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A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat a 2017/18. tanévre 
is meghirdeti a TIT Kalmár László Matematikaversenyt. Ez 
sorrendben a 47. verseny, mely Magyarország legrégebbi is-
kolai matematikaversenye. Célja a matematikai tudományos 
ismeretek terjesztése, a matematika népszerűsítése, tehetség-
gondozás. A matematika ismeretének és alkalmazásának 
hangsúlyozása a társadalomban, a gazdasági életben, az 
egyén személyes boldogulásában. Felkészíteni a tanulókat a 
tantárgyi alapú továbbtanulásra és a későbbi pályaválasztásra. 
A tanulók problémamegoldó képességének, kreativitásának 
összehasonlítása 3-8. osztályosok körében, matematikai tu-
dás mérésének lehetősége objektív eszközök segítségével. A 
sportszerű verseny és küzdelem népszerűsítése.

A verseny háromfordulós: 
Helyi első fordulót az iskolák háziverseny keretében 

szervezhetnek, melyet öntevékeny módon, a korábbi 
évek tapasztalataira építve, a megyei forduló rendezői-
vel egyeztetve javasolunk lebonyolítani. A forduló fel-
adatait a helyi tanárok állítják össze. A helyi, házi verse-
nyen való szereplés nem feltétele a megyei/területi dön-
tőn való részvételnek. Időpontja: 2018. január.
Megyei/területi forduló, melyeket a verseny szervezői 

helyben valósítanak meg. A versenyszervezési szándékot kér-
jük, hogy 2018. január 19-ig jelezzék a titlap@telc.hu levele-
zési címen. A megyei forduló lebonyolításáról a szervezőkkel 
(TIT Egyesület, Alapítvány) írásos megállapodást kötünk. 
Megyei döntő időpontja: 2017. március 24. 10 óra. A me-
gyei forduló nevezési díja Magyarországon egységesen 

1.200,- Ft, melyet a verseny szervezője közvetlenül szed be a 
résztvevőktől, és abból a megyei forduló lebonyolításának és 
az elkészült feladatok kijavításának költségeit fedezi. 

A helyi javítás után a versenyzők dolgozatát kérjük továb-
bítani a versenyközponthoz, ahol azok egy megadott pont-
szám felett újra javításra kerülnek. 
Országos döntő, melyet a versenyközpont szervez Buda-

pesten, ahova évfolyamonként a legtöbb pontot elért, leg-
jobb teljesítményt nyújtó versenyzőket hívjuk be. A döntőn a 
versenyzőnek a részvétel ingyenes, a kísérők számára önkölt-
séges. Időpontja: 2018. május 25-26. – két fordulóval, 
melyek eredményét összesítve alakul ki a végleges sorrend. A 
verseny nyerteseit tárgyjutalommal és oklevéllel díjazzuk. A 
nyertes diákok felkészítő tanárai is elismerést kapnak.

A versenyre való felkészülést a Tudományos Ismeretterjesz-
tő Társulatnak a lapjaiban – Élet és Tudomány, Természet 
Világa – megjelenő írásai és a honlapjai segítik. A verseny-
ről folyamatosan tájékoztat a www.titkalmarlaszlomate
matikaverseny.hu portál, ahol a teljes versenyfelhívás is 
megtalálható. További információ a titlap@telc.hu cí-
men és a 06-1-327-8950 telefonszámon kérhető. Eredmé-
nyes versenyzést és sikeres lebonyolítást kívánunk!

Bojárszkyné Piróth EsztEr
 igazgató
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 Az öregedés legújabb 
tényezője

Az öregedés az emberi lét 
meghatározó része, azonban a 
folyamat biológiai alapjait egy-
előre kevéssé ismerjük. Egyéb 
változások mellett jellemző az 
állóképesség és a mozgáskoor-
dináció, illetve az emlékezet 
romlása. Felvetődött, hogy az 
öregedés idegrendszeri sza-

bályozás alatt állhat, pontosabban 
a hipotalamusz kontrollálja és ezt 
egyre több kutatási eredmény támo-
gatja. A hipotalamusz egyike azok-
nak az idegrendszeri struktúráknak, 
amelyben ún. neurális őssejtek talál-
hatók. Ezek a sejtek osztódásaikkal 
új neuronokat hoznak létre, viszont 
osztódásaik gyakorisága lecsökken 
időskorban. Egy amerikai kutató-
csoport a hipotalamusz neurális ős-
sejtjeinek öregedésre gyakorolt hatá-
sát vizsgálta.

Egy sejt működését nagyban meg-
határozza az, hogy milyen fehérjé-
ket tartalmaz, ezt pedig a külön-
böző sejttípusok azonosítására is 
fel lehet használni. A kutatók ko-
rábbi eredményekre támaszkodva 
több olyan fehérjét vettek célba, 
amelyek neurális őssejtekre jellem-
zők. Különböző korú egerekből 
származó szövettani metszeteken 
immunfestéssel jelölték ezeket a 
fehérjéket. A 2 hónapos egerek 
hipotalamuszában még számos 
megfestett sejtet figyeltek meg a 
kutatók. A sejtek száma a korral fo-
kozatosan csökkent és a 22 hónapos 
egereknél már szinte teljesen eltűn-
tek a hipotalamusz neurális őssejtjei (a 
laboratóriumi körülmények közt élő 
egerek általában 2-3 évet élnek). 

A kutatók ezek után megvizsgál-
ták, hogy a sejtek mesterséges irtása 
hogyan befolyásolja az öregedést. A 
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harmadik agykamra megfelelő ré-
szébe beadott vírus főleg a neurális 
őssejteket fertőzi. A vírus hordozta 
egy enzim génjét, amit így a fer-
tőzött sejtek kifejeztek. Az enzim 
a szervezetbe juttatott Ganciclovir 
nevű vegyületet toxinná alakítja, 
ami a sejt pusztulását okozza. Az 
egerek 2 hónap elteltével (17 hónapo-
san) a 22 hónapos kontroll egereké-
hez hasonló teljesítményt mutattak 
egy sor feladaton, melyek az állóké-
pességet, a mozgáskoordinációt és az 
emlékezetet tették próbára. Ezeknél 
az állatoknál tehát felgyorsult az 
öregedés folyamata. Egy másik kí-
sérleti egér csoport hipotalamuszába 
sejtkultúrában nevelt őssejteket jut-
tattak és ezek az állatok 4 hónap 
elteltével jobban teljesítettek a fel-
adatokon, mint a kontrollcsoport, 
vagyis az öregedés lelassult.

Ezek a kísérletek alátámasztják a 
hipotalamusz őssejtjeinek szerepét 
az öregedés szabályozásában. A be-
avatkozások hatásának időbelisége 
miatt a kutatók endokrin szabály-
zási módot feltételeztek. Ez a vér-
keringésbe juttatott anyagok által 
történik, ami jellemzően lassabban 
fejti ki hatását, mint az idegi szabá-
lyozás. A hipotalamuszban lévő és a 
sejtkultúrában nevelt őssejtekben is 
találtak exoszóma szekrécióra utaló 
jeleket. Az exoszómák membránnal 
határolt képződmények, amelyek-
nek többek közt az endokrin jelát-
vitelben is fontos szerepük lehet. A 
kutatók mikro RNS-ek jelenlétét 
mutatták ki az exoszómákban, amik 
a génexpressziót befolyásolják. A 
génexpresszió a gének által kódolt 

fehérjék létrehozása, a sejtek fehér-
je tartalmának és így működésének 
meghatározója.

További vizsgálatok kimutatták, 
hogy a hipotalamikus őssejtek által 
kibocsájtott exoszómákban található 
mikro RNS-ek nagy mennyiségben 
vannak jelen az egerek agy-gerinc-
velői folyadékában. Az agy-gerinc-
velői folyadék által ezek a mikro 
RNS-ek könnyen eljuthatnak a köz-
ponti idegrendszer sejtjeihez, illetve 
az agyi vénákon keresztül a vérbe 
kerülve a test bármely sejtjéhez. Az 
exoszómák agy-gerincvelői folya-
dékba juttatásával a kontroll csoport 
szintjén tudtak tartani olyan állato-
kat, amelyekben a hipotalamusz ős-
sejtjeit vírus segítségével pusztítot-
ták el. Az exoszómákat más módon 
nem manipulált állatoknak is bead-
ták és ezeknél is lelassult az öregedés.

A kutatás tehát alátámasztja az 
öregedés hipotalamusz általi szabá-
lyozásának elképzelését. Úgy tűnik 
ebben központi szerephez jutnak a 
hipotalamusz őssejtjei által felszaba-
dított exoszómák, pontosabban az 
ezekben található mikro RNS-ek. 
Valószínű, hogy ezek a test egyéb 
sejtjeinek génexpresszióját befolyá-
solva fejtik ki hatásukat, azonban 
ennek részletei egyelőre nem ismer-
tek. A szerzők hangsúlyozzák, hogy 
az őssejtek valószínűleg idegi szabá-
lyozás révén is beavatkoznak az öre-
gedés lefolyásába, ezzel azonban egy 
korábban megjelent publikációban 
foglalkoztak. Az öregedés lassítá-
sának lehetősége talán már nincs is 
olyan távol?

ReichaRdt RicháRd

A hipotalamusz elhelyezkedése  
az emberi agyban 

Fehérjék és RNS egy exoszómában

Hipotalamusz
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Az Irma hurrikán, mely a rendkí-
vül meleg vizek és az alacsony szél-
sebesség miatt fejlődött ekkorára, a 
Saffir-Simpson-féle hurrikánskála 
szerint 5-ös erősséggel pusztított. 
Ez azt jelentette, hogy óránként 
kb. 257 kilométeres szél fújt, ami-
kor azonban elérte a Leekward-
szigeteket, már óránként 295 kilo-
méteres szelekkel tombolt.

Az atlanti térséget érintő hurrikán-
szezon, mely június 1-től november 
30-ig tart, mozgalmasnak bizonyul 
Közép-Amerika és az Egyesült 
Államok számára, hiszen az Irma 
már a második katasztrófát okoz-
za ebben az évben. Az őt megelőző 
Harvey-hurrikán, mely a Kis-An-
tilláktól keletre fejlődött ki, még 
augusztusban söpört végig a Me-
xikói-öböl partjain. A trópusi vihar 
ugyan többször is legyengült, de 
képes volt újra felerősödni, hatal-
mas pusztítást és özönvizet okozva 
ezzel a Karib-térségben, valamint 
Texasban és Luisianaban.

Az Irma és a Harvey után közel 
egy időben újabb két hurrikán, a 
José és a Maria is pusztított a tér-
ségben. Az Atlanti-óceán közepén 
kialakult Josét a 4-es kategóriába 
sorolták, a Maria pedig az Irmához 
hasonlóan akár az 5-ös erősséget is 
elérheti.

A kutatók szerint a klímaváltozás 
biztosan szerepet játszik a brutális 
viharok erősségében. A globális fel-
melegedés következtében ugyanis 
az óceánok vize melegebb a szo-
kásosnál, és a felszíni rétegek jóval 
mélyebbre szorítják a hűvösebb víz-
tömeget. Így történt ez az Atlanti-
óceán esetében is, melynek vize 1 

 Hurrikánok csapásai

Az elmúlt hetekben szinte nem 
telt el nap anélkül, hogy ne hal-
lottunk volna az Atlanti-óceán 
túlsó partjain pusztító hurri-
kánokról, melyek jelentős kárt 

okozva búcsúztak Amerikától. 
Számos cikk foglalkozott az el-

múlt hetekben pusztító Irma hurri-
kán anatómiájával és keletkezésével, 
valamint annak okaival. A trópusi 
vihar 2017. szeptember 6-án jelent 
meg Barbuda partjainál, majd Pu-
erto Ricon, a Dominikai Köztársa-
ságon és Kubán áthaladva Floridát 
is elérte. 

A hurrikánok és testvéreik, a 
Csendes-óceán északnyugati fe-
lén megjelenő tájfunok bölcsője a 
trópusi ciklon, mely a Ráktérítő 
és a Baktérítő között keletkezik. 
A hatalmas örvénylő légtömeg 
kialakulásához mindössze magas 
páratartalmú meleg levegő, ala-
csony szélsebesség és meleg vízfelü-
let szükséges. A vízfelszínről elin-
dul a feláramlás. A ciklon később a 
Föld forgásából adódó eltérítő erő, 
az úgynevezett Coriolis-erő hatásá-
ra forogni kezd. A folyamat során 
elindul a vízgőz kicsapódása, majd 
kialakulnak a gomolyfelhők, ké-
sőbb pedig a forgás következtében 
felhőkarok is megjelennek. 

Amennyiben még több meleg és 
nedves levegő kerül a ciklonba, 
megnövekedhet a belső energia, 
a folyamat előrehaladtával pedig 
a légtömeg önálló életet kezdhet, 
jelentős mennyiségű hőt szállítva 
ezzel a magasabb szélességek irá-
nyába. A Coriolis-erő az Egyenlítő 
közelében nagyon gyenge, emiatt 
a ciklonok főként a 10. és 20. szé-
lességi körök között keletkeznek és 
soha nem lépik át az Egyenlítőt. Az 
északi féltekén az óramutatóval el-
lentétes irányba, a délin azzal meg-
egyezően forognak. 

A forgó légtömeg középpontja 
egy alacsony nyomású zóna, ahol 
az áramlások lefelé irányulnak, 
így nem alakulnak ki felhők. Ezt a 
15-40 km átmérőjű részt nevezik a 
ciklon szemének, amelyet egy gyű-
rű alakú felhőfal vesz körül, amit 
heves feláramlások hoznak létre. Ez 
a ciklon viharzónája, ezért a legerő-
sebb szelek itt mérhetők. Amennyi-
ben a szél sebessége meghaladja a 
117 km/h-t, hurrikánról beszélünk.
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Celsius-fokkal volt melegebb az 
átlagosnál, ami az alacsony szélse-
bességgel együtt tökéletes alkalmat 
jelentett a hurrikánok megszületé-
séhez is, melyek hatalmas energiáját 
a több mint 20 kilométer magas fel-
hők is bizonyították.

A szokatlanul erős ciklontevé-
kenységről Gabriel Vecchi, a Prince-
toni Egyetem geofizika professzora is 
nyilatkozott a sajtónak: „Az 1960-as 
évektől egészen az 1980-as évekig, vala-
mint 2013 és 2016 között alacsony volt 
az atlanti térségben a hurrikántevékeny-
ség, mely az El Nino-jelenséggel ma-
gyarázható. Ennek során olyan széljárás 
jön létre, ami nem segíti elő az Irmához 
hasonló viharok kialakulását.”

Számos szakember vitatkozik ar-
ról, hogy mi okozhatta a sorozatos 
viharokat. Ez egyrészt valószínű-
leg az El Nino gyengülésének és az 
óceáni áramlatok megváltozásának 
tudható be, de szerepet játszhat eb-
ben a csökkenő légszennyezés is. 
Az 1980-as években lépett életbe 
Amerikában a Tiszta levegő-tör-
vény. A levegőben felhalmozódó 
légszennyező anyagok (kén-di-
oxid, szén-monoxid, nitrogén-
monoxid, nitrogén-dioxid stb.) 
csökkenése miatt az óceáni felszínt 
több napsugárzás éri, így az köny-
nyebben felmelegszik, tökéletes 
feltételt teremtve ezzel a hurriká-
nok kialakulásának. Vecchi pro-
fesszor szerint mindkét esetre van-
nak bizonyítékok, de jelenleg nem 
rendelkeznek elég adattal.

A NASA közreműködésével a ku-
tatók drónok segítségével vizsgálják 
a légköri folyamatokat. A Power 
Vision nevű cég pedig most fejlesz-

Az Irma hurrikán a NASA műholdfelvételén
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tett ki egy speciális drónt, mely ké-
pes a víz alatt is működni. A négy-
órás üzemidejű, videókamerával 
felszerelt mini tengeralattjáró wifi 
kapcsolaton keresztül továbbítja az 
adatokat és képeket, segítve ezzel a 
víz által elsodort emberek keresé-
sét. Bár igyekeznek minden tech-
nikai eszközt mozgósítani,  jelen-
leg a társadalom nem tehet mást, 
minthogy felkészül a legsúlyosabb 
pusztításokra is.

KondoR BogláRKa

	 Első	globális	térkép	 
a	Hold	vízkészletéről

Elkészült az első térkép, melyet 
a Hold talajában található vi-
zekről készítettek. 

A Brown Egyetem (USA) 
munkatársai által készített 
térkép, mely a Hold talajának 

felső rétegében található vizek 
mennyiségét és kémiai összetételét 
ábrázolja, a Holdra tartó expedíci-
óknak lesz majd hasznára. A kuta-
tás, melyet a Science Advances fo-
lyóiratban publikáltak, azokra az 
eredményekre épít, melyek 2009-
ben felfedezték a vizet, illetve egy 
hozzá kapcsolódó molekulát, a 
hidroxilcsoportot (mely egy hid-
rogén és egy oxigén atomból áll) 
a Hold talajában. A jelenlegi ku-
tatás a NASA Moon Minerology 
Mapper műszeréből származó ada-
tok újrakalibrálásával nyert ada-
tokra épül. A műszer az indiai  
Chandrayaan-1 űrhajó fedélzetén 
utazott, hogy felmérje, mekkora 
mennyiségű víz van jelen globális 
szinten a Holdon.

„A víz szinte mindenhol jelen van 
a Hold felszínén, nem korlátozódik 
a sarkvidékekre, ahogyan koráb-
bi kutatások alapján hittük. A víz 
menyisége növekszik a sarkvidékek 
felé, és nem mutatkozik jelentős kü-
lönbség az eltérő összetételű területek 
között” – mondta a tanulmány ve-
zető szerzője, Shuai Li, aki a mun-
ka időszakában a Brown Egyetem 
doktorandusza volt, jelenleg pe-
dig a Hawaii Egyetem munkatár-
sa.  A nagyobb magasságokban a 
víz átlagos legnagyobb koncent-
rációja 500-750 milliomodrész. Ez 
nem sok (kevesebb, mint ameny-
nyit a Föld legszárazabb sivatagja-
inak homokjában találunk), de ez 
a kevés sem lebecsülendő.
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„Térképünk megmutatja, hol van je-

len víz a Hold felszínén. Most, hogy 
elkészültek a mennyiségi térképek, 
amelyek megmutatják, hol van a víz, 
és milyen mennyiségben, elkezdhe-
tünk azon gondolkodni, vajon meg-
éri-e kivonni a vizet ivóvíznek az 
űrhajósok részére, vagy üzemanyag 
előállításhoz” – mondta Ralph Mil-
liken, a Brown University munka-
társa, a tanulmány társszerzője.

A kutatók szerint a víz eloszlása a 
Holdon tájékoztatást nyújt annak 
forrásáról is. Az eloszlás inkább 
egyenletes, semmint foltszerű, és 
a víz koncentrációja csökken az 
egyenlítő felé haladva. Ez a min-
tázat összhangban van a napszél-
lel, azaz a napból érkező, állandó 
protonáramlás kitettségnek. Ez 
hozza létre a hidroxilcsoportot és 
a vízmolekulákat.

Bár a tanulmány során felmért vi-
zek a napszélnek köszönhetően lé-
teznek, voltak kivételek is. Például, 
a kutatók az átlagnál nagyobb kon-
centrációban találtak vizet a Hold 
vulkanikus üledékeiben, melyek a 
Hold egyenlítőjének közelében ta-
lálhatók, ahol egyébként ritka a víz 

jelenléte a talajban. Ezekben a loka-
lizált gyűjtőhelyekben elhelyezkedő 
víz nem a napszél eredménye, ha-
nem valószínűleg mélyről, a Hold 
köpenyéből származik, és a Hold 
magmájával együtt tört felszínre.

A tanulmány további eredménye, 
hogy a víz koncentrációja változik a 
holdi napszaknak megfelelően a 60 
fokos szélességek között. Ezeken a 
területeken kora reggel és este ned-
vesebb a talaj, a lunáris délben pedig 
szinte csontszáraz. A változás akár 
200 milliomodrésznyi is lehet.

„Pontosan nem tudjuk, hogyan 
működik ez a hullámzás, de látha-
tó, hogy a Hold talajában a víz ma 
is képződik. Fennáll az a lehetőség, 
hogy a víz kinyerése után újra ösz-
szegyűlne. Ám még szükséges, hogy 
jobban megértsük annak fiziká-
ját, miért és hogyan is történik ez. 
Így tudhatjuk meg, vajon mennyi 
idő alatt újul meg a vízkészlet” – 
mondta Mil l iken.

Li elmondta, hogy a laboratóri-
umi kutatás hasznos az i lyesféle 
folyamatok jobb megértésében: 
„Reméljük, ez motiválja a csillagász 
közösséget arra, hogy folytassák 
a laboratóriumi kísérleteket, hogy 
megértsék a kölcsönhatást a napszél 
és a Hold talaja között, és azt a fo-
lyamatot, ahogy a víz a Hold fel-
színen keresztül mozog viszonylag 
rövid idő alatt.”

Habár az elkészült térkép hasz-
nos, még sok megválaszolandó 
kérdés maradt. Az alkalmazott 
eszköz azt a fényt méri, mely a 
Hold felszínéről verődik visz-
sza. Ez azt jelenti, hogy nem 
tud olyan helyeken vizet keres-
ni, melyek ál landóan le vannak 

árnyékolva a Nap sugarai elől. 
Sok tudós úgy gondolja, ezek az 
ál landóan árnyékba borult terü-
letek, mint például a sarkvidéke-
ken található kráterek alja, nagy 
mennyiségű jéggé fagyott vizet 
tárolhatnak.

„A jégtartalékok valóban ott lehet-
nek. Ha feltérképezzük azt is, mi-
lyen a víz eloszlása mélység szerint, 
pontosabban megismerhetjük össze-
sen mennyi víz is van a Holdon” – 
mondta Mil l iken.
Forrás: Brown University

Egy térkép, mely a lunáris talajban található víz mennyiségét mutatja. A mennyiség a 
sarkvidékek felé növekszik, ez arra utal, hogy a vizek nagy részét a napszél hozta létre (a sárga 

pontok az Apolló űrhajó leszálló területeit jelölik) (KÉP: MILLIKEN LAB / BROWN UNIVERSITY)
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– Lakásában, a 90-es években, a 
Lánchídon készített fotóján akadt meg 
a szemem. Mit érez, amikor végigsétál 
az első pesti állandó átkelőn?
– Nem tagadom, büszkeség tölt el. Rá-
adásul, ha átértünk Pestre, akkor a 
Magyar Tudományos Akadémia épü-
letét is érintjük, aminek megalapítása 
szintén Széchenyi István nevéhez fűző-
dik. De menjünk tovább! Felesége, 
Seilern Crescentia az egykori Sétatér 
létrejöttén bábáskodott, a promenád a 
mostani Szabadság tér déli oldalán vár-
ta a közönséget. A Belvárosban eljutha-
tunk olyan helyekre is, ahol Széchenyi 
lakott, vagy nevéhez kötődnek. Nagy-
cenkre is szívesen megyek. Végre, a 
kastélyban számos felújítás folyik: a ki-
állítás újrarendezése, a kápolna meg-
nyitása mind fontos lépcsőfok az épület 
egykori szépségének helyreállításához. 
Mindez már történelem, de az Orszá-
gos Széchenyi Kör és Társaság nagyon 
sokat tett azért, hogy életét, munkássá-
gát a nagyközönség is megismerje.
– Széchenyi István megítélése korsza-
konként változott. Az új évezredben 
hogyan emlékeznek a „legnagyobb ma-
gyarra”?
– Valóban, történészeink véleménye 
nem egységes, s ezt már meg is szok-
hattuk.  Egyben reménykedem, napja-
ink reális történelemszemlélete a maga 
valóságában látja Széchenyi alakját. A 

BESZÉLGETÉS  SZÉCHENYI  K INGÁVAL

SZÉCHENYI ’13

gazdaságfejlesztési tervei, az ország – 
nagyon sok szempontból való – meg-
reformálásának gondolata talán a ma-
ga idejében fontosabb volt, mint az a 
politika, amellyel hazánk sorsa 1848–
49-be torkollott. Csak a saját vélemé-
nyemet mondhatom: Széchenyi és 
Kossuth nézőpontjának is megvolt a 
jelentősége a maguk korában. Talán 
utólag visszanézve a Széchenyi sugall-
ta út lett volna előremutatóbb. Élet-
művének a mai kor számára is fontos 
üzenete van: felemelni, műveltebbé 
tenni az embereket, s ez által el lehet 
érni, amit – ha van olyan – szabadság-
nak nevezünk. Nagyra becsülöm 
alakját, egyik kedvenc érmemet is Szé-
chenyi Istvánról készítettem. 
– A Széchenyi család más kiváló em-
berekkel is gazdagította a magyar tör-
ténelmet. Kiket említ még példaképei 
között?
– Nagyon izgalmas egyéniségnek tar-
tom Széchényi Györgyöt, akinek papi 
pályája a prímási méltóságig ívelt. Hosz-
szú élete során sokat tett hazájáért, a tö-
rök megszállás utáni korban. Számos in-
tézményt alapított, s a Habsburgok in-

tézkedése ellen is bátran fellépett, amikor 
a kiéhezett ország megadóztatása került 
napirendre: a mérhetetlen közterhek a 
fejlődést akasztották meg. Sokfelé meg-
találhatjuk munkájának gyümölcsét, az 
esztergomi Bakócz-kápolnában például 
tábla hirdeti nevét, mivel megmentette a 
szentélyt az enyészettől. Széchényi Pál 
szintén emblematikus tagja a családnak. 
Az érsek neve a Rákóczi- szabadságharc 
békéltetőjeként vonult be a történelem-
be. Jóindulatát mindkét oldal félreértet-
te, s talán e közvetítés eredménytelensé-
ge is hozzájárult, hogy nem érhette meg 
a Szatmári békét. 

Széchényi Miklósnak győri püspök-
ként a győri papneveldét köszönhetjük, 
nagyváradi püspökként pedig számos 
új plébániát alapított, templomokat újí-
tott fel. Trianon törte derékba pályáját. 
A családban is, pontosabban a családi 
tanácsban is fontos szerepet vállalt.
– Egy szerteágazó família életében mit 
jelentett a családi tanács?
– A családi tanácsot a nagy vadász, 
Széchenyi Zsigmond édesapja, Viktor 
alapította a XX. század elején. Szerte-
ágazó munkát végzett, például amikor 

Széchenyi Kinga a híres történelmi család sarja, a háború után már 
származásának árnyékos oldalát ismerhette meg. Emlékeit és 

kutatásai eredményét okulásul állította össze az utókornak.

Széchenyi Kinga  a Lánchídon
 (1990-ES ÉVEK, CSALÁDI ARCHÍVUM)

Széchényi Miklós püspök mellszobra (Széchenyi Kinga nagybátyja),  
mellette Széchenyi Kinga kisplasztikája, „Anya gyermekével” (CSERMÁK ZOLTÁN FELVÉTELE)
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pán, vagy Zimbabwe is szerepeltek a 
listán. Észak- és Dél-Amerikából is na-
gyon sok Széchenyi jelentkezett. Jelen-
leg tizenhárman élünk Magyarorszá-
gon, közülük hárman a rendszerváltás 
után tértek haza.
– Az utcák és a terek névadója, a tör-
ténelmi Széchenyi név sem jelentett 
némi előnyt?

– Milyen volt Széchenyinek lenni ak-
koriban Magyarországon? A kom-
munizmus alatt nem volt nagy „élve-
zet”. Vagyonelkobzás, állástalanság 
várt a családtagokra, aki élni akart, az 
fizikai munkával kereste meg kenyerét. 
A kitelepítéseknél a legnehezebb mező-

gazdasági munkákat kapták, többen az 
embert próbáló rizsföldeken dolgoztak.

Négyévesen értem meg a háború vé-
gét, de nagyon sok emléket őrzök. Szü-
leim korán elváltak, édesapám később 
Amerikában élt. Édesanyánkkal a bu-
dapesti ostrom elől Répceszentgyörgy-
re mentünk, majd visszatértünk a fővá-
rosba, ahol nagymamámmal és egy 

idős nagynénivel laktunk együtt. Va-
gyon nélkül édesanyám és nagyma-
mám is nyelvoktatásból tartotta 
fenn a családot.
– Közvetlen családját mikor tele-
pítették ki?
– A kitelepítésünk 1951-ben a legel-
ső napon történt. Május 21-én kap-
tuk a végzést, ami meglepetés volt, 
mivel a hatalom addig gondosan 
titkolta terveit. Egy-két koffer ki-
vételével semmit sem vihettünk 
magunkkal. Egy Tisza-parti falu-
ba, a Szolnok megyei Kőtelekre 
kerültünk. Kedves kulák család 
házába költöztettek be minket, mi 
a gazda édesanyjának házában 
rendezkedhettünk be. Mi öten a 
szobában, háziasszonyunk a kony-
hában lakott, s hozzátartozóként 
kezelt minket. Édesanyám többed-

magával a szomszéd falu állami gazda-
ságában dolgozott, gyakran istállóban 
laktak, s csak hétvégén jöhettek vissza 
a családhoz. Mi járhattunk iskolába. 

Az ezer lakosú településen hat rendőr 
szolgált, így főleg az első években éj-
szakai razziákkal nyugtalanították a 
kitelepítetteket. Ren dőrkutyákkal ér-
keztek, villanylámpával világítottak az 
álmos szemekbe. Rádióleadót keres-

tek, mivel érdekes 
módon a helyi rend-
őrség munkájáról a 
Szabad Európa is be-
számolt egyszer. 
Nagy Emilhez, az 
egykori igazságügy-
miniszterhez fűző-
dik a történet, az 
idős egykori politi-
kus – a nagy sár mi-
att – az út közepén 
baktatott, s ezért a 
rendőr durván le-

a Tudományos Akadémia nehéz anya-
gi helyzetbe került, a tanács szervezett 
az intézmény számára gyűjtést.

Széchenyi Zsigmondnétól kaptam 
meg az egykori, 1944-ig működő csalá-
di tanácsi jegyzőkönyveket. A doku-
mentumokból tudtam meg például, 
hogy 1937-ben hány Széchenyi nevet 
viselő élt a világban. Akkoriban száz-
harminc körüli volt a számuk, s a 
gyűjtemény nemekre is bontja a sze-
replőket, emellett megtudhatjuk a 
beházasodottak arányát is. Megelő-
zőm kérdését, a Floridában élő Szé-
chenyi László 1988-ban mintegy 170 
nevet regisztrált. Frissebb adatom 
nincsen, de minden bizonnyal en-
nél többen vagyunk. A két évvel 
korábbi családi találkozón szép 
számban jelent meg a rokonság, 
de ez alkalommal nemcsak a ne-
vet viselők, hanem Széchenyi Fe-
renc leszármazottai is megérkez-
tek a rendezvényre. Szépapám, 
Széchényi Ferenc, a ma élő 
Széchényiek és Széchenyiek kö-
zös őse, ugyanis a maga idejében 
ő volt a család egyetlen férfi tag-
ja, mivel a korábbi háborúk meg-
tizedelték a rokonság férfitagjait. 
Festetics Juliannával megkötött frigye 
éltette tovább a családot. 
– A háború után kezdődtek a megpró-
báltatások!
– Az orosz front közeledtével a család 
nagy része elmenekült az országból, de 
a kivándorlás később sem szűnt meg. A 
határszigorítások nyomán kalandos 
menekülésekről tudunk, volt, aki re-
pülővel szökött át Ausztriába. A szét-
szó ratás harmadik 
hulláma 1956-ban kö-
vetkezett, mivel a ki-
telepítés, amely csak 
Budapestről tizenöt 
családtag deportálá-
sát jelentette, – éle-
tünk teljes reményte-
lensége mellett – 
mind anny iunkban 
mély nyomot ha-
gyott. Másokat be 
akartak szervezni, így 
a 70-es években is volt 
még ország elhagyó. 
Az 1988-as adatgyűj-
tés során tizenhat or-
szágból érkeztek visz-
szajelzések, olyan eg-
zotikus tájak, mint Ja-

Széchényi Ferenc kisplasztikája 
(Széchenyi Kinga alkotása)

A kitelepítés helyszíne 
– Széchenyi Kinga 
nagyanyjának 
Wenckheim Károlynénak 
a rajza



1288   Él e t É s  tu d o m á n y   2017/41

Az utóbbiba kerültem bentlakónak, s 
gyakran megmosolyogtak, mivel na-
gyon élveztem a villanyvilágítást, és a 
folyóvizet. Sok hasonló sorsú növendék-
kel tanultam egyébként együtt, az osz-
tályból legalább öten tapasztaltuk meg a 
kitelepítések tortúráját. 
– Továbbtanulásról álmodhatott?
– Érettségi után ismét az „osztályellen-
ségként” tapasztaltam meg a továbbta-
nulásból való kizárást. Először a Külke-
reskedelmi Főiskolával próbálkoztam, a 
vizsgám jól is sikerült, de elmondások 
szerint az egyik korifeus „mit képzel 
ilyen névvel” felkiáltással vágta végig 
az anyagomat a hosszú asztalon. Máig 
előttem van a kipostázott értesítés: a fel-
vételi sikeres volt, de helyhiány miatt 
nem vesznek fel. Így utasítottak el a 
Képzőművészeti Főiskoláról is, pedig 
sokat rajzoltam, s szobrásznak készül-
tem. Később – mint látja a plakettekből, 
kisplasztikákból és szobrokból – álmaim 
részben megvalósultak. 1963-ban ugyan 
egy párthatározattal eltörölték a diszk-
riminációt, de a gyakorlatban a meg-
különböztetés még sokáig élt. Hét év-
vel később esti egyetemen tudtam az 
angol szakot elvégezni. Férjemnek 
1985-ben alkalmazott matematikus-
professzori állást ajánlottak az Újvilág-
ban. Az ezredfordulótól az év felét oda-
kinn, felét itthon töltöttük. 
– Emlékeit, kutatásait a Meg bé lyeg-
zettek című kötetében tette közkinccsé. 
– A kitelepítések félévszázados évfordu-
lóján döbbentem rá, hogy e szégyenletes 
témával csupán egy könyv és egy-két 
visszaemlékezés foglalkozik. Ez azért is 
megdöbbentő volt, hiszen tíz éve tör-
tént a rendszerváltás. Dessewffy Tibor 
– Szántó András Kitörő éberséggel című 
kötete 1989-ben jelent meg, de meg-
írásához ekkor még a levéltári anya-
gok nem álltak rendelkezésre, mivel a 
kutathatóság 1995-ben kezdődött. A 
tankönyvek is mostohán bántak a kor-
ral, 2003-ban egy történelemkönyv 
nyolc sorral intézte el az időszakot. Az 
ötvenedik évfordulóra a Magyar 
Nemzet közölte egy cikkemet, ez 
adott újabb lendületet a könyv meg-
írásához. A munkám egyrészt könnyű 
volt, hiszen számos rokonom, barátom 
szóbeli visszaemlékezésére támaszkod-
hattam, sokan pedig már papírra is ve-
tették a velük történteket. Legtöbbször 
a családjuknak írták a naplót, vagy 
memoárt. A könyvem első része levél-
tári kutatásaimra támaszkodik, és a kor-

szidta. A túlkapást hamarosan a Szabad 
Európa Rádió is bemondta. Későbbi 
hosszas érdeklődésem nyomán derült 
ki, hogy a rádió gyakran telefonon ka-
pott híreket, s ha szavahihetőnek tűnt, 
azt adásba is szerkesztették.
– Hogyan alakult a sorsuk Sztálin ha-
lála után?
– 1953-ban, a Nagy Imre kormánya ál-
tal kiadott amnesztia törvény, és az azt 
követő miniszterelnöki rendelet nyo-
mán szabadultunk. Nem lehetett tet-
szőlegesen lakhelyet választani, Buda-
pest, a nagyobb városok, és a határsáv 
egyaránt tiltott zónának számítottak. 

A kitelepítést-felszabadító határozato-
kat 1953 augusztusában kezdték kézbesí-
teni, egyszerre nem túl sokat, nehogy a 
vasúti csomópontoknál a visszatérők fel-
tűnést keltsenek. Mi szeptember köze-
pén vehettük kézbe az okiratot, de volt, 
akihez csak októberben érkezett meg. A 
budapesti agglomeráció albérletei ekkor 
már telve voltak, így mi Balatonszemes-
re kerültünk. Egy rokonnak, Széchenyi 
Hannának köszönhetjük az albérletün-
ket a szép kis faluban. Édesanyám a Ba-
latonboglári Állami Gazdaságban ka-
pott munkát, később ismét a nyelvokta-
tás került előtérbe. Jóllehet a szemesi is-
kola színvonalas volt, de az igazgató nem 
hagyott kétséget a felől, hogy állami kö-
zépiskolába jelentkeznem felesleges. Ek-
kor csak az egyházi iskolák jöhettek 
számításba. A nyolc katolikus iskola 
közül kettőben, a debreceni Svetitsben 
és a pesti Patronában tanulhattak lányok. 

szakot vázolja fel, például a kulákkér-
dést is taglalja, a második részt 34 visz-
szaemlékezés teszi hitelessé.
– A könyv a második kiadást is megér-
te, sőt tavaly angolul is megjelent. Ezek 
szerint eleve kedvező volt a fogadtatása?
– A könyvbemutató terme zsúfolásig 
megtelt, s nagyon sok helyre hívtak 
előadást tartani. Itthon és az amerikai 
magyar közösségekben is szívesen fo-
gadtak. Számos érintett a fiainak, lá-
nyainak vásárolta meg a kötetet, hiszen 
a történtekről még otthon se beszéltek. 
A Kráter Kiadó egyik szerkesztője is 
bevallotta, hogy csak most értette meg 
igazán nagyapja történetét. A pater 
familias sorsa balladába illő, nagygaz-
daként várt rá a börtön, s mikor kisza-
badult, megtört benne valami, s még az 
utcára sem lépett ki a házából. A Toldi 
Gimnáziumban, ahol évtizedekig taní-
tottam, érettségi előtt álló, történelmi 
fakultációra járó fiatalokkal találkoz-
tam. Jóllehet népes csapat vett körül, de 
csupán egyikük hallott a kitelepítések-
ről.  Amerikában egy volt érintett a Te 
rongyos élet című vígjátékot hozta fel 
szomorú például: az abszurd mozi vetí-
tésén mindenki nevetett, egyedül neki 
volt könnyes a szeme. Az erdélyi 
Gernyeszegen tartott előadásom külö-
nösen emlékezetes marad. A szép hím-
zésekkel díszített gótikus templomban 
az atya fogalmazta meg a kérdést, meg 
lehet-e bocsátani. Ez életem dilemmája 
is, de az Úr mondja ki az utolsó szót.

Csermák Zoltán

Széchenyi Kinga  fotója az érettségi idejéből
(családi archívum)

A Megbélyegzettek című kötet borítója
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A z 1552. évi ostrom előtt az egri püspökvár a középkori 
Magyarország legnagyobb és egyik leggazdagabb egy-
házmegyéjének a központja volt. Közepén az ország 

legnagyobb gótikus katedrálisa és a püspökök pompás palotája 
emelkedett, számos más egyházi intézmény kápolnájával és 
házával övezve. Ennek a nagyszerű középkori püspöki köz-
pontnak a maradványait ma már jobbára csak azoknak a régé-
szeti kutatásoknak a nyomán ismerhetjük, amelyek több 
mint egy évszázada próbálják feltárni az egri vár múltját. 

Az 1980-as évekig töretlenül haladó ásatások azonban jó 
ideje szüneteltek, a feltárt romok pedig időközben pusztu-
lásnak indultak. Szerencsére mielőtt a falmaradványok 
végleg az enyészetté váltak volna, megkezdődött a vár új 
helyreállításának előkészítése, és ennek keretében újra in-
dulhattak a régészeti feltárások is az egri Dobó István 
Vármúzeum, a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király 
Múzeuma és a Forster Központ együttműködésével. Az 
ásatás első szakaszai 2016-ban és 2017 tavaszán zajlottak le. 
Ezek eredményeként számos új ismerettel gazdagodtunk 
az egri püspökvár középkori történetéről.

Bihari rejtély
Az egri várhegyen az első ezredforduló táján, a magyar ál-
lamalapítás idején emelték az első épületeket. Ezek marad-
ványai már az 1970-80-as években előkerültek. Kozák Ká-
roly régész ekkor egy téglalap alakú udvarházat, tőle keletre 
egy rotundát, valamint annak temetőjét, kissé távolabb, a 
hegyre vezető út mentén pedig egy település félig földbe 

ásott házait tárta fel. Ebből a korból származó székesegyház-
nak azonban nyoma sem volt. A vár közepén romjaiban ma 
is álló középkori katedrális legkorábbi részletei is csaknem 
száz évvel későbbiek Szent István király koránál. Pedig az eg-
ri püspökség alapítását a tatárjárás után írásba foglalt hagyo-
mány Szent István királyhoz köti. E hagyományt azonban 
nem csak a régészeti, hanem a történeti adatok sem támaszt-
ják alá. Az egri püspök első említése is csak jóval későbbről, a 
XI. század második feléből származik. Ráadásul az ekkor 
szereplő Liége-i származású Liduinus püspököt egy néhány 
évvel korábbi eredetű dokumentum még nem is egri, hanem 
bihari püspöknek nevezi, márpedig ebben a korban a püspö-
köket nem helyezték át egyik egyházmegyéből a másik élére. 

A rejtélyre valószínűleg az a magyarázat, hogy Szent Ist-
ván király Északkelet-Magyarországon még csak egy ál-
landó székhellyel nem rendelkező térítőpüspökséget hozott 
létre, amelynek központja a bihari hercegség 1048-as meg-
alapításakor Biharba került, majd a püspök talán Bihar vá-
rának  a besenyők általi 1068. évi elpusztítása után költöz-
hetett át Egerbe, ahol a már Szent István korától létező ki-
rályi udvarház és a hozzá tartozó kápolna a vidék keresz-
tény missziójának egyik fontos központja lehetett. 

Egerben éppen a XI. század közepére keltezhető egy négy-
pilléres, emeletes torony-kápolna építmény az államalapítás-
kori udvarháztól északra. Ez már valószínűleg Liduinus püs-
pök rezidenciájaként épülhetett fel.  Ez az áttelepülés 
azonban ekkor még csak ideiglenesnek bizonyult. Végle-
gesen a Bihar várának végső pusztulását okozó 1091-es 

TAT Á R O K  U T Á N  –  TÖ R Ö KÖ K  E L Ő T T

Az egri várat a legtöbben elsősorban 1552-es 
ostroma és diadalmas védelme miatt ismerik. 
A vár mai képét is főleg a XVI. századi, elsősor-
ban az ostrom pusztításai után végzett építkezé-
sek határozzák meg. Pedig Eger évezredes tör-
ténelmének igazi virágkora a megelőző száza-

dokra esett. 

ÚJ ÁSATÁSOK  
AZ EGRI VÁRBAN

A XII. századi káptalanház és kerengőfolyosó  
falainak feltárása (FOTÓ: BUZÁS GERGELY)

Az egri püspökvár a XVI. század elején (RAJZ: BUZÁS GERGELY - PAZIRIK INFORMATIKAI KFT.)
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kun betörés után helyezte át Szent László király az egy-
házmegye központját Egerbe. Ezt onnan tudhatjuk, hogy 
két évvel később az uralkodó unokaöccsét, Kálmán her-
ceget szerette volna az egri püspökség élére kinevezni, 
de az visszautasította az egyházi méltóságot és Lengyel-
országba menekült, így László minden bizonnyal mással 
töltötte be a tisztséget. Amikor László halála előtt végül 
mégis kiegyezett Kálmánnal, az az újonnan alapított,  az 
egri egyházmegyéből kiszakított váradi püspökséget kap-
ta meg. A román stílusú egri katedrális építése ezekben az 
években kezdődött meg. 

A z új ásatások azt is kimutatták, hogy a katedrális 
északi oldalán egy káptalanház is készült Kálmán 

király és utódai idején, a XII. század első harmadában. 
Ennek a hosszú, téglalap alaprajzú, kváderkövekből fala-
zott épületnek a nyugati végén egy nagyobb négyzetes 
épületrész emelkedett, amelynek egyik kváderkövén egy 
felszentelési keresztet találtunk. Ez talán a XII. században 
már bizonyosan létező Szent Jakab ispotály épületeként 
azonosítható, mivel a középkori ispotályokban mindig ki-
alakítottak egy kápolnát is.  A püspöki központ építkezé-
sei az egész XII. századon át folytak, befejezésükre csak 
1200 körül, Katapán püspök idején került sor. Ekkor épült 
meg kora gótikus stílusban a katedrális nyugati része, 
amelynek közepén 1204-ben eltemették az Egerben el-
hunyt Imre királyt is, akinek Katapán hűséges kancellárja 
volt. Ebben az időben a katedrális belsejében fehér már-
ványból és vörös tufából gyönyörű  szentélyrekesztőt ké-
szítettek. A székesegyház és a káptalani épület közé egy 
román stílusú kerengő épült be, amelynek közepén 
Szent István király tiszteletére egy 
kápolnát is emeltek. A katedrális 
másik oldalához, a Szent István 
kori rotunda elé tágas kápolna-
hajót építettek. A székesegy-
ház nyugati bejárata előtt 
kövezett teret  alakítottak 
ki, amelyet nyugatról kőből 
épült várfal határolt. Felte-
hetően ekkor erősítették 
meg várszerűen először a 
hegy nyugati platóját el-
foglaló püspöki palotát. 

Az egri vár első virágkora hamar véget ért: 1241-ben a 
tatárok elpusztították a románkori katedrálist és káptalani 
kerengőt, sőt feltehetően a püspöki palotát is. Az újjáépí-
tés nehéz feladatát Lampert püspök kezdte meg a tatárjá-
rás után, majd több utóda folytatta egészen a XIV. század 
közepéig.  A lerombolt románkori székesegyházból csak 
az apszisokat hagyták meg, eléjük új, gótikus stílusú 
hosszházat építettek. A káptalani kolostorból csak a Szent 
István kápolna és az északi szárny nyugati része élte túl a 
pusztítást, de feltehetően ezek is még 100-150 évig romo-
san álltak. A keleti szárny helyén viszont már a XIII. szá-
zad második felében pompás új gótikus sekrestye épült. A 
katedrálistól nyugatra elterülő püspökvárat Lampert új 
falakkal vette körül, északnyugati sarkába pedig egy ha-
talmas lakótornyot emelt. A XIII. századi északi várfal 
most feltárt részlete alatt egy, a tatárjárás után betemetett 
árokszakaszt tártunk fel, amelynek betöltéséből a mongo-
lok által elpusztított románkori székesegyház szentélyre-
kesztőjének az újjáépítés során kidobott márványtöredé-
kei kerültek elő. 

A XIV. század közepén Dörögdi Miklós püspök került az 
egyházmegye élére, aki ambiciózusan fogott hozzá székhelye 
fejlesztéséhez. A katedrális nyugati homlokzatához két torony-
nyal szegélyezett, díszes kapuzattal ellátott előcsarnokot emelt, 
amelynek közepén saját síremlékét is felállíttatta. A székesegy-
ház szentélye mögött egy gótikus szentélykörüljárós, kápolna-

koszorús kórus építésébe kezdett, de ezt már csak 
utódai fejezhették be a XIV. század végén. Mik-

lós püspök a palotáját is új épületekkel gaz-
dagította: ekkor épülhetett a palota ma 

is álló északi szárnya, melynek föld-
szinti ebédlőtermét padlófűtő ke-

mencével látták el. Az 1552-es 

 A gótikus katedrális a XIV. század 
végén, rekonstrukció 

(RAJZ: BUZÁS GERGELY  

– PAZIRIK INFORMATIKAI  

KFT.)

Az egri püspöki központ épületei a XI-XII. században  
(rajz: Buzás Gergely)

Az egri székesegyház 1200 körül, rekonstrukció
 (RAJZ: BUZÁS GERGELY - PAZIRIK INFORMATIKAI KFT.)
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ostrom után betemetett kemencére már az 1970-es években 
ráakadtak, de most újra kitisztítottuk. A fűtőberendezés olyan 
épségben maradt ránk, hogy akár újra be lehetne gyújtani a 
belsejében. Szintén ebből a korból származhat a székesegyház 
nyugati homlokzata előtt épült palotaszárny is, ami a XVI. szá-
zad közepén Dobó István háza lett. Miklós püspök a korábban 
csak a püspöki palotát övező vár területét többszörösére növelte 
egy hatalmas, új falgyűrű építésével, amely a katedrálist és az 
egész hegytetőt körülölelte, védelmet nyújtva így a székesegy-
ház körül álló házaknak és kápolnáknak is. Ez a várfal 
lett aztán a XVI. században kiépülő reneszánsz erőd fő 
védelmi vonala. A fal főkapuja a déli oldalon nyílott, a 
ma Hippolit-kapunak nevezett toronyban. A székesegy-
ház északi oldalán, a régi romos káptalani épület falai-
nak felhasználásával a káptalan és a kanonokok új házai 
épültek fel. A székesegyház oldalkápolnáit már csak 
Rozgonyi Péter püspök építtette újjá az 1430-as években.  

Az Anjouk és Zsigmond király  békés korszakának a XV. 
század közepén dúló polgárháború vetett véget. Ennek során 
Giskra cseh zsoldosai kétszer is rajtaütöttek Eger városán, de a 
püspökvárba nem tudtak bejutni. Valószínű azonban, hogy a 
vár lakótornya és a katedrális gótikus szentélye ekkor sérülhe-
tett úgy meg, hogy néhány évtizeden belül le kellett azokat 
bontani. Az ostrom tanulságai alapján az egri püspökök új tor-
nyokkal erősítették meg a vár falait. Ekkor épülhetett többek 
között az északi püspöki palota sarkához, a mai északi kapu he-
lyén általunk feltárt torony, amelynek falazatába még a cseh 
ostrom idején belőtt egyik vas ágyúgolyót is beépítették.

Mátyás király korában újra békéssé vált a környék, így a 
püspökök újra a paloták és templomok építésére kon-

centrálhattak. 1470 körül Beckenschloer János püspök újjá-
építtette az északi püspöki palotát. A püspök megszerezte és 
palotájához csatolta az egyik szomszédos házat is, amely a 
románkori káptalani épület helyén állt. Ekkor emelték a pa-
lota udvari homlokzatát díszítő gótikus loggiát is, amely-
nek már csak az alsó szintje áll, de az új kutatások során 
megtaláltuk az 1552-ben megsérült emeleti árkádsor köveit 
is, így az egész homlokzat rekonstruálhatóvá vált. 

1486-ban Mátyás király kincstartója, Nagylucsei Orbán 
nyerte el az egri püspökséget és nyomban hozzá is kezdett 
egy új késő gótikus katedrális építéséhez. A lerombolt 
XIV. századi szentély helyén – a székesfehérvári bazilika 

Mátyás-kori szentélyének mintájára – egy jóval 
nagyobb, szentélykörüljárós, kápolnakoszorús 
csarnokszentélyt emeltek. Ennek munkálatait 

Orbán püspök utóda Bakócz Tamás is folytatta, majd Estei 
Hippolit fejezte be a XVI. század első évtizedeiben. A 
fennmaradt építési számadások szerint a munkák egyik 
vezető mestere egy bizonyos Demeter kőfaragó volt, aki-
ről tudjuk, hogy a pécsi székesegyház korabeli átépítését is 
vezette. 1500 körül a vár erődítéseit is továbbfejlesztették: 
a várfalakra új tornyokat és kapukat építettek, sőt egy 
külső falöv is készült a keleti és északi oldalon. Ekkor fa-
lazták be a vár régi déli kapuját, és a befalazásra ráfestet-
ték Hippolit püspök címerét. Ebben az időben a palotákat 
is megújították: a katedrális nyugati homlokzata előtt fek-
vő épületben egy 1500 körül, budai márgából faragott re-
neszánsz kandallópárkány került elő az ásatás során.

A mohácsi csatát követő polgárháború idején újabb erődí-
tési munkák indultak, főleg a vár keleti oldalán. A nagy 

változás  azonban Buda 1541. évi eleste után következett be. 
Buda alól egyenesen Egerbe lovagolt Perényi Péter koronaőr, 
aki csapatával rajtaütött a vár őrségén és elfoglalta azt. Az 
ostrom során tűz ütött ki, amely elhamvasztotta a székes-
egyház és a paloták tetőzetét és a várban álló házak nagy 
részét. Egy ilyen leégett későközépkori faház maradványait 
találtuk meg a vár későbbi délnyugati ágyúdombja alatt. A 
tűzvész után Perényi várnagya, Varkoch Tamás ahelyett, 
hogy hozzákezdett volna az épületek helyreállításához, 
megkezdte bontásukat, hogy köveikből új várfalakat és 
bástyákat emeljen, korszerűsítve ezzel a vár védőműveit. 
Perényi csak 1548-ban adta vissza a várat Oláh Miklós püs-
pöknek és Ferdinánd királynak, akik Dobó Istvánt nevezték ki 
az erődítmény élére. Ekkor indult csak meg a templomok és a 
paloták épületeinek helyreállítása. A káptalani házakat és a 
székesegyház előtt emelkedő várnagyi házat, valamint az 
északi püspöki palotát Dobó reneszánsz stílusban építtette új-
já. A közelgő török támadás hírére azonban hamarosan le 
kellett állítani ezeket a munkákat és a vár védelmi képessége-
inek növelésére koncentráltak. Ekkor építették azokat a fa-
föld szerkezetű sáncokat és ágyúdombokat, melyek közül a 
délnyugatinak a maradványait sikerült feltárnunk. E mun-
káknak is köszönhető, hogy 1552-ben Dobó és katonái ered-
ményesen tudták felvenni a harcot a török túlerővel szemben. 
Az ostrom pusztításai azonban nagyrészt  eltörölték a föld szí-
néről a középkori egri püspökvár nagyszerű épületeit.

Buzás GerGely

Az egri vár alaprajza 1552-ben (RAJZ: BUZÁS GERGELY)

Reneszánsz kandallópárkány töredéke  
a provizori palotából (FOTÓ: BUZÁS GERGELY)
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nőtt a rendelkezésünkre álló adat-
mennyiség az egyes gombafajok ge-
nomjáról és az általuk kódolt fehér-
jékről. Ezért egyre nagyobb jelentő-
sége van az evolúció során történt 
genetikai változások bioinformatikai 
módszerekkel történő feltárásának. 

A vizsgálatokban a genom, egy adott 
gén vagy egy protein szekvenciáját ha-
sonlítják össze programok segítségé-
vel. Az előbbi kettő esetében a DNS-t 
alkotó bázisszekvenciák illesztése tör-

ténik, utóbbinál pedig a fehérje 
aminosav-szekvenciáját veszik ala-
pul a számítógépes elemzés során.
– Ez egyszerűbb és olcsóbb, mintha 
laborban, kémcsőben csinálnák?
– Az evolúciós analíziseket alapve-
tően informatikai módszerekkel 
végzik. Ezt úgy kell elképzelni, 
hogy vannak a különböző szerve-
zetek, mint például ember, ló, ku-
tya. Az evolúciós kutatás alapjaként 
először is megszekvenálják a ge-
nomjukat, ami azt jelenti, hogy 
meghatározzák a DNS-ük bázis-
sorrendjét, ez alapján meg tudjuk 
mondani, hogy ez egy kutyának a 
DNS-e, az egy lóé és így tovább. 
A genomi DNS-t olyan szaka-

szokra lehet bontani, amik egy-
egy tulajdonságot, illetve fehérjét 
határoznak meg. Ezek a gének. 
Hasonlítsuk most a genomot egy 
szöveges fájlhoz, amiben meg aka-
runk keresni egy szót. A szó a mi 
esetünkben a gén. Az evolúciós ku-
tatások során egy programnak kell 
megadni a keresendő gént, ami ez 
után megadja, hogy az milyen 
számban és hol található meg a 
DNS-ben. Ugyanezen az elven 
működnek a fehérjéket összehason-
lító algoritmusok is.

– Miért terjednek egyre jobban a 
gombás fertőzések?
– Az emberek többsége élete folya-
mán többször is szenvedhet felületi 
gombás fertőzésektől, amiket általá-
ban könnyű felismerni. Azonban a 
világon több millióan szenvednek az 
életet is veszélyeztető gombás meg-
betegedésektől, melyek közül sokat 
nehéz diagnosztizálni, illetve kezel-
ni. A halálozási ráta pedig sajnos elég 
magas: éves szinten világszerte 
mintegy 1,5 millióan vesztik életü-
ket szisztémás mikózis következté-
ben, ami eléri, illetve meghaladja a 
tuberkulózisban vagy a maláriá-
ban elhalálozók számát. Annak, 
hogy ilyen nagy számban fordul-
nak elő ezek a megbetegedések az 
a legfőbb oka, hogy egyre gyakrab-
ban állnak elő a fertőzésre hajlamo-
sító körülmények. Számos ilyen té-
nyező ismert, például a cukorbeteg-
ség, de ide tartoznak az immun-
rendszert drasztikusan gyengítő 
körülmények is. Ezek többek kö-
zött a HIV-fertőzés, a kemoterápia, 
valamint az antibiotikumok és 
kortikoszteroidok alkalmazása.
– Hogy jön ehhez az informatika?
– A modern szekvenáló módszerek-
nek köszönhetően robbanásszerűen 

I N T E R J Ú  I M R E  A L E X A N D R Á VA L
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Egyre nagyobb számban okoznak betegséget a fertőző 
gombák. Ezek a lények kiválóan alkalmazkodnak még a 
gombaellenes szerekhez is, ami viszont arra is rámutat, 
hogy a közeljövőben egyre nagyobb méreteket ölthetnek 
az ilyen fertőzések. A megelőzés és kezelés lehetőségeit 
kutatja Imre Alexandra, biotechnológus. A Debreceni 
Egyetem Biotechnológiai és Mikrobiológiai Tanszékének 
doktorandusza főként bioinformatikai módszerekkel dol-
gozik és fiatal kora ellenére már több hazai és nemzetközi 

elismerésben is részesült.

Az Aspergillus fumigatus  
fonalas gomba telepe
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amit meg lehetne támadni anélkül, 
hogy az emberi sejteket károsíta-
nánk.

De iparilag is fontosak ezek a 
szervezetek, mivel egyes fajaikkal 
antibiotikumokat és más gyógy-
hatású készítményeket, továbbá az 
élelmiszeripar által is hasznosítha-
tó termékeket állítanak elő.
– Csak gyógyszerrel lehet véde-
kezni vagy van más megoldás is?
– A gomba típusa alapján több 
megoldás is lehetséges. Amennyi-
ben obligát patogén gombáról van 

szó, ami eredetileg nem része a szerve-
zet természetes mikroflórájának, ak-
kor az általa okozott fertőzés általában 
célzott gombaellenes kezeléssel meg-
szüntethető. A fakultatív patogén 
gombák ezzel szemben normál körül-
mények között is megtalálhatóak a 
szervezetünkben, vagy annak környe-
zetében. Ezért a betegség megszünte-
téséhez nem csak gombaellenes szerek 
alkalmazása, hanem a kiváltó okok 
megszüntetése is szükséges. Ahogy 
korábban említettem a megbetegedés 
kialakulásáért legtöbb esetben az im-
munrendszer legyengülése, illetve a 
természetes mikroflóra felborulása a 
felelős, azonban a hajlamosító ténye-
zőket és a patomechanizmust még 
nem értjük pontosan, így ez jelenleg is 
aktív és nagyon fontos kutatási terü-
letnek számít.

Trupka ZolTán

még nem ismerjük, erre a jövőbeli 
kutatások remélhetőleg fényt derí-
tenek majd.
– Ha jól értem, a fertőzések me-
chanizmusának megértése nagy 
lépés lesz a fertőzések megelőzése 
érdekében?
– Igen, fontos a megelőzés, de több 
problémával is meg kell küzdeni. 
Ma még – az antibiotikumokhoz 
képest – a szisztémásan alkalmazha-
tó antimikotikumokból, azaz gom-
baellenes gyógyszerekből nagyság-
rendekkel kevesebb létezik. Emellett 

egyre több gondot okoz a reziszten-
cia nem csak a bakteriális, hanem a 
gombás fertőzések kezelésénél is. Ez 
olyan törzsek megjelenéséhez vezet, 
amiket a napjainkban alkalmazott 
gombaellenes szerek alkalmazásával 
nem, vagy csak nagyon nehezen le-
het visszaszorítani. A hatékonyabb 
védekezés érdekében növelni kellene 
az antifungális szerek tárházát. Ko-
rábban részt vettem egy munkában, 
aminek a célja az volt, hogy kiderít-
sük, milyen genetikai változások hú-
zódnak meg a rezisztencia jelensége 
mögött. Tehát léteznek olyan kuta-
tások, amik ezzel a területtel foglal-
koznak. Tovább nehezíti a helyzetet, 
hogy a gombák, hozzánk hasonlóan 
eukarióta szervezetek, tehát sejtfel-
építésük kevésben tér el a miénktől. 
Ezért jelent kihívást olyan új mole-
kuláris célpontot találni bennük, 

– Milyen területeken lehet ezt a 
módszert használni?
– Az előző kutatásomban például a 
leggyakrabban fertőzést okozó 
gombafajok védekező folyamatai-
ban résztvevő fehérjéknek a 
bioinformatikai vizsgálatát végez-
tem el. A cél az volt, hogy megál-
lapítsuk, életképes marad-e a 
gomba abban az esetben, ha a 
rendszer egy adott elemét, ponto-
sabban az egyik enzimet, műkö-
désképtelenné tesszük. Ezeknek az 
enzimeknek a feladata a sejt opti-
mális állapotának fenntartása. El-
távolítják a gomba alkotóelemeit 
károsító molekulákat, így az véde-
kezni tud az emberi immunrend-
szerrel szemben.
– Most is ez a fő kutatási területe?
– Nem. A jelenlegi munkám célja 
a napjainkban is számos területen 
használt pékélesztő vasanyagcseré-
jének részletesebb megértése. Az 
általunk vizsgált fehérje az élővi-
lágban gyakorlatilag a baktériu-
moktól az emlősökig megtalálha-
tó, és szerepet játszik abban, hogy 
a hemet biliverdinné, szén-mon-
oxiddá és vassá bontsa le. Így teszi 
lehetővé, hogy a patogén organiz-
musok a gazdaszervezetből vashoz 
jussanak, ami rendkívül fontos a 
túléléshez és a növekedéshez. Az 
eredmények segíthetik új terápiás 
eljárások kifejlesztését is.
– A pékélesztő mint tudományos 
kutatási téma elég meglepőnek tű-
nik első hallásra.
– Igen, valóban annak tűnhet, 
azonban a pékélesztő az egyik leg-
elterjedtebb modellorganizmus a 
mikrobiológia területén. A fer-
mentált termékek és kenyérkészí-
tésben betöltött szerepe az egyik 
legfontosabb mikrobává tette az 
emberi történelem során. Így szer-
vezetünk akár napi szinten is talál-
kozhat ipari forrásból, probio-
tikumokból vagy egyéb termékek-
ből származó élesztővel, és bár álta-
lánosan biztonságos mikrobáknak 
tekintjük, egyre több bizonyíték 
van arra, hogy esetenként képesek 
patogénként is viselkedni. Tehát 
ezen gombák fiziológiájának és 
evolúciójának megértése klinikai 
szempontból is fontos. A fertőzés 
mechanizmusát azonban sajnos 

Gombafonalakkal növekedő Candida albicans-telep
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A Tudományos Ismeretterjesztő Tár-
sulat rendezvényeinek idei 
helyszíne a szeptemberben 

70. születésnapját ünneplő Uránia 
Csillagvizsgáló volt. A programban a 
helyi adottságokat kihasználva a 
csillagászat dominált, de szerepelt 
benne biológia és űrkutatás is. A 
kapukat már kora délután megnyi-
tották. A kisebbek aszfaltrajzokat 
készíthettek, vagy űrrepülőgépet 
állíthattak össze papírból. A na-
gyobbakat az ideiglenesen berende-
zett laboratórium várta izgalmas 
kísérletekkel. A kiállított égbolt-
felvételeknek pedig mindenkit si-
került elkápráztatni.

K U TAT Ó K  É J S Z A K Á J A  A Z  U R Á N I Á B A N

SZEPTEMBERI  TUDOMÁNY-PARTI

Az alkalmat kihasználva rövid be-
szélgetésre kérte lapunk az est két elő-
adóját: Éder Iván asztrofotóst és Géczy 
Gábor mérnököt.
– Hogyan lesz egy muzsikusból fény-
képész? 
Éder Iván asztrofotós: – Elsőre nem is 

gondolnánk, de van kapcsolat a kettő 
között: az esztétika. A fotó és a zene 
más-más érzékszervekre hat, de a lé-
nyeg ugyanaz, a gyönyörködtetés. 
Úgy indult valamikor, hogy szerettem 
volna megosztani azt az élményt, amit 
a távcső mellett éltem át a családom-
mal, barátaimmal. Az egyik megoldás 
az lett volna, hogy elhívom őket táv-
csövezni. De éjszaka hideg van, az em-

berek általában alszanak, ezért a csábí-
tás nem ígérkezett sikeresnek. Így hát 
megpróbáltam lefényképezni, amit a 
távcsőben láttam. Rájöttem, hogy 
nemcsak dokumentálni tudom a lát-
ványt, hanem annál sokkal többet tu-
dok megörökíteni, mint amennyi sza-
bad szemmel látható. A dokumentáci-
ón túl pedig az elkészült felvétel rend-
kívül szép, esztétikus is lehet, megfelelő 
odafigyeléssel és alapossággal. 

1997-ben készítettem az első képemet 
a Hale-Bopp üstökösről, de akkor még 
csak teleobjektívvel. 2000-ben kezd-
tem el saját távcsövemmel az asztro-
fotó zást.
– Mennyit változott a technika az el-
múlt 20 évben?
– Hajjaj! Rengeteget. Azt hiszem, erre 
az időszakra tehető a fényképezés leg-
nagyobb technikai változása annak 
kezdetei óta. Az elején még én is ha-
gyományos filmet használtam, aztán 
berobbant a digitális gépek korszaka. 
Akkor is volt már mobiltelefon, és a 
mostanihoz hasonló autók szaladgál-
tak, de a mai korszerű fényképezőgé-
pek össze sem hasonlíthatók a két évti-
zeddel ezelőttiekkel. A csillagászati 
képrögzítésben óriási változást jelentett 
a digitális technika megjelenése, ma 
már korábban elképzelhetetlen hal-
ványságú objektumok is megörökíthe-
tőek, kiváló minőségben. Ha előve-
szem egy régi felvételemet, mosoly fog 
el, hogy annak idején milyen egyszerű 
képeknek örültünk annyira.  
– A teljes égbolt felülete 4Π szteradián. 
Nem fogy el a téma?

Szeptember utolsó péntekén Magyarország ismét csatlakozott ahhoz az egész Európában megrende-
zett fesztiválhoz, amelyet Kutatók Éjszakája néven ismertünk 
meg már több mint egy évtizede. Az első ilyen eseményen 
még csak néhány intézmény nyitotta meg kapuit, és szerve-
zett érdekes programokat. Idén több mint 30 városban, közel 
2000 program megszervezésével nemcsak szórakoztatni 
akarták a közönséget, hanem azt is demonstrálni kívánták, 
hogy a találmányok egy-egy elkötelezett, kitartó és kreatív tudós vagy tudóscsapat munkájának 
eredményei, hogy a fiatalok is kedvet kapjanak a tudományos életpályához és az újítások támogatá-

sához. Most is, mint mindig, az est minden eseményére ingyenesen lehetett ellátogatni.

KIÁLLÍTÁS A CSILLAGVIZSGÁLÓBAN
Éder Iván képeit év végéig tekinthetik meg a látogatók a TIT Uránia Csillagvizsgáló nyitvatar-
tási idejében, vagyis kedden és csütörtökön esténként. 

Éder Iván felvétele az Antares vidékéről
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860 MHz közötti tartomány-
ban olyanok a terjedési viszo-
nyok, hogy a rádiójelek átjut-
nak bolygónk ionoszféráján. 
Ezeket fogja a műholdunk fel-
térképezni. Korábban ilyen ku-
tatást még nem végeztek.

A rengeteg elpazarolt energia 
mellett az alacsony pályán ke-
ringő űreszközök kommuni-
kációját is zavarhatják a földi 
adók. Legjelentősebbek ezek 
közül a televíziós műsorokat 
sugárzó berendezések. Az 
adásnak nem kellene feltétlenül kijut-
nia világűrbe, hiszen ott nem sokan 
néznek tévét.
– Sorban állítják le a régi tévéadókat, 
nem fog magától megoldódni a prob-
léma?
– A leállított analóg rendszereket földi 
sugárzású digitális csatornák váltják 
fel. Egyre több az egyéb forrás is, a 
helyzet valószínűleg csak romlani fog. 
– Mikor, és mivel fog a műhold repülni?
– Egy új szabványnak kellett megfelel-
nünk, ezért nagyon nehéz volt pályára- 
állítási lehetőséget találni. Reménye-
ink szerint 2018 második negyedévé-
ben a UniSat-7 műhold rakománya-
ként indulhat a küldetés, több apró 
űreszköz társaságában. 
– Készen van már? Ha azt mondanák, 
hogy holnap start, el tudna indulni?
– Ebben az iparágban soha nincs „kész” 
valami, legfeljebb elérkezik a határidő. 
Már eddig is rengeteget dolgoztunk a 
fejlesztésen, több tízezer munkaóra 
van mögöttünk. A hardver elkészült és 
átfogó tesztelésen esett át: megvizsgál-
tuk például a vibráció- a vákuum- és a 
hidegtűrő képességét. Jelenleg a szoft-
vereket optimalizáljuk. Jól jön, hogy 
van még pár hónapunk az indításig, de 
a terv szerint haladunk.
– Kell-e egy ekkora országnak űrflotta?
– Úgy gondolom, hogy az soha nem 
árt, ha vannak intelligens eszközeink, 
és a XXI. században exponenciálisan 
megugrott az űreszközök száma. Ez 
egyfajta technológiai színvonalat jelent, 
de ha tudományos céljai is vannak, ak-
kor mindenképpen érdemes vele fog-
lalkozni, megéri a befektetett energiát. 
– Egyedül vagy nemzetközi együttmű-
ködésben?
– Mindenképpen szükséges az együtt-
működés. A felhasznált alkatrészek 
egy része biztosan külföldről szárma-
zik, a felbocsátáshoz alkalmas hordo-

zóeszközzel is csak néhány ország ren-
delkezik. Ugyanakkor a kis műhol-
dakkal szerzett tapasztalatok később jól 
hasznosíthatók nagyobb, nemzetközi 
koo pe rációban épülő űreszköz egy-egy 
alrendszerének fejlesztésekor is. Azzal, 
hogy hazánk tagja lett az Európai Űr-
ügynökségnek, kitárult egy nagy ka-
pu, ami eddig nem volt teljesen nyitva. 
Pályázati lehetőségek vannak, részt ve-
hetünk nagyobb projektekben is.
– Nagyon sok egyetemen készítenek 
apró űreszközöket. A legtöbb ilyen fej-
lesztés fel sem jut a világűrbe, vagy soha 
nem szólal meg. Érdemes másoknak is 
belevágni a fejlesztésbe?
– Az űrszemét egyre jelentősebb prob-
léma, márpedig a felbocsátás során 
meghibásodó példányok egyből hulla-
dékká válnak. Ennek ellenére min-
denképp hasznos ilyen fejlesztéseket 
végezni, ugyanis a tervezés során sok 
értékes tudásra tehetünk szert. Na-
gyon sok előnye van ezeknek a kis 
szerkezeteknek. Egy egyetem költség-
vetése nem engedi meg, hogy na-
gyobb berendezések pályára állítását 
finanszírozzák, de nincs is rá szükség, 
nagyon okos kísérleteket el lehet készí-
teni ilyen kicsiben is.
– Létezik olyan tantárgy az egyete-
men, amelyik űreszközök fejlesztésével 
foglalkozik?
– Van, űrtechnológiának hívják. Ma-
gam is hasznos ismereteket szereztem 
ott. Magyarországon komoly múltja 
van az űrkutatásnak. Egészen a kezde-
tektől fogva terveztünk és építettünk 
műholdas alrendszereket, műszereket. 
Sikeres, tapasztalt kutatóink vannak, 
akik igyekeznek megosztani tudásu-
kat a fiatalokkal. 
(A SMOG-1 küldetésről a Természet Világa 
októberi számában is olvashatnak ismertetőt 
Géczy Gábor tollából.)

J. S. A.

– Á, az kifogyhatatlan. Egy emberélet 
is kevés, hogy végigfotózzuk. Mivel 
egy téma megörökítése az általam 
megkívánt minőségben akár 10-20 óra 
expozíciót is igényelhet, évente nagyjá-
ból átlagosan 10 képet tudok készíteni, 
ami egyáltalán nem sok. Mindig jön-
nek újabb, halványabb témák, és persze 
vissza is térek egy-egy korábbi objek-
tumhoz, kicsit másképp megközelítve, 
más eszközzel, más tapasztalattal. 
Olyan ez, mint pl. egy hegedűverseny, 
amelyet egy muzsikus sokszor előad 
élete során, de mindig egy kicsit más-
ként. Volt, amikor három egymást kö-
vető namíbiai expedíción felvett ké-
pekből készült csak el a végleges, 5 év 
leforgása alatt.  
– Valódi szín vagy hamis szín?
– Is, is. Az én képeim nagy része valós 
színeket ábrázol, de néhány éve hasz-
nálok olyan technikát is, amivel hamis 
színekben is meg tudom örökíteni az 
objektumokat. Az ilyen képek speciális 
szűrőkön keresztül készülnek, ezekkel 
olyan formák, részletek, finomságok is 
megmutathatók, amit egy hagyomá-
nyos képen nem láthatunk. 
– Végül is ez tudomány vagy művészet?
– Mindkettő. Én a képeimet elsősor-
ban fotográfiai oldalról közelítem, de 
persze ott áll mögötte a tudomány is, 
hiszen a témák maguk csillagászati 
szempontból érdekesek, legtöbbször 
magyarázó szöveget is készítek hozzá-
juk. A képek esztétikusak, az emberek 
felfigyelnek rájuk. Később talán el is 
olvassák, mit láttak, ezáltal egy kis tu-
domány „ragad rájuk”…
– Miért fontosak a magyar SMOG-1 
kutatóműholddal végzendő vizsgála-
tok, melyeket a Kutatók Éjszakáján 
megismerhettek a látogatók?
Géczy Gábor mérnök:  – A Műegye-

tem elkötelezett hallgatóiból és tapasz-
talt oktatókból álló lelkes kutatócsapat 
elhatározta, hogy a Masat-1 sikere után 
egy még kisebb űreszközt épít (Ld. erről 
díjnyertes pályázati cikkünket: ÉT 
2017/27. számban.). Ez lesz a világ leg-
kisebb kutatóműholdja, kisebb, mint 
egy bűvös kocka. Ez egyrészt techno-
lógiai kihívás, de értékelhető tudomá-
nyos eredményeket is várunk. A fel-
színről érkező rádiófrekvenciás szeny-
nyezettséget fogjuk mérni Föld körüli 
pályán. Először ballonos magas lég kö ri 
méréseket végeztünk, már ekkor lát-
szott, hogy van értelme a kísérletnek. 
Főleg az általunk is vizsgált 430 és 

A tetőteraszon a Napon megfigyelhető jelenségeket 
mutatták be egy speciális, erre a célra készült távcsővel
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2.
rész

A Rózsaszín- és Fehér-te-
raszok egy jókora gejzír-
rendszer részei voltak, 

melynek megbízható működése – s 
ily módon a teraszok folyamatos 
épülése – nagyban függött két köze-
li állóvíz, a Rotomahana- és a 
Tarawera-tó vízszintjétől. Ezt az ál-
lapotot változtatta meg az utóbbival 
azonos nevű vulkán, a Tarawera 
1886-os „kirobbanása”.

A Déli-szigeten is hallották
Az esemény igen váratlan volt, rá-
adásul annak bazaltos volta különle-
gességnek számít egy olyan terüle-
ten, ahol alapvetően riolitos mag-
mák okozták az elmúlt évezredek 
kitörésének javarészét. Váratlan volt azért is, mert a 
terület – a hévforrások jelenléte mellett – egyáltalán 
nem mutatta azokat a jegyeket, amelyek arra utaltak 
volna, hogy egy fiatal vulkánmezőn járunk. A 
páfrányerdőkkel fedett lávadómokon semmi nem 
utalt friss kráterek jelenlétére. Bár a térségben a föld-
rengések nem voltak ismeretlenek, mindössze két 
órával a kitöréssorozat megindulása előtt történt je-
lentős földmozgás.

A  R Ó Z S A S Z Í N -  É S  F E H É R - T E R A S Z O K  L E G E N D Á J A

CSAK KI KELL ÁSNI ŐKET

A kitörések 1886. június 10-én, úgy hajnali 2 órakor 
kezdődtek, hatalmas robbanással, mely az Északi-sziget 
szinte minden részén hallható volt, de még a Déli-szige-
ten található Christchurch városában, mintegy 800 kilo-
méterre is hallották a dörejét. A robbanás pontos helyét 
nehezen tudták rekonstruálni, mert maga a Tarawera 
hegylánca felhőben volt, így nem lehetett látni, hogy mi 
is történt. Úgy 3:30-kor újabb robbanások rázták meg a 
vidéket és finomszemcsés vulkáni hamu terített be min-

Bár a világ nyolcadik csodája-
ként több hajdanvolt látványos 
építményt vagy természeti kép-
ződményt is számontartanak, 
az új-zélandi Rózsaszín- és 
Fehér-teraszok méltán rászol-
gálhattak e hírnévre. Cikkünk 
első részében részletesen 
bemutattuk, hogy miként jöhet-
tek létre – ennek pontosítása 
segít abban is, hogy hol lehetett 
egykori helyük, hol ejthették 
ámulatba az odautazó turistá-
kat egészen 1886-ig, a közeli 
Tarawera-vulkán kitöréséig. 
Új bóli felfedezésükhöz jól jött 
egy hajdani precíz térkép is.

A Rózsaszín-teraszok,  háttérben a Fehér-teraszokkal Charles Blomfield festményén, 1886

A Rotomahana-tó vidékének térképe
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Hochstetter 1859-es térképe a Rotomahana (“Meleg-tó”) vidékéről. Sárga színek jelzik a kvarctufa előfordulásokat,  
a változó méretű vörös körök kisebb hévforrásokat, iszapfortyogókat mutatnak. Az egykori ábrázolások szerint 

a Rózsaszin-teraszok (RT) a Rotomahana-tó délnyugati, míg a Fehér-teraszok (FT) a tó északkeleti partján voltak.
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dent, sok ház összeomlott. Reggelre több expedíció is 
elindult megnézni, hogy mi történt. Megdöbbenve lát-
ták, hogy körülbelül azon a helyen, ahol a teraszok le-
hettek, több új kráter született. Míg a Tarawera hegy-
láncától délnyugatra, egy jól lehatárolható hasadék men-
tén szinte mindenütt szürke, iszapszerű réteg fedte be a 
területet, a hegylánc felé közeledve viszont egyre vasta-
gabb bazaltsalak borított mindent. A hamuval ellepett 
táj morfológiája drámaian megváltozott. 

Nemcsak az újonnan született északkelet–délnyugat 
irányú krátersorok megjelenése okozta a változást, ha-
nem az is, hogy a Rotomahana-tó vízszintje szinte na-
pok, hetek alatt majdnem 40 méterrel emelkedett meg. 
E vízszintemelkedés az 1886-os évet követően több 
hidrotermális robbanásos kráter születéséhez vezetett. 
Közülük a mind ez idáig legnagyobb gejzírrobbanás 
következtében jött létre 1900-ban a Waimangu-krátersor 
(’Fekete víz’), kialakítva a népszerű turistalátványos-
ság, a Waimangu Geotermális Hasadékvölgy ma is-
mert képét.

A Tarawera működésbe lépése egy tipikus hasadék 
menti kitörés volt, mely a bazaltos magma lávaszökő-
kút-szerű kiömlése mellett azokon a helyeken, ahol a 
felszín alatti vizekkel találkozott, hatalmas 
freatomagmás robbanásokat okozhatott, mint ami-
lyen a Rotomahana-tó helyén kialakult új kráterben 

történhetett. A hirtelen megváltozó nyomásviszo-
nyok és az aktív hidrotermális rendszer jelenléte to-
vábbi freatikus, hidrotermális robbanásos krátereket 
hozott létre. Ezek teljesen átalakították a Tarawera-
hasadék geomorfológiáját, felduzzasztva és részben 
elárasztva az újonnan született krátereket, s mindent, 
ami azelőtt ott volt, így a Fehér-teraszok (az 1. rész 
nyitóképe) vidékét és a Rózsaszín-teraszokat is. 

Akkor hol vannak?
A kitörés körülbelül 120 áldozatot szedett, jobbára mao-
ri őslakosokat. Váratlansága, hevessége és az, hogy a 
környék földrajzi képét drámaian megváltoztatta, a fi-
atal Új-Zéland társadalmi életét is „felpezsdítette”, je-
lentősen hozzájárulva a geológiai és egyéb természeti 
katasztrófavédelem megszervezéséhez és nem utolsó-
sorban a geoturizmus fellendüléséhez. A Tarawera 
1886-os kitörése nagyban hozzájárult Új-Zéland állam 
megszületéséhez. Ennek azonban nagy ára volt, mert a 
világ nyolcadik csodájaként emlegetett teraszok 
eltűntek. Megkezdődtek a találgatások: a teraszok 
szétrobbantak a kitörés során, vagy vastag hamuréteg 
alatt pihennek, de ki tudja, hol?

A probléma, a kérdés megválaszolása igen összetett. A 
területről a kitörés előtt mindössze egyetlen geológiai 
felmérés készült, mégpedig egy osztrák geológus, Ferdi-
nand von Hochstetter 1859-es munkája során, aki az 
Osztrák Birodalmi SMS Novara kutatóhajón szolgált. 
Új-Zélandon Hochstetter volt az első geológus, aki 
modern módszerekkel térképezte jobbára az Északi-
szigetet és a Déli-sziget Nelson környéki vidékét. Az ő 
nevéhez köthető Auckland első, vulkanológiai térképe, 
valamint éppen a Rózsaszín- és Fehér-teraszoknak a 
korhoz viszonyított pontos geológiai leírása. 
Hochstetter 1858. december 22-én érkezett Új-
Zélandra, ahol 9 hónapot töltött el. Térképeihez a Britt 
Admiralitás kötelékébe tartozó HMS Pandora kutató-
hajó  part menti kartográfiai felmérését használta alap-
nak, méréseit ahhoz viszonyítva vitte térképre. Mun-
káját szerény körülmények között, egy pontos kom-
passzal végezte: több háromszögelési mérést folytatott 
jellegzetes tájképi elemek helyzetére vonatkozóan. Ez a 
módszer a XIX. században igen fejlett volt, segítségével 
centiméteres pontossággal lehetett megállapítani egy-
egy helyszín pozícióját. 

Hochstetter 1859. április 28. és 30. között végezte el 
méréseit a Rózsaszín- és Fehér-teraszok területén. 
Expedíciójában korának két ismert földmérője, Julius 
von Haast és George William Drummond Hay is részt vett. 
Mellettük jelen volt még Augustus Carl Ferdinand Koch 
rajzművész is, ő biztosította az expedíció dokumentálá-
sát. Noha a 48 óra alatt végbevitt munka nem tekinthe-
tő túl hosszúnak, németes pontossága viszont annál 
meggyőzőbb. 

Háromszögelési pontokkal
Épp Hochstetter eredeti földmérési jegyzetei adták az 
ötletet Rex Bunn és Sascha Nolden kutatópárosnak, hogy 
megpróbálják rekonstruálni és a modern térképekhez 
viszonyítani – mai divatos szóval georeferálni – a kora-

Charles Spencer korabeli felvétele a Fehér-teraszokról

A Fehér-teraszok, felül a működő gejzírrel (Charles Blomfield,1897)
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beli felmérés adatait. A probléma e módszerrel csupán 
az, hogy valahogy meg kell találni az eredeti viszonyítá-
si pontokat, melyek alapján Hochstetter megrajzolta az 
1859-es térképét.

Mivel a Tarawera kitörése számos akkori háromszöge-
lési pontot elpusztított, csak 10 helyszín volt használha-
tó. A megsemmisült referenciapontok közül a kutatópá-
ros azonban indirekt módon szinte mindegyiket re-
konstruálni tudta, így vissza lehetett gombolyítani 
Hochstetter munkáját és meghatározni a két terasz hely-
színét. A korabeli adatokat persze megfelelő mágneses 
korrekciót alkalmazva kellett rávetíteni a ma is haszná-
latos topográfiai térképekre.

Az eredmény megdöbbentő: ellentétben a cikkünk 
első részében említett 2016-os expedíció és felmérés 
konklúziójával, mely azt állította, hogy a teraszokat a 
robbanásos kitörések szétvetették, s maradványaik a 
felduzzadt Rotomahana-tó fenekén vannak, Bunnék 
geodéziai munkája azokat egyértelműen a mai magas 
vízállású Rotomahana-tó vízszintje fölé teszi, a szá-
mítások a mostani víztükör feletti területre jelölik a 
teraszok helyzetét. Ez egyrészt azt jelenti, hogy a 
Rotomahana-tó szintjére korábban adott 40 méterrel 
alacsonyabb egykori vízszint túlbecsült érték, ameny-
nyiben a teraszok helyzetét ezen újabb számítások-
nak megfelelően fogadjuk el. 

Ahhoz, hogy a teraszok eredeti vízfelszín feletti 
26 – 30,5 méteres helyzetét tartani tudjuk, a vulkánki-
törést követő 40 méteres vízszint emelkedés úgy kép-
zelhető el, hogy közvetlen a kitörés előtt a területet 
(így a teraszokat is) egy körülbelül 10–15 méter vastag 
hamuréteg fedte be. Ez a hamuvastagság teljesen reális 
a terület más, a kráterhez közeli részein mért 
hamuvastagság alapján.   Ez azt is jelenti, hogy a tera-
szok egy legföljebb 15 méteres hamuréteg alatt rejtőz-
ködnek. Csak ki kell ásni őket – azaz a lecke fel van adva! 

A bemutatott történet jól illusztrálja a tudományos 
módszerek változatosságát egy ilyen komplex, látszólag 
egyszerűnek tűnő kérdés eldöntésére. Egy bizonyos: a 
Rózsaszín- és Fehér-teraszok története kitűnően bemu-
tatja egy aktív vulkáni terület morfológiai képének hi-
hetetlen nagy változását igen rövid idő alatt.

Németh Károly

Matematika – krimivel fűszerezve

Bizonyára mindenki felfigyel a könyvesboltok polcain a Papagájtétel 
című könyv címlapjára. Sőt, már a címre is! Miféle szóösszetétel a pa-
pagájtétel? Mi köze a kettőnek egymáshoz? Ráadásul ott a címlap ábrája: 
sötétkék alapon egy zöldes papagáj sziluettje, benne lámpával (amelynek 
a körtéje épp a papagáj szeme) megvilágított könyvespolc, asztal, ez előtt 
egy kerekesszékes férfi, a kerékben a küllők (!) pedig mintha derékszögű 
koordinátarendszert formáznának! Ha már idáig eljutottunk, szaporodhat-
nak fejünkben a kérdőjelek, de lehet, hogy sejtéseink is támadhatnak. 
Mindenesetre a kíváncsiságunkat kellően felkelthette a cím és a borító lát-
ványának együttese. Méreténél fogva ez a könyv nem utazásaink kísérő-
je, hanem kényelmes fotel, illetve kinek-kinek a hozzávaló kényelmi felté-
telek szükségesek ahhoz, hogy átadhassuk magunkat a kérdőjeleink 
megválaszolásának.

A papagájjal azonnal találkozunk, és arra is ha-
marosan rájöhetünk, hogy krimibe ágyazott mate-
matikatörténet vagy történelmi eseményekkel ci-
zellált matematikatörténettel van dolgunk, némi 
krimivel fűszerezve. A tétel szó kérdőjele tehát 
már hamar okafogyottá válik, de hogy mi köze a 
papagájhoz, csak blikkfangos összekapcsolás, 
netán mélyebb kapcsolat is van a kettő között – 
erre bizony csak a végén kapunk választ! Ha ké-
pesek vagyunk emlékezni apróbb részletekre, 
500 oldalnyi távolságban fedezhetünk fel drama-
turgiailag lényeges kötéseket a cselekményben.

A könyv egyik főszereplője, a kerekes székes Pierre (πR!) levelet kap 
régi barátjától, amelyből mi is sok mindent megtudhatunk. Pierre-nek írja 
– az olvasónak szól: „Milyen történetről mesélnek nekem ezek az oldalak? 
… ezt a homályos és sivár matematikát akkor egészen más fényben fogod 
látni, ami még téged, a legszebb regények telhetetlen olvasóját is kielégít 
majd.” Érthetjük a levél mellé küldött ládákban lévő könyvekre, de érthet-
jük arra is, amit épp olvasunk! Rejtett motiváció számunkra!

A szerző, Denis Guedj érdekes formát választott a párhuzamosan futó 
cselekményszálak elmesélésére: a folyamat szinte filmszerű, a legna-
gyobb természetességgel, „áttűnés” nélkül tér át egy másik jelenetre és 
vissza, újra és újra felrázva figyelmünket. Amikor épp kezdenénk türel-
metlenek lenni, hogy mi köze a matematikának a krimihez, amikor épp 
elveszítenénk a fonalat, ügyes csavarral csomózza össze a szálakat.

És közben rengeteg érdekességet megtudhatunk matematikusokról, az éle-
tükről, az elméleteikről, tételeikről, különleges történelmi eseményekről olvas-
hatunk, sőt, elkészíthető ételreceptekkel is találkozhatunk. Mindez pedig át 
van szőve a hétköznapi élet történéseivel, problémáival, a világ dolgaival. A 
papagáj „csőréből” hangzik el például a következő néhány mondat (vagyis idé-
zet Pascal XVII. századi, A geometriai gondolkodás és a meggyőzés tudomá-
nya – szerintem művészete –  című művéből): „Az igazság tanulmányozásá-
nak három fő célja van: az első, hogy felfedezzük, amikor keressük; a máso-
dik, hogy ha rájöttünk, be is bizonyítsuk; az utolsó, hogy megkülönböztessük 
a hamistól, miközben vizsgáljuk.” Nos, ez nem csak a matematikában van így!

A könyvet csak egy kicsit ajánlom jobban a matematika és a matema-
tikatörténet iránt érdeklődőknek, mint a szenvedélyes krimi rajongók-
nak, és javaslom, hogy tartsanak ceruzát a kezük ügyében, ha megol-
danák egyik-másik felvetett feladatot vagy be akarnák jelölni azokat a 
fontos gondolatokat, amelyek távolabbra mutatnak a matematikánál. 
(Papagájtétel. Typotex Kiadó, 590 oldal, 3900 forint)

Fabó KataliN

KÖNYVSAROK
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A Rózsaszín-teraszok szemből (Charles Blomfield, 1893)
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É jt nappallá téve dolgozik, sose 
pihen, mindig szorgoskodik az 
új robot kolléga. Milyen vele 

együtt dolgozni? Elveszi majd az én 
munkámat is? Egy-két lusta és ügyet-
len kollégát már elküldtek, mert ő job-
ban csinálja. Rám is sor kerül majd? 

Milyen változást idéznek elő az új 
technológiák (mesterséges intelli-
gencia, gépi tanulás, robotok) a 
munkahelyeken? Hogy alakul az al-

kalmazottak száma? Tömeges lesz 
az elbocsátás? Csökken vagy nő az 

alkalmazottak száma? 
Általában csökkenést várnak, 
de abban nincs egyetértés az 
elemzők körében, hogy ez 
mekkora lesz. Akik növeke-
dést jósolnak, azok ezt pusztán 
a történelemre alapozzák (ed-
dig egyik ipari forradalom se 
csökkentette a munkahelyek 

számát). 
Lássunk két jóslatot: 2015 és 2020 kö-

zött az automatizálás és a technológiai 
fejlődés 7,1 millió munkahely eltűnését 
és 2 millió új munkahelyet jelenthet a 
15 legnagyobb fejlett és fejlődő or-
szágban. Az eltűnő munkahelyek 
kétharmada az irodai és adminiszt-
ratív területen várható. Egy másik 
szerint pedig a jelenlegi technológia 
mellett a tevékenységek közel fele 
automatizálható. A foglalkozások 
kevesebb mint 5%-a automatizál-
ható teljes mértékben. Az auto-
matizálható tevékenységek 1,1 mil-
liárd dolgozót érintenek.

Lesznek olyan munkahelyek, ame-
lyek teljesen megszűnnek – sőt, nem 
csak lesznek, már meg is szűntek. Egy 
nagy biztosító az RPA (Robotic 
Process Automation) segítségével 
81%-kal csökkentette az egyik osztá-
lyon a létszámot. A Deutsche Bank ve-
zére szerint nagyon sok dolgozójuk 
munkája szűnik meg az automatizálás 
miatt. Az ő munkájuk nem igényel in-
telligenciát, csak egyszerű szabályok 
követését – így valóban nincs szükség 
emberre. Egy darabig még kell ember 
a szokatlan helyzetek és a kivételek ke-
zelésére, de várhatóan azokat is meg 
lehet tanítani a gépnek. Ez már kezdi 
elérni a mesterséges intelligencia hatá-
rát, és ezért IPA (Intelligent Process 
Automation) a neve. Mindkét megol-
dásban fontos, hogy nem igényel vál-
toztatást a cég folyamataiban. Egysze-
rűen „beültetik” a gépet az ember he-
lyére. Nem kell hozzányúlni a folya-
matokhoz, csak annyi a változás, hogy 

a gép gyorsabban és pontosabban vég-
zi a munkát. Ha egy speciális helyzet-
ben emberi beavatkozás kell, a meg-
szokott programokat és képernyőket 
lehet használni. 

Hogyan tanul a gép?
Több módszer is van a gépek „taní-
tására”. Az egyik a „felügyelt” taní-
tás (supervised learning): megmutat-
juk a gépnek, hogy mit kell tennie, 
ha egy adott helyzetbe kerül. Ezt a 
dolgozók jól tudják, a munkájuk so-
rán kitapasztalták, tapasztalt kollé-
gáiktól megtanulták, és ugyanígy 
tovább is adhatják a gépnek (ami 
majd elveszi az ő munkájukat), 
vagyis az emberek között is szokásos 
tanulási formáról van szó. 

A megszerzett tudás átvitele egy 
másik területre (transfer learning vagy 
inductive transfer) is ismert. Új hely-
zetekben alkalmazzuk a már meg-
szerzett ismereteket, például: megta-
nultuk egy képen felismerni a sze-
mélyautókat, és ennek alapján a te-

MESTERSÉGES INTELLIGENCIA A MUNKAHELYEKEN

MI MINDENT 
TUD?!

Az új kolléga nagyon rendes, 
udvarias, segítőkész és precízen 
dolgozik. Sose okoz problémát. 
Ha nem tud valamit, kérdez, és 
elsőre megtanulja. Bárcsak 
mind ilyenek lennének!

Az életfunkciókat monitorozó  
okoskarkötőt a kórházba bekerülve  

azonnal megkaphatjuk majd 
FORRÁS: WIKIMEDIA
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herautókat is megtanuljuk 
felismerni. A daganatos 
betegségek diagnózisában 
használt okos gépet is szok-
ták egyéb (nem orvosi) ké-
peken tanítani.

Szintén ismerjük a saját 
emberi világunkból a jutal-
mazással és büntetéssel való 
megerősítést (reinforce ment 
learning). Itt nem sokat ma-
gyarázunk a gépnek, ha-
nem az elvégzett munka 
után plusz vagy mínusz 
pontokat adunk neki, ebből 
tanul. Az alkudozást taní-
tották így meg gépeknek a 
Facebook egyik kísérleté-
ben. Azt a feladatot kapták, 
hogy alkudozzanak egy-
mással néhány tárgyról, 
amik számukra különböző 
értéket képviseltek. Min-
denképpen el kellett oszta-
niuk a tárgyakat, a saját ma-
guk számára legjobb ered-
ményt kellett elérniük, és 
nem ismerték egymás célja-
it. Előre be nem programo-
zott viselkedési módokra 
jöttek rá a robotok, pl.: az 
alku elején úgy tettek, mint-
ha valamelyik tárgy meg-
szerzése nagyon fontos len-
ne, pedig az nem is kellett, 
csak az értékét akarták fel-
verni. Ez már emberi visel-
kedés, ugye? Majd, amikor robottal 
kötünk üzletet, nem leszünk könnyű 
helyzetben, hiszen ő sokkal gyorsab-
ban, sokkal több lehetőséget tud ele-
mezni, és se fizikailag, se mentálisan 
nem fárad el.

Egyelőre (a technika mai szintje mel-
lett) viszonylag kevés olyan foglalko-
zás van, amiben teljesen kiváltható az 
ember robottal, de a munkahelyek 
többségét érintheti valamilyen mér-
tékben. Lássunk néhány (elképzelt) 
esettanulmányt! 

Kórházban és kereskedelemben
A sürgősségi osztályon a beérkező be-
teg azonnal kaphat egy okos karkötőt, 
ami méri az életfunkcióit (pulzust, 
vérnyomást, a vér oxigén szaturációját). 
Az első laborvizsgálatokat is lehet au-
tomatizálni. Sőt a laboreredményeket 
és a karkötő által mért értékeket össze-
vető, összefüggéseiben értékelő szoft-

ver is készen van már. Ez a nővér vagy 
rezidens keze alá dolgozik, segít a pri-
oritások, a kezelési sorrend gyors el-
döntésében. Maga a diagnózis is rész-
ben ezeken alapszik, de a beteggel való 
beszélgetés, a nem verbális jelek meg-
figyelése is fontos, így a végső szó az 
orvosé, akit a gépek segítenek, hogy 
gyorsabban és kevesebb hibával dönt-
sön. A betegszállítás, a műszerek moz-
gatása és a gyógyszerkiadás is automa-
tizálható. Az elért haszon nagyobb ré-
sze a feleannyi emberi munkából, ki-
sebb része a minőség javulásából 
származik (költségcsökkenés, rövi-
debb várakozás, kevesebb hiba). Ezek-
re igencsak szükség van, mert a vára-
kozási idő tipikusan két óra feletti, és 
horribilis összegek mennek el műhiba-
perekre. 

A kiskereskedelem is egyre több fo-
lyamatot tud digitálisan végezni, sőt 
akár buszmegállóban várakozva is 

meg tudjuk rendelni az árut, 
de még mindig sok dolgozó-
ra van szükség a boltokban. 
Egy csomó egyszerű munkát 
átvehetnek a gépek: polcok 
feltöltése, takarítás, pénztár. 
Egy kis további technika be-
vetésével a boltba belépve fel-
ismerhet a virtuális eladó, 
személyre szólóan üdvözöl-
het és testreszabott informá-
ciót és tanácsokat adhat. A 
polcok között automatiku-
san követhet a bevásárlóko-
csink. A polcról levett árut 
azonnal tudja pótolni az au-
tomatizált raktár. Az is egy-
szerűen megoldható, hogy ne 
legyen bevásárlókocsira szük-
ségünk: csak megbökjük az 
árut, és a kijáratnál vár az 
összekészített csomag (vagy 
hazahozza a drón). A meg-
takarítás nagy hányada a ki-
sebb alapterületű boltból és 
raktárból származik. Emel-
lett jelentős lesz a munka-
erő-megtakarítás is, 65% 
körüli. A technikai fejlesz-
tések egyben a vásárlók jobb 
kiszolgálását, a vásárlói él-
mény javítását is jelentik. A 
költségek háromszorosa le-
het a nyereség (akárcsak az 
előbbi egészségügyi példá-
ban). 

Egy tanulmányban elemez-
nek még három példát: repülőgép-
karbantartás, olaj- és gázkitermelés, 
jelzáloghitel-ügyintézés. Az első két 
területen kevesebb veszélyes munkát 
kell az embereknek végezniük, gyor-
sabb és koraibb a hibák észlelése, jobb a 
megelőző karbantartás. A hitelek eseté-
ben az emberi munka 55-85%-kal 
csökkenhet. A most átlagosan 37 napos 
elbírálási idő 6 nap is lehet. Ha még a 
folyamatokon is javítanak, akkor le-
csökkenhet egy napra.

Mik azok a területek, amik a tech-
nológia mai szintjén nem vagy alig 
gépesíthetők? Ha több érzékszer-
vünkből érkező információkat kell 
együtt kezelni és elemezni, akkor 
sokkal jobbak vagyunk a gépeknél. 
Új ötletek kitalálása vagy új összefüg-
gések felfedezése se nagyon megy 
még a gépeknek, de az AlphaGo pél-
dája óvatosságra int. (Emlékeztetőül: 
úgy verte meg az egyik legjobb GO-

Az AlphaGo úgy verte meg az egyik legjobb Go-játékost, hogy  
az nem is értette a gép lépéseinek célját 

A gépek tanítása 
FORRÁS: WIKIMEDIA
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sében, de már ezen a kezdeti szinten is 
számít a szoftver minősége és az esetle-
ges szándékosan beleírt „hiba”. A kuta-
tók szerint hamarosan ennél komo-
lyabb igazságszolgáltatási szerepe lesz a 
gépnek, ezért a mesterséges intelligen-
cia alapelvei között is esik szó erről. 

Itt még nem érnek véget a lehetősé-
gek! Egy fiatal programozó egy év 
munkával, az IBM Watson felhaszná-
lásával megalkotta a DoNotPay szol-
gáltatást. Ez kezdetben csak a parko-
lási büntetések megfellebbezésében 
segített, kikérdezte az ügyfelet a kö-
rülményekről, majd a válaszok alap-
ján megírta a fellebbezést. Már az el-
ső pár hónapban 3 millió dollárt 
szerzett vissza az ügyfeleinek. Idén 
nyár óta már az USA 50 államában 
és az Egyesült Királyságban segít 1000 
különböző típusú jogi eljárásban. 

Ez csak egy apró szelete a nagy 
tortának. A nagy játékosok sokkal 
több időt, pénzt és szakértelmet 
tudnak bevetni, mint ez a fiatal 
programozó. Ma főleg a kezdő jo-
gászok munkáját tudja gyorsabban, 
pontosabban és olcsóbban elvégezni 
a gép. A jogászok összes munkájá-
nak 23%-át lehet így automatizálni 
a technika mai szintjén. A friss dip-
lomások mellett gépek lesznek a jo-
gi csapatok tagjai, őket fogják a ta-
pasztalt vezetők irányítani. Érdekes 
jövő! Ismerve a világcégek szemlé-
letét (a kezdőkből a lelket is kiprése-
lik, elképesztő óraszámban dolgoz-

játékost, hogy az nem is értette a gép lé-
péseinek a célját.) Nem megy a gépek-
nek még sok szereplő munkájának irá-
nyítása, koordinálása. Általában gyen-
gék az emberi beszéd finomságainak 
megértésében, az érzelmek felismerésé-
ben, a megfelelő reakciókban. A gépesí-
tett eladó nem ismeri fel a betérő vevő 
érzelmi állapotát, ezért nem is tud meg-
felelően beszélgetni vele. Ezek azok a hi-
ányosságok, amik miatt az „okos” gé-
pek nem tudják teljesen átvenni az em-
bertől a munkát, hanem csak egyes 
munkafolyamatokat lehet átadni nekik. 

Eddig diploma nélkül betölthető 
munkakörökben láttuk a robotok je-
lentős elterjedését. Vajon mi a helyzet a 
diplomásokkal?

Jogászok, orvosok
Egy, már létező példa a jogi dokumen-
tumok relevanciájának elemzése. Angli-
ában már születtek olyan bírósági hatá-
rozatok, amik elismerték szoftver alkal-
mazását dokumentumok kiválogatásá-
ra. Egy ügyben 3 millió közül kellett 
kiválogatni a vita eldöntésében lényege-
seket. Ez emberi erővel sok pénzbe és 
időbe került volna. Gépi tanulást alkal-
maztak: kisebb mintán megmutatták a 
szoftvernek, hogy mik a fontos doku-
mentumok, majd az eredmények egy 
részét megvizsgálták emberek, visszaje-
leztek a gépnek, hogy jól dolgozott-e, 
ami ennek alapján tanult, ügyesedett. 

Ez még csak a kezdet, itt a gépnek 
még csekély szerepe van a per eldönté-

tatják, és apró hibákért is kirúgják 
őket), a napi 24 órában, villámgyor-
san, kevés hibával dolgozó robotok 
lesznek a főnökök kedvenc munka-
társai.

Szintén jogi alkalmazás Lisa, az elfo-
gulatlan robot. Arra találták ki, hogy 
szerződések kidolgozásában segítse 
egyszerre mindkét felet. Az ügyvédek 
nem dolgozhatnak egyszerre mindkét 
oldalnak, de a robot megteheti. A fe-
lek elmondják neki, hogy mit akarnak 
elérni, és segítséget kapnak tőle (akár 
egy elkészített szerződés formájában), 
hogy megtalálják a kölcsönösen elő-
nyös megoldást. 

Az orvosok munkájának egy részét is 
kiválóan tudja végezni a gép. Arról 
nincs szó, hogy egy orvos minden fel-
adatát el tudná látni, de fontos részte-
rületeken gyors, pontos és olcsó tud 
lenni. Nincs messze az idő, amikor né-
hány hordható egészségügyi eszköz és 
a felhőben ülő elemzőrendszer segít az 
egészségügyi alapellátásban. Ha 
videókapcsolatba is lehet lépni az or-
vossal, aki minden mérési eredmé-
nyünket és azok gépi kiértékelését 
látja, akkor gyorsabban, pontosab-
ban, olcsóbban lesz elsődleges diag-
nózisunk. Erre is vannak már mű-
ködő példák – nem meglepő módon 
elsősorban Amerikában. Jó hír, hogy 
itthon is vannak olyan háziorvosok, 
akik örömmel fogadják, ha a bete-
gük otthoni mérések eredményeit 
hozza a rendelőbe. Így sokkal meg-
alapozottabb lehet a diagnózis, mint 
egy-egy mérés alapján. 

Milyen tudás kell ahhoz, hogy az 
elkövetkező évtizedekben legyen jó 
és érdekes munkája az embernek? 
Hivatkoznék Bőgel professzor há-
rom évvel ezelőtti előadására: adat-
tudóssá kell válni, olyan emberré, 
aki a gépek által összegyűjtött mér-
hetetlen mennyiségű és változatos-
ságú adat feldolgozását, elemzését 
tudja irányítani. Ehhez érdemes 
több szakmában járatosnak lenni. 
Az adattudósok manapság főleg 
orvosok, biológusok, fizikusok, 
asztrofizikusok. Mi bennük a kö-
zös? A szakmájuk tudásanyaga 
szerteágazó. A lényeg az, hogy sok 
dolog iránt kell érdeklődni, sok tu-
dományághoz kell érteni (köztük a 
matematikához is, de nem kell ma-
tematikusnak lenni). 

KeréKfy Pál

Fehérköpenyes robotok segíthetnek a betegeken?
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	 Az	első	ötven	év

1964-ben vettük meg első televízión-
kat. A készülék elhozta házunkba a 
híreket, a filmeket, a zenéket, a 
sporteseményeket; az egész világot, 
vagy legalábbis annak egy-egy (meg-

szűrt) szeletét.  Ettől kezdve gyakori „vendég” volt laká-
sunkban Öveges-professzor is. Szórakoztatva tanított. Sok-
szor harsány volt, hangját emelte, szavait elhúzta, rácsodál-
kozott és rácsodálkoztatott a dolgokra. 14-15 éves voltam és 
nagyon tetszett, amit előadott. 1967 áprilisának egyik esté-
jén egy gyereket mutatott be a képernyőn. A velem egy-
idős, iskolaköpenyes fiú bejött a képbe, kezében egy hosszú 
hengert tartott. 

– No, mi a csuda ez a cső nálad?
– Ez egy távcső! Az enyém! Én készítettem!
– És mit láttál vele?
– A Holdat és azon a krátereket!
– És mibe került neked ez a távcső?
– Húsz forintba.
Öveges kiáltozott lelkesen, és azt mímelte mintha hinné is 

meg nem is az egészet. Nagyon megérintettek a látottak. 
Édesapám évtizedek óta előfizette az Élet és Tudomány 

című ismeretterjesztő hetilapot. Az engem érdeklő cikkeket 
jó pár éve magam is elolvastam. Pár héttel Öveges műsora 
után, az 1967. május 19-i lapszám megérkezésekor lépett be 
az életembe Dr. Kulin György, a TIT Budapesti Uránia Csil-
lagvizsgáló igazgatója. Ugyanis ebbe a lapba írt egy cikket „A 
legegyszerűbb távcsövek és készítésük” címmel. Ott volt, hogy kell 
kiszámítani a nagyítást, hogyan kell megépíteni a távcsövet. És 
a lényeg is olvasható volt, honnan lehet lencséket rendelni: Urá-
nia Bolt, Budapest, VI. ker. Lenin krt. 96.  Leírta, hogy a Kep-
ler-féle vagy csillagászati távcsőhöz mi kell: A tárgylencse, en-
nek gyújtótávolsága 100 cm, ára 5 Ft. Szemlencsénk gyújtótá-
volsága 3,5 cm, ára 4,30 illetve 12 Ft, mert többféle méretben 
árulják. A két lencse helyes távolsága a gyújtótávolságuk össze-
ge 103,5 cm lesz. A nagyítás: 100 : 3,5 azaz kb. 28. Ilyen nagyí-
tásban a Hold kráterei már szépen láthatók. 

Máris írtam egy levelet és megrendeltem az ajánlott két len-
csét. Augusztus vége lett mire meghozta a postás a kis do-
bozt, sok papír és vatta között ott volt benne a két üveg. 
A nagyobb 5 cm átmérőjű lehetett, de nagyon vékony 
volt, olyasmi, mint egy kémiai üvegtálka.  A fekete fotó-
kartont már korábban megvettem. Most ebből egy 5 cm-
es és 103 cm hosszú hengert hajtottam. Átkötöttem, belehe-
lyeztem a cső két végébe a lencséket. Rögtön kipróbáltam, 
kinn az udvaron. A fák és házak színesen, de foltszerűen, ho-
mályosan látszódtak. Meleg nyárvégi este lett és a felhőtlen 
ég szépen csillagokkal teli volt. Nekitámasztottam egy létrá-
nak a távcsövemet és ráirányítottam az egyik fényes csillag-
ra. Olyan volt, mint egy szappanbuborék, a széle színes, és 
lüktetett. Elégedett voltam a látvánnyal. Mégsem értettem a 
dolgot, mert úgy tudtam a csillagok pontszerűek még táv-
csőben is. Jó pár nap eltelt mire gyanúm támadt: vajon bizo-
nyosan 100 cm a tárgylencse fókusza? Kiszedtem a csőből. A 
Nap felé tartva egy papírlapra vetítettem a napfényt. Meg-
néztem milyen távolságon belül legkisebb a napkép. Bizony 
csak 80 cm volt a helyes fókusztávolság. Így hát levágtam 20 
cm-t a csőből. Az így újra összebarkácsolt távcső már jó volt. 

Nappal élesen mutatta a fák ágait, a tetők cserepeit. A pár ki-
lométerre lévő Hird település templomának tornyát nemcsak 
láttam, de a toronyórán az időt is leolvashattam. Megnyug-
tatott, hogy minden fejjel lefelé látszik, azaz ez valóban egy 
Kepler-típusú távcső. A csillagok élesek voltak, többé már 
nem mutatkoztak szappanbuboréknak.  Most még a Hold 
lenne jó! A sok sikertelen nap alatt a Hold eltűnt este és át-
ment a hajnali égre. Felhúztam a vekkert hajnali 2-re. Már 
kissé hűvös volt a hajnal, de az ég felhőtlen volt és tiszta. A 
Hold két nappal volt utolsó negyed után, ott lebegett a keleti 
látóhatár felett. Egy nagy diófa ágainak támasztottam a pa-
pírcsövet. A távcsőben tisztán, élesen látszott a Hold alakja, 
pereme és foltjai. Legalább 20-25 krátert számoltam össze, 
köztük egy nagyon nagyot. A fényes részek sárgásfehéren, az 
árnyékban lévő területek koromfeketén, azaz szépen kont-
rasztosan mutatták a holdfelszín egyenetlenségeit. 1967. au-
gusztus 30-a volt. Ekkor láttam életemben először a Holdat, 
ráadásul a saját magam készítette távcsővel! Megkapóan szép 
látvány volt! Beleégett a szemembe, a pupillám mögé, az el-
mém legmélyebbjébe. Ma is emlékezetes, még 50 év eltelté-
vel is!  [Pécs szélén az a 15 éves fiú sokáig, gyönyörködött a 
Hold látványában. És akkor még történt vele valami. Vala-
mi, ami a jövőjét is eldöntötte. Talán megijedt, hogy elveszti 
ezt a gyönyörűséges látványt. Beszaladt egy tollért és kiho-
zott egy darab fehér műszaki rajzlapot. Bal kézzel tartotta a 
távcsövet, nézte a Holdat és jobb kezével rajzolta a látványt. 
A hevenyészett rajzot egyre bővítette, talán 10-12 kráter is rá-
került. Aztán kis szöveges leírást is készített mellé. Odaírta a 
dátumot, a távcső adatait. Vagyis nemcsak látta és élvezte, 
hanem dokumentálta is.]  Az Élet és Tudomány lapszámát 
ma is a kezemben tartom. Az első csillagászati témájú vázlat-
rajzomat évekig őrizgettem, de azután csak megette az idő 
vasfoga. Ám, az égi távcsöves látvány nagyon megtetszett és 
nagyjából ugyanígy cselekedtem ötven éven keresztül: Terv-
be venni valami égi látnivalót. Ha a körülmények engedik, 
akkor megfigyelni. Ott, rögtön leírni, lerajzolni, lefényké-
pezni. És valahová be is küldeni: jó barátnak, folyóiratnak, 
rovatvezetőnek. A modernebb időkben: levelezőlistára, 
blogra, közösségi oldalra, észlelésfeltöltőbe.  Tevékeny volt és 
sok szépséget jelentett ez az első 50 év. Reménykedem némi 
ráadásban és akkor még néhány évig folytathatom ilyenféle 
tevékenységemet!  

Kelt 2017. augusztus 30-án.
Keszthelyi sándor 
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Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Mikó Laura Hanna feladványa

Megoldás: a

(A körön egymással szemben lévő arcok az alábbi módokon  
viszonyulnak egymáshoz:

Amilyen színű háttér előtt áll az egyik, olyan színű lesz a másik arc.
A tekintetük megegyezik.

A szemöldökük és szájuk esetében 3-3 eset lehet:  
ha valamelyik vízszintes, akkor a másiké is az lesz, míg  

egyéb esetben a másikkal ellentétes formájú lesz.)

2. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: Egy

(Mint a feladvány szövegében is szerepel: EGY szó. Ezt a felso-
rolt kifejezésekbe illesztve újabb értelmes szavakat kapunk:  

vegyész, egyelőre, egyház, kegyelet, mindegy.)

3. fejtörő – Darabont Gergő feladványa

Megoldás: 

Fejtörő rovatunk feladványai Olvasóink általános 
feladatmegoldó képességét teszik próbára. A 
kérdések tetszőleges sorrendben oldhatók meg. 
A megoldásokat jövő heti számunkban közöljük. 
Jó töprengést, briliáns ötleteket, eredményes 

gondolkodást kívánunk!

2. fejtörő – Csonka Dávid feladványa

1. fejtörő – Fodor Ágnes feladványa

Melyik ábra kerül a kérdőjel helyére?

3. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

A titkos ajtót egyetlen kulcs nyitja. Melyik lehet az?

Az alábbi szavak  
közül melyik illik  
a jobb oldalon 

 felsoroltak közé?

Matematika 

Művészet 

Athén 

Szivárvány 

Lombik
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Előfizetési ár 2017-ben belföldre: 1/4 évre 4320 Ft, 1/2 évre 8460 Ft, 1 évre 16 200 Ft

Tej- és tejterméktermelés az Európai Unióban

2015-ben az Európai Unió 28 tagállamában 168,2 millió ton-
na tejet termeltek az Eurostat adatai szerint. A tej túlnyomó 
része tehéntej volt, amelyen kívül a juh-, a kecske- és a bivaly-
tej teljes mennyisége 5,3 millió tonnát tett ki.

Juhtejből a legnagyobb mennyiséget Görögország (0,8 mil-
lió tonna), kecsketejből Franciaország (0,6 millió tonna), bi-
valytejből pedig Olaszország (0,2 millió tonna) állította elő.

A tehenészetek 162,8 millió tonnás tehéntejtermeléséből a tej-
feldolgozók 151,1 millió tonnát dolgoztak fel. A tej legnagyobb 
részéből, 36%-ából sajtot gyártottak. A 9,5 millió tonnányi sajt 
előállításához 54,1 millió tonna teljes tejet használtak fel, ame-
lyen kívül 14,4 millió tonna sovány tejből is sajt készült. Ez 
utóbbi alapanyag más termékek (pl. vaj, tejszín) előállítása során 
keletkezett. Sajtból Franciaország a legnagyobb termelő az 
EU-ban, termelése 2 millió tonna volt 2015-ben.

A második legfontosabb termékcsoportot a vaj és vajtípu-
sú termékek jelentik, amelynek előállítására a teljes értékű 
tej mennyiségének 30%-át, 45,6 millió tonnát használtak 
fel. A termékcsoportba tartozó termékekből 2015-ben 2,3 
millió tonnát termeltek és a feldolgozás során 42,3 millió 
tonna sovány tej is keletkezett. A legtöbb vajat Németor-
szág termeli az unióban, 2015-ben fél millió tonna volt az 
EU legnépesebb tagállamában előállított mennyiség.

A harmadik legfontosabb tejtermék a tejszín, amelyre a 
teljes tej mennyiségének a 13%-át használták fel 2015-
ben. A 19,5 millió tonna teljes tej feldolgozása révén 2,7 
millió tonna tejszín és 17,4 millió tonna sovány tej 
keletkezett. A legnagyobb tejszíntermelő szintén Német-
ország, termelése 2015-ben 0,6 millió tonnát tett ki.

A tej 11%-át, 16,4 millió tonnát ivás céljára hasznosítottak, 
amellyel a negyedik legfontosabb csoportot jelenti a teljes 
tej felhasználását illetően. Ivótejként azonban nemcsak tel-
jes, hanem sovány tejet is fogyasztanak, amellyel együtt a 
termékcsoport termelési mennyisége 31,3 millió tonnát tett 
ki. Ivótejből a tagállamok közül a legtöbbet (6,9 millió ton-
nát) az Egyesült Királyság állította elő 2015-ben.

A nyolcvanas évek elején jelentős túltermelés alakult ki az uni-
ós tejszektorban, különösen a vajat és a sovány tejport illetően. 
Ez annak volt tulajdonítható, hogy a termelőktől a piaci keres-
lettől függetlenül, garantált áron vették át a tejet, a világpiaci 
árnál jóval drágábban. Emiatt 1984 áprilisában a termelést kor-
dában tartó kvótákat léptettek életbe. A 2000-es években 
ugyanakkor a tejtermékek fogyasztása jelentősen nőtt a vilá-
gon, különösen Ázsiában. A kvóta fenntartása akadályozta vol-
na az EU-s termelőket abban, hogy profitáljanak az exportpia-
cokon tapasztalható keresletnövekedésből, így azt – több évnyi 
előkészítést követően – 2015 áprilisában eltörölték. A kvóta idő-

Megrendelhető a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazgatóságánál
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Postacím: 1900 Budapest Előfizetésben 
megrendelhető az ország bármely postáján, a hírlapot kézbesítőknél, www.posta.hu 
webshopban (https://eshop.posta.hu/storefront/),  e-mailen a hirlapelofizetes@posta.hu 
címen, telefonon a 06-1-767-8262 számon, levélben a MP Zrt. 1900 Budapest címen. 

szaka alatt fontos változás volt, hogy a teljes értékű tej legna-
gyobb részéből már nem vajat, hanem sajtot állítanak elő. A sajt-
gyártás pedig – a joghurtgyártáshoz hasonlóan – munkain-
tenzív tevékenységnek számít, és emiatt a hozzáadott értéke 
magasabb más mezőgazdasági szektorokéhoz képest.

Magyarországon a friss tej áfája 2017 elején 18%-ról 5%-ra 
csökkent, ami elvileg 11%-os fogyasztóiár-csökkenést idézhe-
tett volna elő. A tej fogyasztói ára azonban alig változott: 2017 
I. félévében a 2,8% zsírtartalmú tej ára 2,4%-kal mérséklődött, 
az 1,5% zsírtartalmúé stagnált a 2016 I. félévihez képest a KSH 
adatai szerint. Az áfacsökkentés hatása lényegében a termelő-
ket érintette kedvezően, mivel a tej kilónkénti felvásárlási ára 
az idei első félév átlagában 20 forinttal (27%-kal) magasabb 
volt, mint 2016 első hat hónapjában. A termelői árak hazai nö-
vekedése ugyanakkor összhangban van a világpiaci folyama-
tokkal. A világ tehéntejtermelésének háromtizedét adó EU-
ban a megtermelt mennyiség az utóbbi években egyre kisebb 
mértékben nőtt – már 2015-ben, a kvóta eltörlésének évében 
is. A termelés bővülését pedig nem az állatállomány növekedé-
se, hanem az egy tehénre jutó termelés bővülése biztosította, 
ami a zsírtartalom csökkenésével járt együtt. Ez a jelenség a va-
jat illetően a kínálat és a kereslet közötti globális egyensúlyta-
lanság egyik tényezője volt, ami 2017 közepére e terméket vi-
lágszerte rekordszintre drágította. Herzog Tamás

A legalább egymillió tonna tehéntejet termelő  
európai uniós tagállamok, 2015
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Bizonyítás biomarkerekkel

A Chalmers University of Techno logy 
(Svédország) kutatói úttörő 

módszerrel álltak elő, mely máris bi
zonyította hasznosságát egy nagy 
léptékű kutatásban, melyben kimu
tatták, hogy a vérben található 
anyagcsere-ujjlenyomatok segítsé
gével fontos tudáshoz juthatunk az 
élelmiszer és egészség összefüggésé
nek tekintetében. A tanulmány sze
rint az étrend az egyik legerősebb 
jóslója a 2-es típusú cukorbetegség 
kockázatának idős nők esetében.

A University of Gothenburg (Svéd
ország) keretében működő Sahl-
grenska Academy és a Chalmers 
University of Technology kutatói 
azt találták, hogy számos, étrendre 
és tápanyagra vonatkozó biomarker 
– olyan, étrendhez kapcsolódó mo
lekulák, melyek mérhetőek a vér
ben – összekapcsolható a 2-es típu
sú cukorbetegség kockázatával és 
ennek jövőbeni létrejöttével is.

A tanulmányt a American Journal 
of Clinical Nutrition című, vezető 
táplálkozástudományi folyóiratban 

lönböző étrendi biomarkert tartal
mazott, ami a mintavétel idején volt 
jellemző. Az új módszer segítségével 
először vált lehetségessé, hogy tár
gyilagosan felmérjék a kulcsfontos
ságú étrendi alkotóelemek szerepét. 
Ez a 2-es típusú cukorbetegség jö
vőbeni kockázatának kialakulásá
ban játszik szerepet. Lehetségessé 
vált továbbá, hogy leírják az étrendi 
különbségeket a 2-es típusú cukor
betegségben szenvedő és egészséges 
nők étrendi szokásai között.

„Az étrendről nehéz és időigényes, és 
mindig részrehajló információt gyűjte-
ni, mert függ attól, hogy a személyek 
mire emlékeznek és mit gondolnak 
szükségesnek közölni. Az étrendi 
biomarkerekkel ez a probléma nem áll 
fenn, és rávilágítottak arra is, hogy a 
vörös húsok és telített zsírok kerülése, 
és a növényi olajok és teljesörlésű ga-
bonák bevitelének növelése valóban 
hatásos lehet, legalábbis a nők ezen cso-
portjában” – mondta Alastair Ross, a 
Chalmers Unversity kutatója.

„Az új módszer segítségével az étren-
di- és tápanyagstátusz számos markerét 
mérhettük egy időben nagy számú min-

A „kezesség” 
kifejlődésének módja  

a halaknál

E gyre több gerincesről bizonyosodik 
be, hogy rendelkezik lateralitással, 

vagyis kezességgel, az emberhez hason
lóan. Egy, a Tangyanyika-tóban élő 
halfajjal, a Perissodus microlepisszel kap
csolatban egy új kutatás kimutatta, 
hogy tapasztalat útján tanulják meg 
a halak, melyik legyen a domináns 
oldaluk.

A lateralitás, vagyis a kezesség az 
a jelenség, amikor egy élőlény újra 
és újra ugyanannak az oldalának 
használatát részesíti előnyben. A 
lateralitás előnyt jelent a táplálko
zásban, a versenytársak és ragado
zók elleni védekezésben, és a párzás
ban. Úgy gondoljuk, a lateralizált 
viselkedés az idő előrehaladtával 
erősödik meg, ám az még kérdés 
maradt, hogyan alakul ki a fejődés 
folyamán.

Yoichi Oda (Nagoya University, Ja-
pán) és Yuichi Takeuchi (University 

dése hogyan függ a ta-
pasztalattól” – mondta 
Takeuchi, a tanulmány 
egyik szerzője.

A kutatók azt talál
ták, hogy a naiv, fiatal 
P. microlepis példányok, 
melyek nem rendelkez
tek korábbi pikkelyevő 
tapasztalattal, mindkét 
oldalon elkezdték meg
támadni a prédát, aztán 
fokozatosan, egymást 
követő kísérletek al
kalmával, azt az oldalt 
kezdték támadni, mely 
megfelelt a szájnyílásuk 
irányának. Ez az ered
mény megerősítette a 
kutatók korábbi ered

ményeit, melyet a gyomortartalom 
elemzéséből nyertek: az ugyanarról a 
helyről gyűjtött fiatal halak gyomrá
nak tartalma mindkét oldalról, míg 
a felnőttek gyomrának tartalma 
csaknem teljesen egyetlen oldalról való 
pikkelyeket tartalmazott.

publikálták. A kutatásban 600 Gö
teborgban élő, 64 éves nő vett részt, 
akiket a tanulmány indulásakor 
cukorbetegséggel diagnosztizáltak, 
majd újra megvizsgálták őket 5 és 
fél év múlva.

Az eredményekből kiderült, hogy 
az étrend hangsúlyosan fontos fak
tor a 2-es típusú cukorbetegég koc
kázati tényezői közül. A 2-es típusú 
cukorbetegséggel szemben védő ha
tásúnak találták a halat, teljesörlésű 
gabonákat, növényi olajakat, és a 
szervezet jó E-vitamin ellátottságát. 
Növelte a betegség kockázatának 
kifejlődési lehetőségét a vörös hús és 
a telített zsírok fogyasztása.

„Fontos, hogy ezeket a következte-
téseket anélkül értük el, hogy az ala-
nyoktól bármilyen, étkezésre vonatkozó 
információt kaptunk volna” – mondta 
a tanulmány vezető szerzője, Otto 
Savolainen, a Chalmers University 
of Technology munkatársa.

A vérmintákat a Chalmers Uni
versity laboratóriumában elemez
ték, ennek során egy egyedülálló 
anyagcsere ujjlenyomatot kapcsoltak 
minden egyes nőhöz, mely több kü

of Toyama, Japán) kuta
tók feltárták, hogyan 
és mikor jelenik meg 
a lateralitás. Megfi
gyelésükhöz a ragado
zó halat, a más halak 
pikkelyeivel táplálkozó 
Perissodus microlepist 
használták fejlődő élet-
szakaszában. Eredmé
nyeikről a Scientific 
Reports című folyóirat
ban számoltak be.

„A P. microlepis a 
lateralitás vonzó modellje, 
mert a felnőtt hal tisztán 
aszimmetrikus szájala-
kot mutat, és láthatóan 
lateralizált a ragadozó-
ként való viselkedése is: 
jobb- vagy baloldalon támadja meg a 
prédának választott halat. Fontos lé-
pés volt, hogy sikeresen tenyésztettünk 
a laboratóriumunkban  P. microlepis-t 
– ami már önmagában kihívás volt. Ez 
tette lehetővé számunkra, hogy tanul-
mányozzuk, hogy a kezesség kifejlő-

Perissodus microlepis
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tán, úgy tudjuk, ez az első ilyen kuta-
tás” – mondta Ross.

Az étrendet gyakran úgy emlege
tik, mint a 2-es típusú cukorbeteg
ség megelőzésének lehetőségét. Az 
új kutatás további erős támogatást 
ad az étrendi elvekhez és aláhúzza az 
étrend változtatásának szerepét az 
egészség visszanyerésében.

„Az olyan új módszerek, mint a 
miénk, segíteni fognak az étrend 
mérésében, és részletesebben megért-
hetjük, hogy kapcsolódnak a étrendi 
minták a betegségekhez” – összegezte 
Alastair Ross.

(Chalmers University of Techno logy)

Távolról jött utazók

A kutatók már ötven éve felfedezték, 
hogy a Földet alkalmanként a vi

lágűrből sugárzás éri. Azóta folyamatos 
viták zajlanak arról, vajon honnan ér
kezhetnek ezek a nagyenergiájú ré
szecskék. A Science folyóiratban megje
lent új tanulmány szerint a válasz a 
messzi galaxisokban rejtőzik.

A nemzetközi megfigyelés az Argen
tínában található Pierre Auger Obszer-
vatóriumban zajlik a Chicagói Egyetem-
mel. Az intézet még James Cronin 
Nobel-díjas részecskefizikus kezde
ményezésére jött létre, ahol a kozmi
kus sugárzással kapcsolatos adatgyűj
tés már több mint tíz éve tart.

Az adatok birtokában a kutatók 
arra következtettek, hogy az olyan 
kozmikus részecskék, melyek ener
giája milliószorosa a CERN Nagy 
Hadronütköztetőjében gyorsított pro
tonokénak, körülbelül 6 százalékkal 
nagyobb valószínűséggel érkeznek az 
égbolt azon irányába, amerre a galaxi
sok eloszlása viszonylag magas.

„Most már sokkal közelebb vagyunk an-
nak az asztrofizikusokat már régóta foglal-
koztató rejtélynek a megoldásához, honnan 
érkeznek és hogyan keletkeznek ezek a 
különös részecskék” – magyarázta Karl-
Heinz Kampert, Wuppertal Egyetem 
professzora. A legmagasabb energiájú 
részecskék, amelyek a kutatás fő tár
gyát képezik, évente egy négyzetkilo
méternyi területen mindössze egyszer 
érkeznek a Földre. Ha szemléleteseb
ben akarnánk bemutatni, ugyanez egy 
futballpálya méretű területen mindösz
sze százévente következik be.

Az ilyen ritka részecskéket az teszi 
mérhetővé, hogy másodlagos részecs
kéket – mint az elektronok vagy a fo
tonok – keltenek, amelyek a légkörben 
lévő atommagokkal kölcsönhatásba 
lépnek. A szétszóródó részecskék fény
sebességgel söpörnek át a légkörön.

A nyugat-argentin Auger Obszer
vatóriumban a záporozó részecskéket 
3000 km2 kiterjedésű területen, amely 
nagyjából akkora, mint Rhode Island,  
1600 mérőállomáson mérik. A kuta
tók a mérési eredmények alapján ké
pesek megállapítani, milyen irányból 
érkezhettek az apró utazók.

A több mint 30 000 részecskéről 
felhalmozódott mérés alapján észre

vették, hogy ezek az égbolt egy bi
zonyos részén sűrűbben helyezkednek 
el, mint máshol. Annak valószínűsége 
azonban, hogy ez véletlenszerű inga
dozás eredménye, rendkívül alacsony, 
a számítások szerint mintegy 2 a 10 
millióhoz.

„Az eredményekből egyértelműen kiderül, 
hogy a rendkívül magas energiájú kozmikus 
részecskék nem csupán véletlenszerű utazói 
a közeli univerzumnak” – mondta Paolo 
Privitera, a Chicagói Egyetem csillagász 
és asztrofizikus professzora. „Cronin 
régi álma volt a galaxison kívülről érkező 
legmagasabb energiájú részecskék vizsgá-
lata egy erre alkalmas berendezés segítsé-
gével.” Az 1992-ben megfogant ötlet, 
majd az alapos előkészületek után az 
építkezés 2000-ben kezdődött meg. 
2005-től az intézet már mérési ada
tokkal is szolgált, ám a teljes befejezés
re még három évet kellett várni.  

A precíz méréseket azonban szám
talan tényező nehezíti, többek között 
a világűrben található mágneses te
rek. Ezek a mezők még a nagyenergi
ájú részecskéket is képesek eltéríteni, 
emiatt kevésbé lehet a sugarak pontos 
forrását megállapítani. Az együttmű
ködés célja a jövőben nagy energiájú 
sugárzás vizsgálata, melyek kevésbé 
térülnek el, pontosabban meghatá
rozva a kozmikus sugarak keletkezé
si helyét. A probléma megoldásához 
azonban a komplexum műszereinek 
fejlesztése szükséges, amely várható
an 2018-ra fejeződik be.

(University of Chicago)

A kutatók megfigyelték továb
bá, hogy a naiv felnőtt P. microlepis 
példányok szintén két irányból tá
madtak, ahogyan a fiatalok. Ez azt 
jelenti, hogy a lateralizált viselkedés 
megszerzése nem életkor függvé
nye, hanem szerzett vonás.

A test hajlékonyságának kinetikája 
maximum amplitúdó és szögsebes
ség tekintetében jobb volt azoknál 
az egyedeknél, amelyek dominán
san egy oldalon támadtak, mint 
azoknál, amelyek nem domináns 
oldalon támadtak zsákmányukra. 
Tehát a laterális különbség a kine
tikus viselkedésben természetesen 
meghatározott.

„Eredményeink minőségi bizonyíté-
kot nyújtanak annak a hipotézisnek a 
támogatására, hogy a lateralitást a ta-
pasztalat erősíti meg a fejlődés során, és 
rávilágítanak arra, hogy természetesen 
determinált az erősebb oldal. A mozdu-
latok és az azonosítható idegi áramkö-
rök, melyek a pikkelyevők lateralizált 
viselkedését irányítják, értékes anyagot 
jelentenek ahhoz, hogy tanulmányoz-
zuk a kezesség kifejlődését és az emögött 
álló agyi mechanizmusokat állatok ese-
tében” – mondta Oda.

(Nagoya University)

A messziről jött kozmikus részecskék elképzelt átcikázása a légkörön
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Bécs a vízilovakkal van

Jövő nyártól a bécsi állatkert vízilovai 
már új medencében csobbanhatnak. 

Az átalakítási munkák novem
berben kezdődnek és 2,6 millió 
euróba kerülnek.

Nemcsak átalakítják, ha
nem némileg ki is bővítik a 
Schönbrunni Állatkertben a 
vízilovak külső kifutóját. Az 
állatok ebből azonban mit sem 
érzékelnek majd, mivel a mun
kák novemberben kezdődnek, 
amikor már átköltöztek fűtött, 
fedett kifutójukba. 

A beruházás fő eleme a kültéri 
medence felújítása és megnagyobbí
tása lesz. A mostani, szimmetrikus 
betonszerkezet helyett természe
tes fürdőhelyet idéző pancsolóhely 

várja majd a kifutó három lakóját, 
Alit, Arcát és Kimbukut. Várha
tóan nemcsak a vízilovaknak fog 
kedvezni a változás: mivel a mos

tani medencének nincs szűrőbe
rendezése, nyaranta akár hetente 
kétszer is le kellett engedni a vizet 
belőle, alaposan kipucolni, majd 

újra feltölteni. Ez rengeteg munkát 
és nagy vízfogyasztást jelent, illet
ve fürdési szünetet a vízilovaknak. 
Az új medencéhez természetesen 

szűrőberendezést is telepítenek, 
így 2018-tól egész nyáron át 
tiszta vízben lubickolhatnak az 
óriások anélkül, hogy azt foly
ton cserélni kellene. 

A 2,6 millió eurós beruhá
zásra teljes egészében az állat
kertnek kell előteremtenie a 
fedezetet, így támogatói ak
ciót hirdettek. Az erre a célra 
létrehozott weboldalon 15 eu
róért bárki támogató lehet, és 
hozzájárulhat az új medence 

építéséhez. Cserébe egy oklevél jár, 
és az adományozó neve felkerül a 
honlapra.

(www.greenfo.hu) 

Az együttműködő robotok 
vezető szerepe

A  Nemzetközi Robotika Szövet
ség (IFR) által kiadott, 2017-es 

World Robotics Report szerint 2017
ben 18%-os növekedéssel kell szá
molnunk az ipari robotok alkal
mazását érintően, az ezt követő, 
2018-2020-ig terjedő időszakra 
pedig újabb 15%-os emel
kedést prognosztizálnak. 
Az optimista becslés mö
gött olyan tényezők ál l
nak, mint a vi lággazda
ság vártnál nagyobb nö
vekedése, a gyorsabb 
üzleti ciklusok, a válto
zatosabb vásárlói igé
nyek, és az úgynevezett 
„Ipar 4.0” várható, továb
bi terjedése.

Egy érdekes fejlemény, 
hogy az előrejelzések sze
rint ebben a növekedésben 
a kollaboratív robotok 
(kobotok) vezető szerepet 
fognak játszani. A jelen
tést meghatározó trend, az „ember 
és robot együttműködése” számta
lanszor említésre kerül, csakúgy, 
mint az olyan tulajdonságok, mint 
az egyszerűség, a könnyű telepítés 
és használat, a könnyű súly, a mo
bilitás és az alacsony ár. 

„A legújabb Robotikai Jelentés elő-
rejelzései nem is vághatnának egybe 
jobban a várakozásainkkal és jövő-
képünkkel.” – mondja a Universal 

Robots műszaki vezérigazgatója 
és alapítója, Esben Østergaard. „Az 
Ipar 4.0 keretein belül is marad sze-
repe a hagyományos ipari robotoknak, 
azonban a várakozásaink szerint to-
vábbra is a kobot szegmens fog ja mu-
tatni a legnagyobb növekedést. Ehhez 
olyan trendek járulnak hozzá, mint 
például a növekvő kereslet az embe-
ri érintést igénylő elemeket tartalmazó 

termékekre. Az egyenletesen magas 
minőségre, valamint a kis- és közepes 
méretű vállalkozások automatizálási 
kezdeményezései is fontosak annak 
érdekében, hogy gyorsabbá és megfizet-
hetőbbé tegyék gyártási folyamataikat.” 

Az IFR ugyancsak az idei évre 
jósolja az automatizálási igény szé
leskörű növekedését, beleértve az 
autó-, az elektronikai-, a gumi- 
és műanyag-, az élelmiszer-, a 

gyógyszer-, és a fémipart is. Az 
előrejelzések szerint Ázsia maga
san vezetni fogja a piacot a növe
kedés terén, de Európa és Amerika 
is fejlődést fog mutatni. 

„A nagyobb mértékű automatizá-
lás szinte mindegyik iparág számá-
ra előnyt jelent.” – mondja Esben 
Østergaard. „A robotok alkalma-
zása növeli a minőség és a munkafo-

lyamatok egyenletessé-
gét – erre mindenkinek 
szüksége van. A kobotok 
manapság több ok miatt 
is kimondottan ellen-
állhatatlanok: az em-
berekkel együtt, és nem 
helyettük dolgoznak. 
Ez egy különösen érté-
kes tulajdonság olyan 
területeken, ahol a gyár-
tással foglalkozó mun-
kahelyek megszűnése 
érzékeny kérdés. Meg-
fontolandó, hogy a gyár-
tást külföldre telepítő 
cégek hazaköltöztessék 
e tevékenységet. Külö-

nösen hasznosnak bizonyulnak olyan 
gyártófolyamatok esetében, amelyek 
nagyobb árréssel rendelkező, személy-
re szabott tömegtermékekkel foglal-
koznak. A kis- és közepes méretű 
vállalkozások számára pedig továbbra 
is a kobot jelenti a leg jobb megoldást 
arra, hogy igénybe vegyék a robotika 
által nyújtott előnyöket anélkül, hogy 
bankot kellene robbantaniuk.” – fog
lalja össze Østergaard.
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Vizsgák 
A2, B1, B2 
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szinteken

TELC nemzetközi és államilag elismert 
nyelvvizsgák 7 nyelvből 4 szinten

kenő! 8. Pakol, rámol. 9. Glória. 13. Felöntött a garatra. 15. Kabáttisztító eszköz. 
17. Sűrű pára. 18. Autonóm terület, röv. 19. Monoszló ...; XIII. századi váradi püs-
pök, esztergomi érsek. 20. Brüsszeli. 22. Egyéb. 25. Vízelvezető mélyedés. 26. 
Dies ...; a harag napja, latinul. 27. Statisztikai tény. 29. A magasabbik órahang. 
30. Én, latinul. 31. Kopoltyús állat. 33. A völgybe. 35. Körlet közepe!

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: Szilvay Kornél, a szárazoltás atyja, 
szódabikarbóna.

A fiatalabb nemzedékek már nem igen vesznek kezükbe stenci-
lezett szövegeket, melyeket a hazánkfia által feltalált készüléken 
sokszorosítottak. Az e heti rejtvényünk főszereplőjét (vízszintes 
1.) a bécsi tőzsdén rárótt felelősségteljes, ám fölöttébb sziszi-
fuszi munka ihlette első találmánya meglakotására (vízszintes 
36.), melyből aztán kifejlesztette a kispéldányszámú sokszo-
rosításra alkalmas berendezését.  Utóbbit glfénymásolók elter-
jedéséig használták világszerte, bár van, aki a stencilgép felta-
lálását másnak tulajdonítja (vízszintes 21.). Jó fejtést kívánunk!

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett 
négyzetet. A 34-es számunkban elkezdődő, 17 hetes 
rejtvényciklusunk végére a négyzetek betűi – helyes 
sorrendbe rakva − egy 105 éve született, Kossuth-díjas 
anatómus nevét adják ki. A név megfejtői között az Élet 
és Tudomány negyedéves előfizetését sorsoljuk ki. 

VÍZSZINTES: 1. A stencilgép kifejlesztője. 10. Vásári árvita. 
11. Képmutató, gyermeki hiszékenységet színlelő. 12. Olga 
és Mása húga Csehovnál. 14. Kinetic Concepts, Incorporated 
(nálunk is képviselt amerikai cég), röv. 16. A Fradi hivatalos 
nevének rövidítése. 17. Helység Pest megyében Váctól 
északkeletre. 18. Kaukázusi falutípus. 20. Kaszakő tartója, 
tájszóval. 21. Kortársa és riválisa. 23. Műsorszórás. 24. Sulfur. 25. Vereckei 
...; többszörös olimpiai és világbajnok kajakozó. 26. Az elnyomatás egyik jelké-
pe. 28. Ad ...; a dologhoz (tartozik), latinul. 29. ... mark; védjegy. 32. Görögös 
női név. 34. A Tádzs Mahal mauzóleum városa Indiában. 36. A stencilgép 
előzménye.

FÜGGŐLEGES: 1. Gyom. 2. A fordítottja is igekötő. 3. A sí norvég eredetije. 4. 
Lóverseny. 5. A csárdás is ez. 6. Novella, lexikonbeli rövidítéssel. 7. Középen 

Megjelent 
a Természet  

Világa októberi
száma
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Nem mindennapos jelenség, 
hogy egy magyarországi 
nagyváros kellős közepén 
egyszer csak egy valódi mú-

zeumi térbe botlunk, amely kiszakít egy darabot a for-
galmas köztérből.

Különleges látványvilágú, elgondolkodtató és az ér-
zelmekre is ható kiállítással indult országjáró körútra a 
Magyar Nemzeti Múzeum az I. világháború utolsó két 
évének centenáriumán. A Többes számban című 
utazó tárlattal a múzeum célja, hogy a mindenkit érin-
tő, az emberek otthonait feldúló és szeretteiket elrabló 
Nagy Háború mindennapjait és a háborús mindenna-
pok valóságát azok előtt is feltárhassa, akik nem a fő-
városban élnek.

A 18 méter átmérőjű, félgömb alakú sátorba belépve a 
látogatók testközelben is átérezhetik, milyen lehetett a 
fronton vagy a hátországban élni száz évvel ezelőtt. A 
vándorkiállításon a század elejének jellegzetes, stilizált 
tereiben, életnagyságú, interaktív installációk közt lehet 
megismerni a korszakot.

Az idén hat, jövőre pedig négy vidéki nagyvárosba 
utazó kiállítás olyanokhoz is eljuthat, akiknek nincs le-
hetőségük a fővárosba utazni, de szeretnék megismerni 
nagy-, déd- vagy ükszüleik életét a háborús időkben.

Az országjáró gömbsátor Eger és Hódmezővásárhely 
után október 16-án érkezik Győrbe, ahol hat napon át 
tekinthetik meg az érdeklődők, majd november 9-étől 
Karcagon, november 24-től Kecskeméten, decem-
ber 9-étől pedig Debrecenben lesz látható, a jövő évi 
tervek között pedig Vác, Pécs, Békéscsaba és a zánkai 
Erzsébet-tábor szerepel. 

A szocialista ember a hétköz-
napokban dolgozik, kikap-
csolódik és pihen - tudható a 
munkásmozgalmi szlogen-
ből. A hétvégén kicsit többet 

pihen. Ünnepnapokon vidám, bár tudja, a nagy cél még 
sok munkát követel, mégis örül, hogy részese lehet a 
szocializmus közös építésének. Hétközben munkába jár 
és ügyes-bajos dolgait intézi. Büszkén áll a hivatali sor-
ban, ahogyan az ünnepi felvonulásokon is büszkén me-
netel, munkája értelmének biztos tudatában. A város te-
reit rendeltetésszerűen használja: az utcán csak közleke-
dik, a padra ül le és nem az aszfalton terpeszkedik, ahol 
sört mérnek, ott sört iszik, de mértékkel, és a legfonto-
sabb, hogy messziről kerüli a botrányt. Minden a forga-
tókönyv szerint megy - elviekben. A művészek is ebben 
az ideális városi díszletben munkálkodnak, amely mö-
gött lassan mállik szét a szocializmus építménye. Ők ép-
pen erre, a kulisszák mögötti világra mutatnak rá. Nem 
kerülik a botrányt, mivel a botrány az igazságra vonat-
kozik, az igazság pedig botrányos.

ÉT-IRÁNYTŰ ÉT-IRÁNYTŰ	 Bánsághy Nóra rovata

A hatvanas és hetvenes évek neoavantgárd művészete 
radikálisan kiterjesztette a művészeti megnyilvánulások 
lehetőségeit. A művészek úgy gondolták, hogy a hagyo-
mányos képzőművészeti formák alkalmatlanná váltak a 
szocialista diktatúra által meghatározott nyelv és a min-
dennapok mögötti valóság megragadására. A köztéri 
akciók során kritikailag viszonyultak a társadalmi nor-
mákhoz, és ezt a reflexív gondolkodásmódot terjesztet-
ték ki az élet minden területére.

A Városjáték című kiállítás a régió művészeinek po-
zícióin keresztül hoz példákat a neoavantgárd köztéri 
akciók irányaira és lehetőségeire. A tárlat a budapesti 
Vintage Galériában látható október 27-ig. 

Nincs könnyű dolga, ha vala-
ki ismertetni szeretné a len-
gyel dizájn 100 éves fejlődését 
úgy, hogy csak 100 tárgy ki-
állítására van lehetősége. Ho-

gyan válasszuk ki a legfontosabbakat? Hogyan kerülhe-
tő el a kísértés, hogy ne csak az ikonikus munkákat mu-
tassuk meg? Hogyan érhetnénk el, hogy ne csak a hoz-
záértő közönség érdeklődését keltsük fel? Továbbá 
hogyan érzékeltethetnénk leginkább a dizájn különböző 
területeinek sokféleségét?
A lengyel design ABC-je kiállítás ötvözi a múltat és 

a jelent: feltárja a kortárs lengyel grafika eddigi eredmé-
nyeit, ezáltal bemutatja a lengyel dizájn eddig felépített 
értékeit. A tárlat 100 művet ismertet, lengyel művészek 
munkáit, 25 lengyel illusztrátor értelmezésével, megfej-
téseivel prezentálva.

A Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában 
nyílt tárlat október 15-ig tekinthető meg.

Idén száz éves a finn állami-
ság, ennek jegyében program-
sorozat szerveződik ország- és 
városszerte, melynek debrece-
ni megvalósításában aktívan 
rész vesz a Debreceni 
Magyar-Finn Baráti Kör is. 

Egyik kiemelt jubileumi rendezvényük a Debrecen 
testvérvárosában, Jyväskyläben élő finn babakészítő 
művésznő, Arja Jäppinen bemutatkozó kiállítása.

A kiállított babákat a művész válogatta össze az októ-
ber 27-ig látható tárlatra. Az alkotások Finnország és 
Jyväskylä kultú-
rájához és törté-
nelméhez kap-
csolódnak és 
többek között 
népi hagyomá-
nyokat elevení-
tenek föl.

Sátoros tárlat

Köztéri akciók
Finn babák

100 év design
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A hatalmas sziklák által vájt mélye-
désekben lefolyó Tar-pataki vízesé-
sek, melyek a Nagy- és Kis-
Tarpataki-völgyből indulva egészen 
a Bilík-menedékházig terjednek, 
évszaktól függetlenül több ezer tu-
ristát vonzanak a Magas-Tátrába. 

A Lengyelország határán magasodó, 
több mint 2000 méteres csúcsokkal ren-
delkező gránitmasszívum teknővölgyeit 
(Nagy- és Kis-Tarpataki-völgy) jégárak 
vésték ki. Ezeken a lépcsőkön zuhatagok 
formájában futnak le a patakok.

A vízesések mentén haladó túraút-
vonal Ótátrafüredről indul a zöld jel-
zésen északi irányba. A Kis- és Nagy-
Tar-patak vízesései a Rainer-rét köze-
lében egyesülnek. A sziklákkal tagolt 
ösvényen haladva sorban egymás után 
találjuk a Nagy-vízesést (1226 m), a 
Rejtett-vízesést (1247 m) és a Kis-
vízesést (1258 m), majd tovább haladva 
lehet eljutni az Óriás-vízeséshez (1330 
m). Végül az Alsó-vízesés (1160 m) 
habjai zárják a sort.

A Tátra flórája igen gazdag. Amerre 
csak látunk, gyönyörű fenyőerdők és 
törpecserjék tündökölnek, közöttük 
bújik meg az Európa-szerte védett ha-
vasi gyopár, valamint a nyolclevelű 
magcsák. A különleges virágok a nyá-
ri turistaszezon közepén, június és júli-
us hónapokban nyílnak. A Magas-
Tátra ikonikus állata a medve és a zer-
ge, de a vidéken szarvasok, őzek, ró-
kák és mormoták is élnek.

Bár a Magas-Tátra minden évben ren-
geteg turistát vonz Európából és a világ 
minden részéről, féltve őrzött flórája és 
faunája miatt természetvédelmi terület, 
1993-tól pedig az UNESCO bioszféra 
rezervátumaként tartják számon.

Kép és szöveg: K. B.
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Felejthetetlen fogadtatás
Az 1956-os forradalom szovjetek álta-
li leverését követő magyar menekült-
hullám, illetve a befogadásukra szer-
vezett nemzetközi segélyakció a ma-
gyar és az egyetemes migrációtörté-
netnek egyaránt kiemelkedő fejezete. 
E történet egyik legérdekesebb epi-
zódja éppen Svájcban játszódott le, 
mely ország területéhez és lakosság-
számához képest a legtöbb magyar 
menekülőnek adott új otthont.

Európa Északi pontján
Norvégia és egyben Európa leg észa kibb 
pontjára, a Nordkappra tett utazásunk a 
földtörténeti múltba vezet, ahol Európa 
legősibb kőzetei hevernek a lábunk alatt. 
Ugyanakkor az Északi-pont infrastruk-
túrája nagyon is jövőbe mutató: turista-
csalogató óriáskomplexum, XXI. száza-
di látványelemekkel.

500 éves a reformáció
A reformáció a XVI. századi Nyugat-
Európa szellemi forradalma volt, amely 
a katolikus egyház hibáira adott válasz-
ként indult. Az uralkodók már nem fo-
gadták el az egyház abszolút és egyete-
mes hatalmát. A nemesség az egyházi 
vagyon megszerzésére törekedett. A 
polgárság bírálta a klérus romlottságát és 
megvetette a tudatlanságot. Az ember-
ről alkotott új felfogás ellentétbe került a 
katolikus egyház világszemléletével.



  

Tar-pataki vízesés

Digitális változatban: dimag.hu


	1283
	1284-1285
	1285
	1286-1288
	1289-1291
	1292-1293
	1294-1295
	1296-1299
	1299
	1300-1302
	1303
	1304
	1305
	1306-1307
	1307
	1308
	1309
	1310
	1311

