
nának), azt tapasztaljuk, hogy az így mért részecskeszám-
ra (tömegre, térfogatra) az alábbi összefüggés áll fent:

ahol D egy tört szám valahol 1 és 3 között. Ez a szám tört

N (L ) ∼ L D,

(latinul fractio ), és az alakzat tömegének mérésére hasz-
nált formulánkban ott szerepel, ahol euklideszi alakzatok-
ra a közönséges dimenzió, ezért D -t fraktáldimenziónak
nevezzük. Egy fa jellegû, nagyon komplikált, önhasonló
alakzat dimenziója tehát tört szám. Ezt nehéz elképzelni,
de ugyanakkor ésszerûnek is tûnik. Az eredmény, amit a
dimenzióra kapunk, ugyanis valahol a vonalra jellemzô 1
és a gömbre vonatkozó 3 között van, és valóban, ez igaz
arra a benyomásra, amit a fa koronája kelt bennünk.

Ha csak a fák és a felhôk volnának fraktálszerkezetû-
ek, valószínûleg nem volna az érdeklôdés olyan nagy az
ilyen fajta geometria iránt. Azonban számos olyan fizikai
és élôvilágbeli folyamat van, amelyek fraktáltulajdonságai
meghatározóak a hétköznapjaink szempontjából is. Az
áramlásokkal és az általuk nagyban befolyásolt idôjárás-
sal kapcsolatos jelenségek számos törtdimenzójú struktú-
rát generálnak. Elég a turbulens folyadékok által kirajzolt
komplex örvénymintázatokra vagy a rövid, de középtá-
von is véletlenszerûen fluktuáló, rendkívül részletgazdag
hômérsékleti grafikonokra gondolnunk. De a tôzsdei
árfolyamok ingadozása is fraktálgörbét rajzol ki.

De a fraktálok jelentôségét leginkább talán azzal lehet
érzékeltetni, hogy számba vesszük, hányféle fraktálalak-
zat létezik mindannyiunk testében. A fák szerkezetéhez
hasonlít érhálózatunk, és sokszorosan elágazó nyúlvá-
nyokkal rendelkezô idegsejtjeink is. A fraktáltulajdonság
az idôben is megjelenik. Egy adott idegsejt pillanatszerû
elektromos impulzusokat produkál, úgy mondják, tüzel.
Megfigyelték, hogy ezeket az impulzusokat idôben (tehát
egy vízszintes tengely mentén) ábrázolva fraktál ponthal-
mazt rajzolnak ki.

Egy nemrég felfedezett biológiai példával zárom a
természetben elôforduló fraktálokra vonatkozó illuszt-
rációk sorát. Bizonyára sokan gondolják, hogy a gek-
kók azért tudnak a falakon vagy függôleges üvegfe-
lületen is szaladni, mert a lábuk végén valamiféle szí-
vókorongok vannak. Valójában azonban másról van
szó. A gekkók lábujjainak végén amolyan mikroszko-
pikus fastruktúraként több szinten át elágazó, a végsô
lépcsôben már nanométeres tartományig vékonyuló
bolyhok (ágacskák) vannak, és ezek a mikroágacskák
illeszkednek bele azokba a mikroszkopikus hasadé-
kokba, amelyek minden felületre jellemzôek, hiszen –
miért is lenne épp ez másképp – megmutatható, hogy
nagyon közelrôl nézve szinte minden felület fraktál-
geometriájú.

Vicsek Tamás
ELTE, Biológiai Fizika Tanszék

VÉLEMÉNYEK

A Fizikai Szemle Szerkesztô Bizottsága az 1972-ben meghirdetett Véle-
mények sorozatát az olvasók kérésére tovább folytatja ez évben is. A
Szerkesztô Bizottság állásfoglalása alapján „a Fizikai Szemle feladatául
vállalja, hogy teret nyit a fizikai kutatásra és a fizika oktatására vonatko-
zó véleményeknek, ha azok értékes gondolatokat tartalmaznak és építô
szándékúak, függetlenül attól, hogy egyeznek-e a lap szerkesztôinek
nézetével, vagy sem”. Ennek szellemében várjuk továbbra is olvasóink-
nak, várjuk a magyar fizikusoknak leveleit.

A FÖLD FELSZÍNÉN MÉRT GRAVITÁCIÓS ERÔTÉRVÁLTOZÁS
NAPFOGYATKOZÁS ÉS ÚJHOLD ALKALMÁVAL Budapest, rpke@inf.elte.hu

Gobbi István

A „Magyari-effektus”

Még az 1961. évi napfogyatkozás idején a hazai mûsor-
szóró rádiózás kiváló úttörôje, Magyari Endre (az elsô
magyar villamosmérnök-doktor) saját elgondolását kö-
vetve megfigyelte, hogy az akkor, február 15-én reggel
bekövetkezett napfogyatkozás mintegy két és fél órányi
tartama alatt a budapest-lakihegyi rádióadó 314 m magas
antennatornya, mutatóként követte a Nap elôtt elvonuló
Holdat körülbelül 30 cm-es kilengéssel. Ismételt megfi-

gyelést már csak Magyari halálát követôen, az 1999. évi
eklipszis alkalmával végezhettünk el az önként, ad hoc
összeállt munkatársakkal, többek között ugyanannál az
adótoronynál. Így készült az 1. ábrán látható fotomon-
tázs. Már önmagában ezen kontrollmegfigyelések pozitív
eredménye is indokolttá teszi, hogy ezt a napfogyatkozá-
sok idején megfigyelhetô jelenséget „Magyari-effektus”
néven említsük, és tegyük közismertté. Annál is inkább,
mert – téves nézetek mellett – többen is tagadták a jelen-
ség létezését, és sokan nem is tudtak róla.

Magyari azonban még az 1961. évi észlelését követô
beszámolójában elkövette azt az ismeretelméleti hibát,
hogy a jelenség, észlelés, megfigyelés és tézis sorrendje
helyett elôrebocsátotta a teóriát. Ezt azonban még a hat-
vanas évek elején, elôadását követôen olyan tudományos
tekintély, mint a relativitáselméletet is eredményesen
mûvelô Novobátzky Károly professzor, valamint az akkor
még fiatal Marx György hozzászólásukban megcáfolták.

VÉLEMÉNYEK 219



Magyari e helytálló bírálatok ellenére azonban – mint

1. ábra. Napfogyatkozás a lakihegyi adótoronynál (fotomontázs).

2. ábra. Magyariék 1961. évi mérése.
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3. ábra. A Hold és a Nap vázlatos helyzete, a) az 1961-es és b) az 1999. évi megfi-
gyelésekkor.
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azt a továbbiakban látni fogjuk – szerencsénkre mégis
publikálta elméletét, s ha nem is fizikai jellegû folyóiratban,
de kiváló mérnökként, méltán megérdemelt mûszaki te-
kintélyének köszönhetôen technikai, illetve angol nyelvû
kereskedelmi kiadványokban tehette közzé gondolatait [1,
2]. Az idézett magyar nyelvû cikke végén, Magyari mintegy
„függelék” gyanánt közli az általa végzett mérések tapasz-
talati elôzményeit, melyek bennünket cikke jóval késôbbi
elolvasása után késztettek kontrollvizsgálatra.

A 2. ábrán Magyari és munkatársai által az 1961. évi
napfogyatkozás alkalmával megmért torony mozgásának
lefolyását láthatjuk. Ezt a mérést még az 1999. évi napfo-
gyatkozás idején munkatársainkkal mi is reprodukáltuk,
bár kritikusaival egyetértésben Magyari teóriáját mi sem
fogadjuk el.

Újabb feltevés a „Magyari-effektus”
értelmezésére

A 2. ábrán bemutatott diagram e sorok írójában intui-
tíve azt a benyomást keltette, hogy a közölt görbe vala-
miféle interferencia, illetve ennek komplementer párja,
a hullámdiffrakció jelenségének csonka képe csupán.
(Az interferenciát a hullám útjában álló keskeny rés, a
diffrakció jelenségét, pedig az ugyancsak hullámelhaj-
lást elôidézô akadály hozza létre.) Feltételezhetjük te-
hát, hogy a mérés eredménye valamiféle hullámjelensé-
get tár fel, és egy újabb méréssel meg kell találnunk a
csonka diagram két szélének folytatásait is, melyet a
Nap és a Föld közé belépô Hold idéz elô a hullámelhaj-
lás által. A 3.a és 3.b ábrán az adótorony, a Hold és a
Nap helyzete látható vázlatosan az 1961. és az 1999. évi
megfigyelések idején.

A 4. ábrán munkatársammal, Gyulai Márton Árpád -
dal vázlatosan szemléltettük a napsugarak irányában
haladó hullámfront elhajlását a Hold peremén. Alatta a
hullám intenzitáseloszlását ábrázoltuk, feltéve, hogy a
hullámhossz jóval rövidebb, mint a Hold átmérôje. Kí-
sérletileg ez azt jelentette, hogy e megállapítást követô
legközelebbi napfogyatkozás alkalmával jóval hosszabb
idôtartamú mérést végezzünk Magyari méréseihez ké-
pest, s így több minimum- és maximumhelyet találhas-
sunk. Amennyiben ez méréssel kimutatható, valóban
hullámjelenséggel állunk szemben. A 3. ábrán az 1961.
és 1999. évi Föld–Hold–Nap helyzetek láthatóak a mé-
rések idôpontjában.

Iménti gondolatunk bizonyítékát az jelentette, hogy az
akkoriban fellépô legközelebbi napfogyatkozás idején,
azaz 1999. augusztus 11-én nem csupán a lakihegyi
nagy adótoronynál, hanem kontrollvizsgálatként az or-

szág más adóállomásainál is végeztünk méré-
seket. Így a szombathely-gyöngyöshermáni és
a siófok-balatonszabadi adótornyok megdô-
lését is mértük a napfogyatkozás alkalmával a
székesfehérvári Geodéziai Fôiskola által kész-
séggel rendelkezésünkre bocsátott teodoli-
tokkal, valamint az Antenna Hungária mint
tulajdonos szíves jóváhagyásával.

Szombathely Kámon városnegyedében
Molnár László saját javaslata alapján az otta-
ni gyárkémény dôlését figyelte meg napfo-
gyatkozás közben. Ily módon a Dunántúlon
is nyomon követhettük az egész Európán
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áthaladó eklipszis vándorlását, illetve annak a tornyokra

4. ábra. A napsugarak irányában haladó hullámfront elhajlása a Hold
peremén. Alul a hullám intenzitáseloszlása.
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5. ábra. Az egész Európán áthaladó, 1999. augusztus 11-i eklipszis ván-
dorlása.

6. ábra. A 314 m magas torony talppontja két, egymással szemben álló
félgömb alakú porcelánszigetelôkre támaszkodik.

7. ábra. Az 1999. augusztus 11-én 10 és 16 óra közötti mérés eredmé-
nye. A fô hullámvölgytôl jobbra és balra a diffrakcióra jellemzô kisebb
púpok is megjelentek.
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gyakorolt hatását (5. ábra ). Ebben az volt a meglepô,
hogy az építészetileg homogénebb alkotás is reagált az
égi hatásra.

Asztrális hullámdiffrakció kimutatása
az 1999. évi napfogyatkozás alkalmával

Az említett mérôállomások tapasztalatai igazolják ugyan
a naptakarás idején megfigyelhetô hullámdiffrakció je-
lenségét, de ezt az effektust legkiemelkedôbben a bu-
dapest-lakihegyi adótorony indikálta az 1999. évi nap-
fogyatkozás idején. A lakihegyi torony mint indikátor
érzékenységét azzal magyarázhatjuk, hogy a 314 méter
magas torony talppontján nincs rögzítve, hanem két,
egymással szemben álló félgömb alakú porcelánszigete-
lôkre támaszkodik (6. ábra, a kísérleteket megtekintô
diákok az antennához kristálydetektort kapcsolva hall-
gatják a 314 méter magas torony által felfogott adóállo-
másokat).

A torony stabilitását ennek középmagasságában rögzí-
tett, nyolc kifeszített acélsodrony biztosítja (1. ábra ). A
lakihegyinél alacsonyabb tornyok csúcspontjuknál ter-

mészetesen kisebb kilengést végeznek, sôt a szombat-
hely-gyöngyöshermáni 60 m magas, négy lábánál Eiffel-
toronyszerûen rögzített adótorony mozgása Varga Ádám
és Geosits Zita igen pontos mérései által sem volt kimu-
tatható. Mégis, a tornyok indikációra alkalmas voltát
négybôl három építmény bizonyította.

Az 1999. augusztus 11-i napfogyatkozás alkalmával a
teljes naptakarás a nyári idôszámítás (NyISz) szerint vala-
mivel 13 óra után következett be. Ahhoz, hogy a torony
elhajlását megmérhessük, már órákkal a teljes naptakarás
elôtt, majd után is el kellett végezzük a torony megdôlé-
sének mérését. Ez a megfigyelés a székesfehérvári Geo-
déziai Fôiskola jóvoltából kölcsönzött teodolitokkal tör-
tént, augusztus 11-én 10 és 16 óra között. A pontos méré-
sek eredménye a 7. ábrán látható Szabó János Zoltán,
Bugyik József, Kovács Sándor és id. Neuberger Béla mé-
rései alapján. Ez a diagram hasonló a Magyari-féléhez
azzal a különbséggel, hogy esetünkben a fô hullámvölgy-
tôl jobbra és balra a diffrakcióra jellemzô kisebb púpok is
megjelentek, feltevésünknek megfelelôen. Nyomon kö-
vethetô volt tehát, ahogy a Hold megközelítette a Nap
peremét, majd eltakarta a Napot, és ismét túllépett a Nap
korongján.

Megjegyezzük, hogy a 7. ábrán vázolt görbére szu-
perponált kisebb amplitúdójú, de egész számú többszö-
rösként megjelenô hullámok az eklipszis elvonulásával is
fennmaradnak. Ezt a jelenséget már korábban, mint önál-
ló vibrációt Saxl és Allen is megfigyelte [3].
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A hullámhossz mérése

1. táblázat

A „Magyari-effektus” hullámtermészetére vonatkozó mérések

Év – megfigyelt
jelenség

Mérô személyek
Kiértékelt

hullámhossz2

(m)

Százalékos
eltérés

1961 –
napfogyatkozás

Magyari–Kulin1 22 425 −2,1

1999 –
napfogyatkozás

Szabó Z., Bugyik J., Kovács S.,
id. Neuberger B.

23 400 +2,1

2002 –
újhold

Nagy G., ifj. Neuberger B. 21 273 −7,7

1 A mérôállomást Kulin György csillagász állította be, de a mérés idejére Bulgáriába
ment, ahol az eklipszis megfigyelése csillagászatilag kedvezôbb volt. (id. Neuberger Béla
közlése, aki a mérésnél mint a lakihegyi rádióadó egykori fômérnöke nyújtott segítséget.)
2 Az 1–2. mérés hullámhosszátlaga λ = 22 912,5 m.

8. ábra. A hullámok haladási irányvonalai – bizonyos hibával – a Nap-
ban metszik egymást.
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1961. II. 15.
Magyari mérése

1999. VIII. 11.
ad hoc csoport mérése

A jelenség hullámtermészetének felismerését követôen
viszonylag könnyen meghatározhatjuk magát a hullám-
hosszúságot is a

aránypárból (ennek részletes levezetését lásd [4]). Imént

λ
DH

= ∆ s
RH

közölt képletünkben DH a Hold Földünk felôl nézett át-
mérôje, ∆s a két elsôrendû minimum helyének távolsága
a Földön, RH a Hold és a Föld felszínének távolsága, λ
pedig a hullámhosszúság ugyancsak méterben mérve. Ez
utóbbi általunk mért adatokból számított értéke az 1.
táblázatból olvasható ki. A táblázatban hitelesség okából
a mérést végzô személyek nevét ugyancsak feltüntettük.

Megfigyeléssel és méréssel ellenôriztük, hogy a lakihe-
gyi adótorony szabályos mozgását sem a szél, sem a hô-
mérséklet változása nem idézte elô. A toronyelhajlás
tehát – szerintünk – a Nap és Hold együttállásának, vala-
mint a hullámjelenség, azaz diffrakció következményének
tekinthetô.

Az 1. táblázatban az 1–2. és a 3. mérési
eredmények eltérése a Hold megváltozott
helyzetébôl adódott.

Mérés újhold alkalmával

Mivel a holdpálya síkja az eklipszis és az
újhold idején egymástól nem tér el lényege-
sen, feltételezhettük, hogy újhold alkalmával
hasonló hatást mutathatunk ki, mint nap-
fogyatkozás esetén. Elgondolásunkat a ké-
sôbbi idôk folyamán nem is egy alkalommal
igazolhattuk újholdak idôpontjában. Ezek
egyikét mérték korszerû, automatikus teo-
dolittal Nagy Géza és ifj. Neuberger Béla

munkatársaink, mint ahogy eredményeik az 1. táblázat
harmadik sorában is láthatóak.

A most utóbb említett mérés alkalmával Magyarorszá-
gon nem volt napfogyatkozás, vagyis a mérés eredménye
valóban az újhold által elôidézett diffrakció lehet.

A hullámforrás naprendszerünkben
maga a Nap

Megállapítható, hogy a hullámfrontra merôleges irány a
Nap irányvonalával esik egybe. Ennek alapján vázoltuk
fel a 8. ábrá t. Ehhez természetesen figyelembe vettük a
csillagászati idôszámítást. Eredményül azt kaptuk, hogy
bizonyos hibával a hullámok haladási irányvonalai a
Napban metszik egymást, vagyis az általunk mért sugár-
zás forrása a Nap. Ugyanakkor feltételezhetjük a torony-
elhajlások alapján, hogy a sugárzás hullám formájában
terjed, és a tárgyban, melybe ütközik, villamos eltolási
áramokat hoz létre.

Feltevésünket szelektív mérôvevôvel kísérletképpen el-
lenôriztük is, és meglepôen kis frekvenciát, átlagban körül-
belül 13 kHz értéket mértünk. Ezt az értéket az 1. táblázat -
ban is megadott 22912,5 m hullámhossz értékével szoroz-
va 2,9786·108 m/s-ot kapunk, azaz a fénysebességet.

Következtetések

A fentebb összefoglaltak alapján korántsem tekinthetjük
véglegesen tisztázottnak az általunk vizsgált effektust.
Jelen írásunkban a méréssel megállapított tényeket kí-
vántuk elsôsorban közölni. Óhatatlan volt azonban, hogy
néhány konzekvenciát közre ne adjunk, bár ezeket még
nem tekinthetjük végérvényesnek.

Többek között mintegy konklúzióként, megkockáztat-
juk azt a feltevést, hogy az általunk megfigyelt mechani-
kai hatás hullámnyomás következménye, tehát a kimuta-
tott effektust gravitációs hullám idézte elô. Kimondhat-
juk továbbá, hogy az égitest tömegétôl és egyéb fizikai
tulajdonságoktól függô, különbözô hosszúságú hullámok
létezhetnek mint gravitációs hullámok. Így például Hulse
és Taylor által még 1990 elôtt kimutatott sugárzás [5],
melynek forrása a Pulsar 1913+161 [6].
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Valószínûnek tartjuk tehát, hogy minden égitest az
egyéb sugárzásai mellett gravitációs hullámforrás is, me-
lyek frekvenciája – mint említettük – az égitest egyéb fizi-
kai jellemzôitôl függ.

Közremûködôk és köszönetnyilvánítás

Nap rádiófrekvenciás sugárzását mérô és az adatokat feldolgozó ön-
kéntes munkatársak 1999-tôl: Aranyos Gábor, Bardócz László, Bugyik
József, Felkai Dénes, Franyó Borbála, Geosits Zita, Gyulai Márton Ár-
pád, Kovács Sándor, Lörincz András, Máthé Donát, Máthé Péter, Mol-
nár László, id. Neuberger Béla 1, ifj. Neuberger Béla, Réthely P. Tamás,

1 Id. Neuberger Béla, a lakihegyi rádióállomás egykori fômérnöke
méréseink kezdetétôl önkéntes munkatársunk lett, és jelentôsen hozzá-
járult adatgyûjtéseinkhez. 2004 késô ôszén, 78. életévében váratlanul
eltávozott közülünk. Emlékének köszönettel áldozunk.

Szabó János Zoltán, Tenkes Attila, Varga Ádám, Váradi Gergely és
Váradi Zsuzsi.

Itt is megjegyezzük, hogy önkéntes munkatársaink többsége mér-
nök, tanár és diák. Konzulenseinknek pedig külön is köszönjük részvé-
telüket, akik: Barlai Katalin, Ponori Thewrewk Aurél továbbá Kiss Kár-
oly professzor.

Munkánkat lehetôvé tévô közületeknek ezúton köszönjük önzetlen
segítségét így a következôknek: Antenna Hungária Rt., Soproni Egyetem
Székesfehérvári Fôiskolai Kar, Aranytíz Ifjúsági Centrum, Budapest.

Köszöntjük továbbá azokat a tanárokat és diákjaikat is, akik az elô-
zôekben leírt vizsgálatokat reményeink szerint folytatni fogják.
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A NuPECC TÁVLATI TERVE
Az Európai Magfizikai Együttmûködési Bizottság
(NuPECC) az Európai Tudományos Alapítvány egyik
szakértôi bizottsága. Azért van rá szükség, mert a magfi-
zikai kutatás nagy költségei és a hozzá szükséges szelle-
mi erôfeszítés széles körû együttmûködéseket kíván. A
magfizika így ma már kontinentális léptékû együttmû-
ködések révén araszol elôre. A NuPECC-ben képvisel-
teti magát Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, az
Egyesült Királyság (2 taggal), Finnország, Franciaország
(3 taggal), Hollandia (2 taggal), Lengyelország, Magyar-
ország (2003 óta), Németország (3 taggal), Norvégia,
Olaszország (2 taggal), Portugália, Spanyolország, Svájc,
Svédország és a trentói Európai Elméleti Magfizikai
Központ. Hazánkat Krasznahorkay Attila (ATOMKI)
képviseli.

A NuPECC néhány évente áttekinti az európai magfizi-
kai kutatás helyzetét és távlatait, és megállapításait vas-
kos füzetekben teszi közzé. Ezeknek az összegzéseknek
kettôs jelentôségük van:

– Összefoglalót adnak a tudományág legfontosabb új
eredményeirôl, számba veszik a nyitott kérdéseket, és a
válaszadás lehetséges módjait. Így az olvasó az európai
magfizika hangadó egyéniségeinek véleményét ismerheti
meg arról, hogy hol áll a tudományunk, és merre visz az
út elôre.

– Ugyanakkor egy-egy ilyen összeállítás egyben óhaj-
gyûjtemény, kívánságmûsor is. Elmondja, mire van most
és a következô évtizedben égetôen szüksége a magfizi-
kusoknak, és körvonalazza a belátható idôn belül idôsze-
rûvé váló terveket. A nagy kísérleti berendezésekre vo-
natkozó tervek természetesen egész Európára szólnak, és

igen költségesek. A költségek zömét a nemzeti tudo-
mánytámogató szervezetek fedezik. E terveket nem vala-
miféle központi akarat hozza létre, hanem a fizikuskö-
zösség befolyással és szakmai tekintéllyel bíró csoportjai
öntevékenyen dolgozzák ki. Ezek a csoportok egy-egy
nagy ország kutatóközössége körül kialakuló nemzetközi
csapatban körvonalazódtak, és részben megvan már
rájuk a pénzügyi fedezet is. Hogy azonban minden tag-
állam kutatástámogatóit mozgósíthassák arra, hogy kuta-
tóik igényeivel arányosan hozzájáruljanak a programok
költségeihez, szükség van az egész európai magfizikus-
közösség áldását élvezô összehangolt koncepcióra. Ezt a
szerepet is betölti a távlati terv.

A legújabb terven mintegy 110 szakértô dolgozott
majdnem két évig. Szerkesztôi Muhsin Harakeh (a
NuPECC elnöke), Daniel Guerreau, Walter Henning,
Mark Huyse, Helmut Leeb, Karsten Riisager, Gerard van
der Steenhoven és Gabriele-Elisabeth Körner (a NuPECC
titkára). Az elômunkálatok után 2003 telén „népgyûlést”
(town meeting ) tartottak Darmstadtban, amelyen minden
érdeklôdô megjelenhetett. Az ottani vita alapján véglege-
sítették a szöveget. A füzet vagy inkább kötet terjedelme
181 A/4-es méretû oldal. A gondosan megfogalmazott
szöveg a szép és egyszerû illusztrációk miatt is évekig
tárháza lesz a mai magfizikai kutatásokat érintô legfonto-
sabb ismereteknek.

Az új „távlati terv” még csak internetes változatában [1]
létezett, amikor az MTA Magfizikai Bizottsága 2004. júni-
us 28-án „minikonferencia” formájában áttekintette. (Az-
óta megjelent kötet formájában is [2].) Minden témakör
elôadása után röviden együtt vettük számba a magyarok
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