevők együttműködési hajlandósága, amikor ez a 
szó felbukkant valahol. Ám az is elképzelhető, hogy a je-
lenség magyarázata az, hogy a „segíteni” szó az elvárttal 
ellentétes hatást vált ki, mert a szó értelmezhető felszólí-
tásként is, és ez sokakból azonnali ellenkezést vált ki: ne-
kem ugyan ne mondják meg, mit csináljak!

MANNHARDT ANDRÁS

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

Két eset(t) (SZ^CS ÉDUA RAJZA)

É L E T  É S  TU D O M Á N Y   2016/34  1081

MegrendelhetR a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletágánál
Tel.: 06-40-56-56-56 (kékszám), fax: 06-1-303-3440, levélben: MP Zrt. 
Hírlap Igazgatóság, Budapest 1932, e-mail: hirlapelofizetes@posta.hu vagy az 
eshop.posta.hu honlapon, továbbá személyesen a postahelyeken és a kézbesítôknél.

ElQfizetési ár 2016-ra belföldre: 1/4 évre 3900 Ft, 1/2 évre 7800 Ft, 1 évre 15 600 Ft



1082   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2016/34

Attila korabeli áldozati 
aranyak

E hmann Gábor bejelentésének 
köszönhetően a Magyar Nem-

zeti Múzeum felbecsülhetetlen ér-
tékű hun leletegyüttessel gyarapo-
dott. Az összesen 125 tételből álló 
tárgycsoport több szempontból is 
kivételes jelentőségű a korszak le-
letanyagában. A Szenthe Gergely 

A TUDOMÁNY VILÁGA 

Katasztrófából nyert 
energia

A Leicesteri Egyetem fizikus diák-
jainak elmélete szerint földren-

gések ideje alatt mágnestekercs hasz-
nálatával elektromos áram nyerhető 
a tektonikus lemezek rázkódásából 
adódó mágneses mezőből.

A leendő fizikusok megtalálták a 
megvalósítható módját annak, ho-
gyan nyerjenek energiát természeti 
katasztrófák alatt, és ezzel biztosít-
sák a létfontosságú energiaellátást. A 
diákok szerint ugyanis földrengések 
alkalmával a tektonikus lemezek 

rázkódása közben olyan mág-
neses mező keletkezik a ráz-
kódás következtében, amely 
mágnesestekercs használatával 
hasznosítható áramot képes 
generálni. A diákok rövid ta-
nulmányban adtak számot el-
méletükről a  Journal of Physics, 
Special Topics hasábjain. A la-
pot a Leichesteri Egyetem Fi-
zika és Asztronómia Tanszéke 
tartja fenn. A folyóiratot diá-
kok szerkesztik, és célja, hogy 
gyakorlati terepet nyújtson az 
íráshoz, szerkesztéshez, publi-
káláshoz és tudományos lapok 

szemlézéséhez.
Elliott Spender, a Fizika 

és Asztronómia Tanszék 
kutatási asszisztense el-
mondta: „Bár még sok kutatás 
szükséges ahhoz, hogy az ötlet a 
gyakorlatban is alkalmazható le-
gyen, a tanulmány célja az volt, 
hogy bemutassa: vannak olyan 
módszerek, melyekkel alkalmaz-
kodhatunk olyan eseményekhez, 

melyeket általában rombolónak könyve-
lünk el, ilyen például a földrengés – és 
építő jellegűvé változtathatjuk.”

A diákok kutatása először azt vizs-
gálta, mennyi energiát nyerhettek 
volna az 1995-ben, Japánban lezajlott 
kobei földrengésből, mely 7,2 erőssé-

régész által vezetett ásatás még 
nem zárult le, de az egyedülálló 
régészeti anyagot restaurálás előtt 
bemutatta a múzeum a sajtó kép-
viselőinek.

A most előkerült 125 darab hun 
kori tárgy több csoportban buk-
kant elő, mivel hajdanán külön-
külön ásták el a rangos tulajdonos 
lószerszámait, öveit, fegyvereit, 
valamint lábbeligarnitúráját. Ez 

utóbbi a korszak leg-
szebb és legteljesebb 
ilyen jellegű együt-
tese a Kárpát-me-
dencéből. A sem-
leges kémhatású 
erdei talajban a tár-
gyak kiváló állapot-
ban maradtak fenn, 
főleg az ezüst- és 
aranytárgyak ere-
deti felülete vizsgál-
ható majd eredmé-
nyesen. Megfigyel-
hetők a tárgyakon 
olyan nyomok is, 

amelyek tudatos rituális rongálás 
során születtek, ami eddig a soha 
nem bizonyított feltételezések 
közé tartozott.

A leletek megkutatott környeze-
tében sírt nem találtak, így az elő-
került anyag jellege alapján a hun 
kori „áldozati leletek” közé sorol-
ható, amelyből alig néhány ismert 
a Kárpát-medencéből (Szeged-
Nagyszéksós, Pécs-Üszögpuszta, 
Pannonhalma, Bátaszék).

Az új lelet gazdagsága, a leletek 
száma révén egy, az ezen együt-
tesekből alkotott – fiktív, mert 
mindegyik értéke felbecsülhetetlen 
– rangsorban a nagyszéksósi lelet 
után következne. Velük ellentétben 
azonban ebben az esetben kivéte-
lesen ismert a kontextus, amely 
voltaképpen először teszi lehetővé 
a hun kori áldozati rítus leírását, 
illetve elhelyezését kulturális össze-
függéseiben.

Nagyon ritka eset, hogy a tár-
sadalomtörténeti – így történeti 
vagy régészeti – kutatásban egy új 

Hun kori lószerszámveret (arany, almandin és zöld üveg)

Földrengés Emlékpark, Kobe
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éneklésre” váltottak. A „lágy ének-
lés” kifejezéssel a kutatók azt a csen-
des, turbékolásszerű, bugyborékoló 
hangot foglalják össze, melyet a ma-
darak akkor hallatnak, amikor kü-
szöbön álló támadást jeleznek. Bár a 
vidéki madarak szintén válaszoltak 
a szimulált betolakodásra, válaszuk 
nem volt olyan heves, mint városi 
társaiké.

A kutatók gyűrűvel jelölték meg 
a madarakat, majd minden példány 
válaszát két alkalommal rögzítették 
néhány héten keresztül. A külvárosi 
madarak mindkét alkalommal erő-
sebben védték territóriumukat, s ag-
ressziójuk állandóan fennáll a költési 
idő alatt.

Mindez rávilágított arra, hogy mi-
lyen hatással van a természeti életre 
az emberi populáció terjeszkedése. 
A világ népessége az előrejelzések 
szerint eléri a 9,6 milliárd főt 2050-
re, azaz több mint 2 milliárd fővel 

növekszik a maihoz képest. Sok állat 
elkerüli az emberlakta területeket, 
vannak azonban olyan fajok, me-
lyek képesek alkalmazkodni az em-
berhez, és megtelepednek külvárosi 
vagy akár belvárosi élőhelyeken is. 

„Ahhoz, hogy megjósoljuk, az ember 
terjeszkedése milyen hatással lesz a va-
don élővilágára, tanulmányoznunk kell 
azokat a fajokat, melyek már alkalmaz-
kodtak az ember által befolyásolt terüle-
tekhez, és képesek ott megélni. Bár sok 
faj megél a külvárosi kertjeinkben, a 
viselkedésük megváltozik annak érdeké-
ben, hogy megküzdjenek az élőhely szű-
kösségével és az új zavaró tényezőkkel” 
– foglalta össze Kendra Sewall.

(Science Daily)

Agresszívebbek a 
városlakó madarak

E gy új kutatás szerint a városok-
ban élő madarak nagyobb terri-

toriális agressziót mutatnak, mint 
vidéki társaik.

Az amerikai Virginia Tech kutatói 
városlakó és vadonban élő madara-
kat hasonlítottak össze egy kutatás-
sorozat részeként. Eszerint olyan kü-
lönböző állatfajokat vizsgáltak meg, 
amelyek képesek lakott területeken 
is megélni, de életmódjukat, termé-
szetüket kénytelenek az emberi be-
folyás miatt megváltoztatni. A meg-
figyelés részleteiről a Biology Letters 
című folyóiratban számoltak be.

A kutatók azt találták, hogy a 
külvárosokban élő madarak jóval 
nagyobb territoriális agressziót mu-
tatnak, mint vidéki társaik. „Ennek 
egyik lehetséges oka az, hogy a városi 
madaraknak kevesebb élőhely áll ren-
delkezésére, de jobbak a le-
hetőségeik a védekezésre. Az 
emberhez közel élő madarak 
jobb minőségű élelemhez és 
menedékhez jutnak hozzá, de 
ugyanakkor nagyobb a versen-
gés ezekért a korlátozott meny-
nyiségű forrásokért” – fejtette 
ki Scott Davies, a College of 
Science biológusa.

Davies és a tanulmány 
társszerzője, Kendra Sewall 
35 városi és 38 vidéki 
hím énekes verébsármány 
(Melospiza melodia) terri-
toriális agresszióját mérték 
New River Valley három 
vidéki és három városi te-
rületén 2015 tavaszán. Ez 
az énekesmadár-alakúak  
rendjébe tartozó faj Észak-Ameri-
kában honos. A külvárosi terüle-
tek a Virginia Tech és a Radford 
Egyetem területén helyezkedtek 
el. A vidéki területek között volt a 
Kentland Farm és a Heritage Park. 
A kiválasztott helyszíneken a kuta-
tók egy hím énekes verébsármány 
énekét játszották le, és megfigyel-
ték, hogyan válaszol erre a szimulált 
betolakodásra a jellegzetesen territó-
riumát őrző madár.

A két külvárosi területen élő ma-
darak magasabb agressziószintet 
mutattak: megközelítették a hang-
szórót és a közelében maradtak, 
dühödten csapkodtak szárnyukkal, 
hangosan énekeltek, majd „lágy 

gű volt a Richter-skála szerint. Ezt 
követően alkalmazták modelljüket 
San Franciscóra, és megvizsgálták 
a város legmagasabb lakóépületét, 
a  Millennium Towert. Az épület 
felülete 1300 négyzetméter, ami azt 
jelenti, hogy ha az épület alapjait 
generátorblokkok felhasználásával 
építették volna meg, akkor körül-
belül 770 watt áram volna gene-
rálható egy 7,2 erősségű földrengés 
alkalmával.

A diákok végkövetkeztetése sze-
rint földrengések alkalmával jól 
generálható használható mennyi-
ségű áram, melyet vészvilágítás és 
más létfontosságú rendszerek ellá-
tására lehetne fordítani. A további, 
még hatékonyabb energianyerésre 
vonatkozó kutatások elvezethet-
nek egy olyan módszerhez, mely 
meggátolja, hogy az épületben kár 
keletkezzen azáltal, hogy elnyeli az 
energiát, melyet a földrengés ad át 
az épületnek. 

(AlphaGalileo)

forrás, ez esetben leletegyüttes ten-
ne lehetővé minőségi változást. A 
minden téren kivételes új lelet ese-
tében ez teljesül. Jelentősége – egye-
dülálló értéke mellett is – szakmai 
szempontból beláthatatlan, teljesen 
átrajzolja a korszak temetkezési rí-
tusáról, illetve a Kárpát-medence és 
a sztyeppe közötti kapcsolatokról – 
máig leginkább toposzként tovább-
élő, néha évszázados megállapítások 
alapján – alkotott vagy ilyenek által 
befolyásolt képünket.

(Magyar Nemzeti Múzeum)

Hun kori övcsat 

(vas, aranyrekeszbenalmandin berakással)

Énekes verébsármány
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Trükkös hímek

A biológusok régóta egyetérte-
nek abban, hogy a párválasztás 

során a két nem érdekei eltérőek. 
Míg a nőstényeknek az az előnyös. 
ha a legrátermettebb partnert vá-
lasztják, addig a hímek akkor jár-
nak jól, ha minél több nősténnyel 
párosodnak. Ennek érdekében meg 
is tesznek mindent, akár trükkök-
höz is folyamodnak.

Az egyik legérdekesebb trükköt 
az integetőrákok között találták 
ausztrál kutatók. Ezeknél az álla-
toknál a hímek jóval nagyobbak és 
két ollójuk eltérő méretű. A nős-
tények a szín és az integetés mód-
ja alapján ismerik fel a saját fajú 
hímeket és döntenek a nászról. A 

hímek az üregük bejáratánál in-
tegetnek, és a nőstények a legjob-
ban integető hímet közelítik meg. 
A hím ekkor bemegy az üregbe, 
ahová a nőstény jó esetben köve-
ti. A banán integetőrákok között 
vannak olyan hímek, amelyek a 
nőstény közeledtekor „udvariasan” 
félreállnak, majd követik, ha az 

bement az üregbe. Az udvarias hí-
mek esetében a nőstényeknek csak 
kisebb része lép be, de a hím belé-
pők szinte kivétel nélkül párosod-
nak, míg az előbbi esetben csak az 
esetek felében sikeres a légyott. Az 
udvariassági trükk tehát a rákok-
nál is beválik! 

BILKÓ ÁGNES

ÉT-ETOLÓGIA

Brazília 
napenergetikai terve

A spanyol Elecnor vállalat Bra-
zíliában napenergetikai projek-
tek létesítésén fog dolgozni. A 
fotovoltaikus projekteket támoga-
tó beruházás értéke a 300 millió 
dollárt is elérheti, a létesítmények 

pedig Piaui tartományát érintik 
majd. A napelemes rendszer 450 gi-
gawattóra energia termelésére lesz 
képes évente, ami több mint 220 
ezer háztartás energiaigényét bizto-
sítja majd.

Felfelé ívelő tendenciákat mutat  
a megújuló energetikai rendszerek 
külföldi piacon való értékesítése. Az 

iparágban aktív spanyol vállalatok 
más országokban keresnek létesítési 
lehetőségeket, ugyanis a hazai gaz-
dasági viszonyok nem teremtenek 
megfelelő lehetőségeket számukra. 
A hatvan éve működő spanyol vál-
lalat 40 országban érdekelt energe-
tikai létesítésekben. Celeo Redes, 
az Elecnor helyi vezetője szerint 

2019 második felére már 
elképzelhető, hogy át is 
adják az energiatermelő 
egységet. 

A tartományban jelen-
leg egy olasz vállalat is 
épít fotovoltaikus erő-
művet. Július közepén az 
olasz Enel SpA energeti-
kai vál lalat kezdte el egy 
292 megawattos, szintén 
napenergiát felhasználó 
erőművi egység építését. 
Latin-Amerika legnépe-
sebb országa alig egy éve 
3,5 gigawattnyi napelemes 
kapacitást tervezett kiépí-
teni 2023-ig, azonban az 
új, januárban bejelentett 
terveik szerint már kétszer 
ekkora, 7 gigawattos ka-
pacitásról szóltak a tervek, 
amit 2024-ig szeretnének 
teljesíteni.

(www.greenfo.hu) 
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KERESZTREJTVÉNY

E heti keresztrejtvényünk megfejtése egy, a tudásunk bQ-
vítésére inspiráló gondolat Eötvös Lorándtól. 

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett 
négyzetet. Az e heti számunkban elkezdQdQ 14 hetes rejt-
vényciklusunk végére a négyzetek bet_i – helyes sorrend-
be rakva – egy 125 éve született jeles építész, m_egyete-
mi tanár, az MTA tagjának nevét adják meg. A  ciklus vé-
gén a név megfejtQi között az Élet és Tudomány negyed-
éves elQfi zetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. Eötvös Loránd szavainak elsR része. 
7. Anyagcserét folytat. 9. Szorul, reked. 10. Hirtelen meg-
ölelQ. 12. Óvodai ügyeletes. 14. A bálna is ez. 15. Dublini. 
16. Azazhogy, másképpen. 18. Holnapig. 19. Az Esti su-
gárkoszorú költQje (Árpád). 22. Gyurta Dániel fQ úszásne-
me. 24. Nagy sietség. 25. Amilyen módon. 28. Ásványi f_-
szer. 29. Heltai JenQ alkotta szavunk. 32. Mohács centru-
ma! 33. A magasabbik órahang. 34. Színpadi m_. 37. 
Majmol. 40. Oldott, kötetlen.

FÜGGQLEGES:  1.  A gondolat befejezR szava. 2. Szándékozó. 
3. A Föld is körülötte kering. 4. ... Jürgens; osztrák táncdal-
énekes. 5. KezdQdik a játék! 6. Közterület. 7. Sértetlen. 8. Gyurkovics 
Tibor verseskötete. 11. Autonóm terület, röv. 13. Csapattag! 17. 
Kaptárbeli lép anyaga. 18. Milliliter, röv. 20. Trombita, zenei rövidítés-
ként. 21. Eötvös szavainak második része. 23. A délutánt követQ nap-
szak. 26. Fehér csapadék. 27. Eredeti hon. 30. Hibáztat. 31. IdQsb, röv. 
33. Hosszú morzejel. 35. Albánia NOB-jele. 36. Nem divatból visel csí-
kos ruhát! 38. Tájvédelmi körzet, röv. 39. Egy kis közjáték!

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. október 8.

Jelentkezési határidQ: 2016. szeptember 5. 

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

Kedves Olvasóink!

2006 és 2015 között 
megjelent lapszámaink 

kedvezményesen, 
200 forintos áron 
vásárolhatók meg 

a szerkesztRségben.

Jó szórakozást kívánunk 
lapunk  olvasásához!

A 31-es lapszámunkban megjelent keresztrejtvény megfejtése: 
TÉTLEN KÉNYELEM KORSZAKA; TÚLNÉPESEDÉS; NUKLEÁRIS 
HÁBORÚ. Gábor Dénes: Találjuk fel a jövQt !  cím_ könyvét (kiadta a 
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala) nyerte: Gladys Zoltán 
(Budapest), Lánczos Pál (Budapest), Sipos Ferenc (Celldömölk), 
Sz`cs Sándorné (Szolnok) és Tóth Sándorné (Debrecen).  A nyerte-

seknek gratulálunk, a könyvet postán küldjük el. 
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Az aláírás maga az ember. Az 
ember, aki aláírásával jelzi, 
hogy egyetért mindazzal, ami 
a papíron áll, és sajátja a dön-
tés, amelyhez kézjegyével 
hozzájárult. A Magyar Nem-
zeti Levéltár Országos Levél-
tárának interaktív, Nyomot 

hagytak: Évszázadok  – Személyiségek –Aláírások 
című tárlata egyedülálló gyűjteményének eredeti irataival 
mutatja be az aláírás hitelesítő szerepét, valamint azokat a 
kiemelkedő eseményeket és személyiségeket, amelyek és 
akik befolyásolták hazánk történelmét, kultúráját és fejlő-
dését a XIV. század közepétől egészen a XX. század végéig.

A kézjeggyel történő hitelesítés, a ma már hétközna-pinak 
számító aláírás korántsem volt mindig általános érvényű. 
A középkorban nagyobb jelentőséggel bírt a pecsét. A tár-
lat azt a folyamatot mutatja be, amely során az aláírás idő-
vel a hitelesség szinte egyedüli hordozójává vált, emellett 
izgalmas betekintést nyújt a magyar történelem meghatá-
rozó szereplőinek kevéssé ismert hivatali életébe és min-
dennapjaiba is.

A 2017. június 30-ig látható kiállítás egyedülálló lehető-
séget nyújt, hogy a látogatók neves történelmi egyéniségek 
belső személyiségéről is árulkodó kézírásait megismerjék, 
emellett egyben közelebb kerülhessenek a múlt átéléséhez 
az eredeti források és a korabeli viszonyokba mélyreha-
tóbb bepillantást nyújtó rövidfilmek révén.

A Fővárosi Állat- és Növénykert a 
világ egyik legrégebbi állatkertje. 
Alapításának gondolata már a re-
formkorban, az 1820-as és 1830-
as években is felmerült, de a törté-
nelem viharai nem kedveztek a 
létrehozásának. Végül komoly ne-
hézségek árán ugyan, de a felme-
rülő akadályokat elhárítva 1866. 
augusztus 9-én,  150 évvel ezelőtt 

– megnyithatta kapuit Magyarország első állatkertje.
A Magyar Természettudományi Múzeum ebből a jeles al-
kalomból mutatja be a „Foltos nyakorján és a többi-
ek” című kiállítását, mely október 31-ig lesz látható.
Az érdeklődők hajdani látogatókról készült felvételek kö-
zött sétálhatnak és ismerhetik meg a kert történetét, egy-
egy régmúlt pillanatot. Hogyan szerezték be és szállítot-
ták ide az állatokat? Hogyan gondozták és etették őket? 
Hogyan működik az állatkórház? Milyen szakmai kap-
csolat van az Állatkert és a Magyar Természettudományi 
Múzeum között? Hogyan illeszkedik a Fővárosi Állat-
kert az állatkertek világhálózatába? Milyen szerepet tölt 
be a nemzetközi fajmentő programokban és az oktatás-
ban? – mindezekbe is betekintést kapnak a kiállítást fel-
keresők.

ÉT-IRÁNYTd 
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ÉT-IRÁNYTd	 Bánsághy Nóra rovata

Jószay Zsolt szobrászművész időtlensé-
get sugárzó emberalakjaiból nyílt kiál-
lítás a Műcsarnokban Az elveszett 
aranykor nyomában címmel.

Az 1951-ben született és 1991 óta 
Miskolcon alkotó Jószay művésze-
tében erősen elkülönül a műtermi 
és a köztéri szobrászat. Munkái 
számos közgyűjteményben megta-
lálhatók, több tucat köztéri szobra 
közül pedig a legismertebb talán a 
miskolci Antall József-mellszobor. 
A nyolcvanas évektől számos díjjal 

és elismeréssel jutalmazott szobrászművész kiállított már 
Európa- és hazánkszerte, és nem először nyílt egyéni 
tárlata a fővárosban sem.

A Műcsarnokban látható műtermi munkák, e különleges, 
az elveszett aranykor nyomában lépdelő figurák szeptem-
ber 11-ig láthatók.

A balatonfüredi Va-
szary Galéria most nyí-
ló új, Komor rajzos-
ság – derűs festőiség 
Rippl-Rónai József 
útja Párizstól Ka-
posvárig, a Földkö-

zi-tengertől a Balatonig című tárlatán nagyszabású válo-
gatás kerül bemutatásra Rippl-Rónai József és francia mű-
vésztársai – Pierre Bonnard, Maurice Denis, Ker-Xavier Roussel, 
Paul Sérusier, Félix Vallotton és Édouard Vuillard – alkotásaiból.
Az 1890-es években Párizsban született Rippl-Rónai-
festményeken a rajzos kontúrok és a sötét, szürke, fekete 
színek túlsúlya erőteljes grafikai hatást eredményezett. 
Hazatelepülését követően, a XX. század első két évtize-
dében a művész palettája fokozatosan kiszínesedett, kép-
felületeit játékosan burjánzó, lazán odavetett élénkzöld, 
piros és sárga ecsetfoltok lepték el. Korábban döntően ko-
mor témaválasztását – elmúlás, magány, éjszaka, öregség 
és gyász – derűsebb 
világ: parkok, kertek, 
kastélyok, napfény és 
virágok motívumai 
váltották fel.

A Szépművészeti Mú-
zeummal és a Magyar 
Nemzeti Galériával kö-
zösen megvalósuló kiál-
lításon 88 műalkotást láthatnak az érdeklődők, amelyek ha-
zai köz- és magángyűjteményekből érkeztek. A 2017. ja-
nuár 8-ig nyitva tartó tárlaton Rippl-Rónai annak idején 
Párizsban is nagy sikert aratott Ágyban fekvő nő című ko-
rai munkája mellett más emblematikus remekművek is 
felvonulnak.

 Történelmi kézjegyek A festQ lelke

 150 éves az Állatkert

Kiszínesedés
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A Bethlen-kormány balneo-
lógiai törvénye
Hazánkban 1913-ban 224 gyógyfürdő 
működött, a trianoni békekötést követő-
en ebből mindössze 63 maradt. Gyógy-
fürdőink, éghajlati gyógyintézeteink és 
üdülőhelyeink közül azokat vesztettük 
el, ahová az idegenforgalmunk túlnyo-
mó része irányult a háborút megelőzően. 
A Bethlen-kormány felismerte: az or-
szág fizetési mérlegét tekintve kiemelke-
dő jelentőségű a hazai idegenforgalom, 
benne a fürdőhelyek fejlesztése. 

Miben	van	glutén?
A búza kiemelkedő jelentőségű a világ 
élelmezése szempontjából, magas szén-
hidrát- és fehérjetartalma mellett fontos 
ásványi anyagok és nyomelemek forrása 
is. Fehérjefrakciói előnyösek sütőipari 
termékek létrehozására. A búza és né-
hány más gabonaféle fehérjéi azonban 
kedvezőtlen egészségügyi hatást válthat-
nak ki az arra hajlamos fogyasztókban. 

Áldozatokra szükség van
Otto Lilienthal 125 évvel ezelőtt 
emelkedett fel siklójával a földről 
először. Ő volt az, aki elsőként értet-
te meg a felhajtóerőt, és tudta, ho-
gyan kell egy szárnyat megépíteni 
ahhoz, hogy az létrehozza ezt a ha-
tást. Ezzel lerakta a modern repülés 
fizikai alapjait, és kikövezte az utat a 
Wright fivérek előtt. 

A hátlapon

Fáklyaliliom

A hazai kertekben, néhol köztereken 
látható, ismét egyre népszerűbb fáklya-
liliomok (Kniphofia) Afrikából szár-
maznak. A nemzetségnek mintegy 70 
faját írták le. Többségük a dél-afrikai 
régióban honos, de néhányuk a földrész 
keleti részén észak felé egészen Szudá-
nig megtalálható. Egy-egy fajuk él 
még Madagaszkáron, illetve Jemen 
hegyvidékein is. Legközelebbi rokona-
ik az aloék. Hasonlóságuk miatt az első 
leírt fáklyaliliomot még az Aloe nem-
zetségbe sorolták, ma érvényes nevüket 
a német Johannes Hieronymus 
Kniphof (1704–1763) botanikával is 
foglalkozó orvosprofesszorról kapták. 

Leveleik többnyire örökzöldek, keske-
nyek, hosszúak, mutatós levélüstököt 
alkotnak. Virágzatuk felálló, a levélzet-
ből kiemelkedő. Magasságuk gyakran 
eléri a másfél métert. Az apró virágok 
csőszerűek, a fajtól függően vörös, na-
rancssárga, sárga vagy sárgásfehér szí-
nűek. A virágzat lehet egyszínű, vagy 
két különböző színből álló. A virágokat 
előszeretettel látogatják a nektármada-
rak, illetve bizonyos rovarok, mivel 
mézre emlékeztető ízű nektárt termel-
nek. Az édes nedűt néhol a helyi lako-
sok is megdézsmálják. 

A fáklyaliliomok a tápanyagban 
gazdag, napfényes termőhelyeket 
kedvelik, melyek legalább a virágzás 
alatt elegendő nedvességet is tartal-
maznak. Többségük fagytűrő, ezért 
a mérsékelt övben, különösen az eny-
hébb telű régiókban is megmaradnak. 
A Mediterráneumban sokfelé ültetik 
térelválasztóként utak mellé, illetve 
parkokba, közterekre. 

A képen látható, akár 175 centiméter 
magasságot is elérő Kniphofia foliosa ne-
vű faj Etiópia és Eritrea magashegyi ré-
giójában, 2500–4000 méteres magas-
ságban él. A helyi lakosok hasi görcsök 
gyógyítására, illetve szarvasmarhák 
gyomorfertőtlenítésére használják. 

Kép és szöveg:
RIEZING NORBERT
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