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Címlapon: Újszülött elefántborjú (a Minden elefánt 
egy külön személyiség? című cikkünkhöz)

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudomá-
nyi Kutatóközpontja (MTA TTK) és a Tudományos Is-
meretterjesztő Társulat (TIT) közös ismeretterjesztő 
cikkpályázatot hirdet doktoranduszi tanulmányaikat 
határainkon belül, valamint külföldön jelenleg folytató 
vagy tudományos fokozattal már rendelkező fiatal, 35 
évesnél nem idősebb kutatóknak. A pályázat célja, hogy 
a pályázók saját, az élő és élettelen természettudomá-
nyok területén, valamint határterületein végzett kutatá-
saikat közérthető módon közkinccsé tegyék.

A pályázatot három kategóriában lehet benyújtani:
Élet és Tudomány kategória: a pályázók ebben a ka-

tegóriában a széles nagyközönség számára írott, figye-
lemfelkeltő, az Élet és Tudomány stílusában készülő 
népszerűsítő cikkel pályázhatnak. A cikk terjedelme: 10-
12 ezer n (szóközökkel). Ehhez 4-6 színes kép vagy ábra, 
grafikon is csatolandó.
Természet Világa kategória: a pályázók a természet-

tudományok és a műszaki tudományok iránt érdeklődő 
olvasók számára írott, figyelemfelkeltő, a Természet Vi-
lága stílusában készülő ismeretterjesztő közleménnyel pá-
lyázhatnak. A cikk terjedelme: 15-17 ezer n (szóközökkel). 
Ehhez 4-6 színes kép vagy ábra, grafikon illusztráció is 
csatolandó.

E két kategória első három helyezettje díjazásban részesül
I. díj: 100 000 Ft, II. díj: 75 000 Ft, III. díj: 50 000 Ft. 

Valóság kategória: a pályázók a természettudományok 
elsősorban tudományfilozófiai, tudománytörténeti, to-
vábbá humán tudományi módszerekkel feltárható, össze-
függéseihez kapcsolódó vagy a természettudományi fel-
fedezések társadalomtudományi vetületeit elemző, a Va-
lóság stílusában készülő cikkel pályázhatnak. A cikk terje-
delme: 35-40 ezer n (szóközökkel). A Valóság kategóriá-
ban a zsűri 1 db 50 ezer Ft-os különdíjat ítél oda. 

Pályázni csak eredeti, máshol még nem közölt, illetve más-
hova közlésre be nem küldött cikkel lehet. A pályaműveket 
a három lap szerkesztősége, az MTA TTK, valamint a TIT 
által felkért zsűri bírálja el. 

Az egyes helyezések megoszthatók. A pályamunkákat 
egy nyomtatott kéziratos és egy elektronikus (CD) pél-
dányban kérjük kizárólag postai úton benyújtani. A képe-
ket, illusztrációkat a CD-n külön-külön kép fájlban kell 
elmenteni. A szerkesztőségek jogot formálnak arra, hogy 
a díjazásban nem részesült, de közlésre alkalmas cikkeket 
– szerkesztés után – ellenszolgáltatás nélkül megjelentes-
sék. A pályázat beküldői a pályázaton való részvétellel 
egyben hozzájárulnak cikkük közzétételéhez is a lapok 
internetes változatában.

Kérjük, hogy a pályázó a cikk végén tüntesse fel nevét, le-
vélcímét, e-mailcímét, telefonszámát, tudományos fokoza-
tát vagy doktori iskolájának és témavezetőjének nevét! 

A pályamunkákat a TIT címére kérjük küldeni: 1088 
Budapest, Bródy Sándor u. 16.  A borítékra írják rá: 
„MTA TTK–TIT cikkpályázat” és a kategória nevét.

A pályázatok feladási határideje: 2018. május 1.
A SzerkeSztőSég
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Műemlék a 
neolitikumból

Régészeti ásatások során neo-
litikumból származó marad-
ványokra bukkantak a wind-
sori kastélytól mindössze két 
mérföldnyire. A szakemberek 
abban reménykednek, hogy 
sikerül kiásniuk a berkshire-i 

kőfejtőt körülölelő újkőkori létesít-
mény teljes egészét. A hírt a brit The 
Guardian közölte.

A Berkshire mellett található terület 
régen valószínűleg az őslakók gyüle-
kezőhelyeként szolgálhatott. Ezt egy 
hatalmas árok vette körül, melynek 
rése bejáratként szolgált.

A régészek a kör alakú területen 
több állati eredetű csontot, díszített 
kerámiákat és fazékdarabokat talál-
tak, melyeket az akkori közösségek 
tagjai törhettek össze rituális szertar-
tásaikon. A leletek között láthatunk 
még finoman megmunkált, levél 
alakú szikladarabokat, fogazott pen-
géket, kőből megmunkált tengelye-
ket és köszörűket is.

Nagy-Britanniában eddig 80 neo-
litikus műemléket tártak fel a kuta-
tók, akiknek céljuk, hogy felkutas-
sák az összes e korszakból szárma-
zó közösséget, mely valaha a mai 
Nagy-Britannia területén élt. 

John Powell, az ásatást végző 
csoport vezetője elmondta: „Az 
emlékmű egy enyhén kiemelkedő 

A kerámiákon finom, dekoratív díszí-
téseket találunk, melyeket madárcson-
tokkal vagy zsinórok csavarásával vit-
tek a felületre. A régészek most azt 
vizsgálják, milyen anyagokból készül-
tek a kiásott edények.

A jelenlegi ásatások arra utalnak, hogy 
az emlékmű ovális alakú és 500 méter 
átmérőjű. A teljes nagyságra a régé-
szek az eddig feltárt ív hossza alapján 
(265 méter) következtettek. Az egyik 
elmélet szerint a helyszín időszako-
san népesült be az ünnepségek és a 
kornak megfelelő „vásárok” idején, 
amikor a közeli vidékeken élő népek 
lebonyolíthatták egymással a csere-
kereskedelmet. 

területen található, amely egykor a 
Temze árterületéhez tartozó mocsaras 
vagy szezonálisan nedves táj lehetett. 
Azóta a felszíni viszonyok jelentős 
változásokon mentek keresztül. Nem 
számítottunk arra, hogy ezen a terü-
leten ekkora műemléket találunk. A 
környék kőbányáiban végeztünk ása-
tásokat, valamint kisebb települések 
nyomait is felfedeztük az árokrend-
szerek és házak maradványai alapján, 
de közösségi szertartások helyszínei-
re nem utalt semmi mindaddig, míg 
rá nem bukkantunk erre a szegletre. 
Műtárgyakban igen gazdag helyről 
van szó, mely segíti a nagy-britanniai 
neolitikum vizsgálatát, megértését.”
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Légi felvétel az ásatásokról (FORRÁS: WESSEX ARCHAEOLOGY)

Edénydarabok a berkshire-i ásatások helyszínéről (FORRÁS: HANDOUT)
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hogy az ősbritek az ezekből készült 
kelyhekből ittak. Ezt a szokást 
korábban inkább csak a vikingeknél 
említették meg, de ismeretes, hogy 
Alboin VI. századi longobárd király 
megölte az apósát, és annak kopo-
nyájából ivott, kényszerítve erre 
feleségét is. 

Bello szerint a kőkori britek igen 
gondosan készítették el ivókelyhei-
ket. Először megtisztították a kopo-
nyát, eltávolították a lágy részeket, 
ami az akkori szerszámokkal igen 
fáradságos munka lehetett. Ezt köve-
tően eltávolították az arccsontokat és 
a koponyaalapot is, majd kis dara-
bokban letördelték a széleket, hogy 
öblös csésze formát kapjanak.

A kutatócsoport úgy gondolja, a 
koponya ivókehellyé történő alakítá-
sa egy rituálé lehetett, melynek során 
a készítők elfogyasztották az agy egy 

részét. A koponya ilyen célú feldolgo-
zása azért lehetett szertartásos folyamat 
és nem tekinthető kannibalizmusnak, 
mert ha egyszerűen csak meg akarták 
volna enni az agyat, ahhoz nem kellett 
volna ilyen gondosan bánni a koponyá-
val: elég lett volna gyorsan betörni azt, 
és máris hozzáláthattak volna az evés-
nek. Akkor a koponyát is több darabra 
törve találták volna meg. Mindazonáltal 
az emberhús vagy csontvelő fogyasztá-
sa nem állt távol az akkori emberektől, 
ha arra szükség volt vagy az alkalom 
megkívánta, például legyőzött ellensé-
gek esetében. 

Más népek kultúrájában, így India 
egyes részein, a Fidzsi-szigeteken és 
Tibetben is ismert a koponya ivó-
kehelyként történő használata, az 

A területen emberi maradványo-
kat is találtak. Jacquelin McKinley, a 
Wessex Régészeti Intézet munkatár-
sa azt nyilatkozta a The Guardian-
nak, hogy a csontok bizonyos test-
részek csonkolásáról árulkodnak. „A 
koponyát és a bal combcsontot az egyik 
emberről eltávolították, a koponyán 
pedig vágott jeleket fedeztünk fel. A 
továbbiakban szeretnénk megvizsgálni, 
hogy ez az eljárás, valamint az egyének 
halála, az esetleges emberáldozat milyen 
szerepet játszott a közösségekben.”

Az állati csontokról Powell szá-
molt be: „A legnagyobb mennyiségben 
szarvasmarhacsontokat találtunk, de a 
háziállatoktól származó maradványok 
között a sertés, a juh és a kecske csontjai 
is megjelennek. A vadak között rókák 
és őzek csontjait véltük felfedezni.” Ez 
mind arra utal, hogy a vadászó-gyűj-
tögető életmódot fokozatosan felvál-
totta a letelepedés. Az itt élő népek 
gazdálkodtak, háziállatokat tartot-
tak, valamint foglalkoztak fazekas-
sággal és bányászattal is. 

A régészek őskori és római kori 
leleteket is találtak, de akadnak más, 
egyéb tevékenységekre utaló marad-
ványok is. Ebből arra következtetnek, 
hogy az utolsó jégkorszakot követő-
en akár rendszeresen, akár szezonáli-
san, de Nagy-Britannia ezen részén 
folyamatosan éltek emberek.

Kondor BoglárKa

Ivókehely koponyából

Az Anglia dél-nyugati részében, 
Somerset grófság területén 
található Gough-barlang tör-
ténelmi hely. Több olyan lelet 
is előkerült itt, amely Anglia 
kőkori lakóinak életéről szol-
gáltat új ismereteket.

A londoni Természettudomá-
nyi Múzeum Silvia Bello vezette 

paleoantropológus csapata már koráb-
ban megvizsgálta az itt fellelt 14 700 
éves emberi csontokat. Ezek a leg-
idősebb  leletek az itt találtak közül: 
az akkor egymás után beköszöntő 
két jégkorszak között átmeneti fel-
melegedés állt be, és ennek alkalmá-
val az emberek északabbra húzódtak, 
majd az újabb lehűlés következtében 
elhagyták ezeket a területeket. Ez 
lehet a magyarázat a különböző korú 
leletekre, melyek közül a két felnőtt 
és egy három év körüli gyermek 
koponyája egyértelműen arra utal, 

Angliában talált kelyhek azonban 
a legrégebbiek az ilyen típusú edé-
nyek között.

Ugyanez a lelőhelye egy fiatal férfi 
csontváznak, melyet a köznyelv a 
közeli település után csak Cheddar-
embernek nevez. A férfi körülbelül 
10 000 évvel ezelőtt halt meg, abban 
az időben pedig Nagy-Britannia még 
nem is volt sziget, hiszen a Dogger-
föld az utolsó eljegesedés során 
öszekötötte a mai Angliát Dániával, 
Hollandiával és Németországgal. 

A maradványokat már 1903-ban fel-
fedezték, de a londoni Természettu-
dományi Múzeum és a Londoni Egye-
tem (UCL) szakemberei Selina Brace 
vezetésével most genetikai elemzést is 
végeztek. Ehhez a művelethez egy sűrű 
csontra van szükség, amely a lehető leg-
jobban megőrizte a DNS-szerkezetet. 
Legtöbbször lábszárcsontot vagy fogat 

használnak, de az emberi test legna-
gyobb sűrűséget mutató csontja a belső 
fülcsont, ezért ez a legideálisabb ehhez 
a vizsgálathoz – ebben az esetben is 
ehhez nyúltak. A DNS megőrzésében 
óriási szerepe van annak is, hogy a test 
milyen környezeti tényezők – például 
hőmérséklet, páratartalom – mellett 
vészelte át az elmúlt 10 000 évet. A 
tudósok a vizsgálat  során többek között 
megállapították, hogy a 166 centimé-
ter magas, jól táplált fiatalember ősei a 
Távol-Keletről származtak, amit 300 
generáció elteltével a mai fehér britek 
körülbelül 10 százaléka is elmondhat 
magáról. Minden akkor élt európa-
ihoz hasonlóan ő is laktózérzékeny 
volt. A vizsgálati adatokat átadták egy 
bioinformatikai laboratóriumnak, a 
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A Cheddar-ember
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Kennis & Kennis Reconstructionsnak, 
hogy az ottani, régészeti rekonst-
rukciókra szakosodott munkatársak 
modellezhessék a Cheddar-ember 
fejét, illetve arcát. Meglepő módon 
kiderült, hogy a férfinak egészen 
sötétbarna, szinte fekete bőre volt, 
ragyogó kék szeme és sötét, hullá-
mos haja.  

A Cheddar-ember előtt is éltek Nagy-
Britanniában emberek, de azok kihal-
tak, illetve az időjárási körülmények 
változásával elhagyták a területet. Így 
a kutatók számára ezzel a lelettel veszi 
kezdetét a sziget tartós benépesülése, 
és így a Cheddar-embert tekintik „az 
első britnek”. 

Hesz Marianna

Régi égi jelek

Réges-régen, az Univerzum 
keletkezését követően nagyjából 
400 ezer éven keresztül sötétség 
honolt a Világegyetemben. Még 
nem léteztek csillagok és galaxi-
sok, a kozmoszt főként semle-
ges hidrogén töltötte ki. 

A következő 50-100 millió év 
során azonban valami elkez-

dődött. A gázok sűrűbb területei 
néhány helyen a gravitáció hatására 
elkezdtek összehúzódni és lassanként 
kialakultak az első csillagok. De pon-
tosan mikor keletkeztek?

Ez a kérdés már jó ideje foglalkoz-
tatta a csillagászokat és asztrofiziku-
sokat. Most 12 évnyi kísérletezés után 
egy kutatócsoport az Arizonai Állami 
Egyetem (angol rövidítése ASU) csil-
lagásza, Judd Bowman vezetésével min-

den bizonnyal az Univerzum legkoráb-
bi csillagainak nyomaira bukkant. A 
rádiójelek méréseiből származó ered-
mények szolgáltatják a legelső bizonyí-
tékot, hogy a kozmosz családfájának 
első égitestei már közel 180 millió évvel 
az ősrobbanás után kialakultak.

„A mérés lebonyolítása hatalmas tech-
nikai kihívást jelentett, mivel a forrásból 
érkező zaj ezerszer nagyobb volt, mint 
maga a jel. Ez olyan, mintha egy hurri-
kán kellős közepén kellene meghallani egy 
kolibri egyetlen szárnycsapását” – mondta 
a kutatás támogatási programját koor-
dináló Peter Kurczynski, a Nemzeti 
Tudományos Alap tisztviselője.

A rejtett jelek megtalálásához Bowman 
csapata rádióspektrométert használt, 
amely az Ausztrál Nemzetközösségi 
Tudományos és Ipari Kutatási Szervezet 
(angol rövidítése CSIRO) Murchison 
Rádiócsillagászati Obszervatóriumában 
(MRO) található Nyugat-Ausztráliában. 
A kísérlet során a kutatócsoport meg-
vizsgálta a déli égboltról beékező összes 
csillagászati jel átlagos rádióspektrumát 
és a hullámhossztól függően kisebb tel-
jesítmény-változásokat keresett.

Amint a rádióhullámok elérték a 
földi antennát, egy vevőegység fel-
erősítette azokat, majd számítógép 
segítségével digitális jellé alakította 
és rögzítette. Az eszköz hasonlóan 
működik, mint az FM-rádiók vagy a 
televíziók antennája, viszont ez eset-
ben jelentős finomhangoláson esik át, 
hogy képes legyen a lehető legtöbb 
rádióhullámhossz érzékelésére.

A tanulmányhoz felhasznált rádió-
spektrométer által érzékelt jelek olyan 
ősi hidrogéngázból származtak, amely 

megtöltötte a fiatal Univerzumot és 
körülvett minden csillagot és gala-
xist. A különleges szignálok rengeteg 
hasznos információt tartalmaznak, új 
távlatokat nyitva a korai világegyetem 
vizsgálatában, valamint a galaxisok és 
fekete lyukak kialakulásának és fejlő-
désének megértésében.

Mivel a Murchison Rádiócsillagá-
szati Obszervatórium mérőberende-
zései által használt frekvenciatarto-
mány lefedi az FM-rádióállomások 
által használt sávokat, az ausztrál jog-
szabályok a létesítmény 260 kilomé-
teres körzetében korlátozzák a rádió-
adók használatát. Ez az intézkedés 
jelentősen csökkenti a lehetséges inter-
ferenciát, amely ilyen érzékeny csilla-
gászati megfigyelések esetén általában 
a legnagyobb gondot okozza.

A kísérlet eredményei megerősítik 
az első csillagok kialakulásának és a 
korai égitestek alapvető tulajdonsága-
inak általános elméleti feltételezéseit.

„A legkorábbi csillagok tették elő-
ször érezhetővé a hidrogén jelenlétét” – 
mondta Alan Rogers, a Massachusettsi 
Műszaki Egyetem (angol rövidítése 
MIT) Haystack Obszervatóriumának 
munkatársa, a tanulmány társszerzője. 
„A hidrogén ugyanis ezen izzó gázgömbök 
hatására képessé vált elnyelni a kozmikus 
háttérsugárzás nagy részét, amely aztán 
észrevehető nyomokat hagyott a külön-
böző rádiófrekvenciákban.” Az eltérés 
78 megahertz környékén jelentkezik 
leginkább, amely a számítások szerint 
körülbelül 180 millió évvel az ősrobba-
nást követő állapotnak felel meg.

A kutatás következő lépcsőfoka az 
lenne, ha más szakemberek más esz-
közök segítségével is igazolni tud-
nák ezeket az eredményeket. Emel-
lett persze fontos az első mérésekhez 
használt eszközök továbbfejlesztése 
is, hogy még többet tanulhassunk 
ezekről a korai égitestekről.

Forrás: Arizona State University (ASU)

K
O

Z
M

O
LÓ

G
IA

A Nyugat-Ausztráliában felállított 
mérőállomás

Az Univerzum keletkezésének idővonala az új felfedezés tükrében
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Ormai Norbert valós vagy 
mondvacsinált jellemhibáit a 
krónikások olyannyira eltúloz-

ták, igazságtalanul felnagyították az el-
múlt másfél évszázad során ‒ megtűz-
delve pontatlan életrajzi adatokkal –, 
hogy a honvédvadászok szervezése so-
rán kifejtett grandiózus teljesítménye ez-
által leértékelődött. Ormai dicső 
1848/49-es szerepvállalása a történelem 
süllyesztőjébe került, történelmi köztu-
datunk homályába veszett, ezért nem 
készült méltó életrajzi regény, sem szo-
bor, sem pedig síremlék Haynau első 

A 0-DIK ARADI VÉRTANÚ ÉS UTÓÉLETE

ORMAI RENESZÁNSZA?

aradi áldozatáról. Leszámítva azt a né-
hány képzőművészeti alkotást, amelyek 
Ormainak állítanak emléket, jóformán 
semmi az, amit az első aradi vértanú 
méltán megérdemelne. Semmi, vagyis 
egyenlő a nullával, így hát keserűen azt 
is írhatjuk, hogy Ormai nem az első, 
hanem a nulladik az aradi mártírok 
sorában.  Pedig „ … szívemből érzem 
és egész lelkemből értem szülő hazám 
hívó szavát, és érette utolsó csepp vé-
remet fel fogom áldozni …”  –  írta 
Auffenberg Norbert levelében a had-
ügyminiszterhez 1848. június 11-én.

„Ormai Norbert nevét viszonylag 
kevesen ismerik, jó esetben tudják 
róla, hogy ő volt Haynau első aradi 
áldozata”– írja Hermann Róbert, aki 
nagyon finoman, óvatosan fogal-
maz. Ugyanis Ormai ezredest valójá-
ban nagyon kevesen ismerik, a nagy-
közönségnek egyáltalán nincs róla 
tudomása, mivel az elmúlt százötven 
év során kevés figyelmet kapott, 
feledésbe merült, s így a történelmi 
köztudatunk tájékozatlan maradt. 
Ormai a híres magyar történelmi sze-
mélyek és az 1848/49-es szabadság-
harc vértanúinak sorában is a futottak 
még osztályba soroltatott. 

Másfél évszázad alatt nem írtak 
róla méltó életrajzi regényt, nem 
készült róla szobor, nem filmesítet-
ték meg életét és nem neveztek el 
róla egyetlen intézményt sem, mint 
például Noszlopy Gáspár (1820-1853) 
honvédőrnagy vértanúról. Síremlé-
ke sincs. Még apósának, Rozsváry 
Lajosnak (1803-1869) is ‒ aki szám-
vevőként őrnagyi rangban szolgált 
Ormai alatt és nem volt mártír – állí-
tottak síremléket a fiumei úti Nem-
zeti Sírkertben a 48-asok parcellájában.

Kossuth bizalmasa
Pedig Ormai nem volt akárki, egy áldo-
zat a sok közül, amint ezt a világsajtó-
ban leközölt halálhírei is bizonyít-
ják. Egyik legnagyobb történelmi 

A magyar történelem legdicsőségesebb korszakának, az 
1848/49-es szabadságharc aradi vértanúi emlékének a megőr-
zésével nem büszkélkedhet a történelemtudomány, ahogy ezt 
Katona Tamás neves történészünk is mondotta. Kiváltképp 
nem, ami Ormai (Auffenberg) Norbert (1813–1849) ezredest, a 
honvéd vadászcsapatok főfelügyelőjét illeti, akit a történe-
lemírás az első aradi vértanúként tart nyílván. De csak a 
történelmi krónika, a nagyközönségnek szinte tudomása 
sincs arról a nemzeti hősről, aki nyolcezer katonát adott a 

szabadságharcnak az élete árán. 

2. kép. Toborzó-ábrázolás 1848-49-ből

1. kép
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„Ormay (Auffenberg) állítólag hideg-
vérrel ment a halálba. Beszéltek egy 
szerkesztőről is, aki ugyanakkor szin-
tén ott állt már a vesztőhelyen, de 
elvezették. Ő nem más lenne, mint 
Bangya János, aki a Preßburger 
Zeitung korábbi szerkesztője, majd 
őrnagy volt a felkelőknél és a Zerffi-
féle „Ungar, Allgemeine Zeitung” 
szerkesztőtársa. Ormay, akit a len-
gyel összeesküvésben való részvétel 
miatt húsz év várbörtönre ítéltek, a 
márciusi amnesztia következtében 
szabadlábra került, miután nyolc 
évet és két hónapot ült Munká-
cson,  és  az  utóbbi  időben vad-
házasságban élt egy nővel, akinek a 
férje állítólag 2000 konvenciós forint 
és egy postafogat fejében lelépett a 
kéjenc javára.” Az újság szeptember 
10-i kiadásában azonban már tény-
szerűen ismertette a császári-királyi 

hadbíróság augusztus 22-i jelentését, 
melyet aztán a külföldi sajtó is átvett, 
Skóciától Ausztráliáig.

Erre a normál A-ra hangolódott rá 
aztán a huszonhárom éves Szilágyi Sándor 
történész, aki 1850-ben így emlékezett 
meg Ormairól: „Nem rossz Spartacus 
lett volna belőle,” de rögtön hozzá is 
tette, hogy „mortius aut bene aut nihil”, 
azaz halottról jót vagy semmit.

Azok a történészek, akik a Habsburg-
korban izmosodtak meg, nem is emlé-
kezhettek meg másképp arról az Ormai-
ról, aki kétszeri úgynevezett felségáruló és 
dezertőr volt, aki zsigereiből gyűlölte a 
Habsburgokat és harcolt ellenük min-
den eszközzel, légyen az egy galíci-
ai összeesküvés vagy éppenséggel a 
magyar szabadságharc. 

Katona Tamás pedig ezt írta: „Az 
első vértanú egy felettébb kétes jelle-
mű úriember volt: Ormai (Auffenberg) 

nagyságunk Kossuth szárnysegédje, 
annak titkára, bizalmasa is volt egyút-
tal. Erről tanúskodik a kormányzóelnök 
visszaemlékezése: „Ormay ezredesre 
tehát a szabadságszeretet, a zsarnokság 
gyűlölete, az elnyomottak iránti lovagi-
as érzelme, s az áldozatkészség hősies 
resignatiója már atyáról szállott örök-
ségbe, s ez érzelmek nála a legmagasz-
tosabb jellemszilárdsággal párosultak, 
mely, azt az ő halálba küldött, úgyne-
vezett haditörvényszék előtti magavi-
seletével is tanúsította, s a klasszikus 
ókor legszebb jellemeire emlékeztető 
elvhűségig, s rendíthetetlenségig emel-
kedett. … Aminő hős volt a csatatéren, 
olyannak sőt még nagyobbnak bizo-
nyult be a bosszút szomjazó ellenség fag-
gatásaival szemközt, s a halálban, melyet 
nemcsak mosolyogva fogadott, de sőt 

egyenesen kihívott a legnemesebb elvhű-
ség által sugalmazott feleleteivel, melyek 
úgy hangzottak, mintha ő, a halálra üldö-
zött lett volna a vádló, s üldözői vérengző 
satelleseivel (csatlósaival – a Szerk.) együtt 
lettek volna a vádlottak, kiket ő, a már-
tír, vont feleletre a történelem ítélőszéke 
előtt, miként – szeretjük hinni – dicsőült 
szelleme vonandja (felragyog – a Szerk.)  
isten ítélőszéke előtt.” -- írta Kossuth 
visszaemlékezésében, melyet Ihász Dániel 
(1813-1881) honvédezredes jegyzett le.

Ormai muzsikusai
Akkor hát hogyan csúszhatott le 
Ormai a szabadságharc dicső sze-
repvállalásáról a történelem süllyesz-
tőjébe, miként lett a szabadságharc 
hőseinek Panteonjában feketebárány, a 
történettudomány mostohagyereke? 

A zenei alaphangot a Pester Zei-
tung 1849. szeptember 2-i számában 
közölt gyászhír adta meg, miszerint 

4. kép

3. kép

5. kép
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Nemzetközi forradalmár vagy 
elvetemült bajkeverő?

Ormai Katona Tamás szerint „nem tar-
tozik a szabadságharc legrokonszenve-
sebb alakjai közé”, amint ezt Süli Atti-
la is megerősíti, miszerint „nehezen 
sorolható a szabadságharc pozitív hősei 
közé.” Lássuk is csak sorjában Ormai 
bűnei után kutatva, hogy miért is nem.

Ormai a szabadságharc idején igen 
gyors karriert futott be: 1848 júliusá-
ban még hadnagy volt Mieczysław 
Woroniecki Pesten szerveződő önkén-
tes vadászcsapatában s nem egészen 
egy év múltán, 1849 áprilisában már 
ezredes s a honvéd vadászezredek 
főfelügyelője. Meredeken felfelé ívelő 
pályafutását Kossuthnak köszönheti, 
akinek kegyeibe a kormányzóelnököt 
körülvevő hölgykoszorú révén férkő-
zött. Katonatársai mindezeket féltéke-
nyen vették tudomásul. Szintén 1849 
áprilisában egy balul sikerült kedves-
kedés után, amikor Menyhárt Antal 
ezredes, a hadügyminisztérium katonai 
osztálya főnökének feleségét megaján-
dékozta egy nyakékkel, megvesztege-

Norbert a honvéd vadászezredek felál-
lítója és egy személyben valamennyinek 
a parancsnoka. (…) Ha nincs az elszá-
molásokkal valami baja, és emiatt nem 
áll meg Pankotán, ahol az osztrákok 
elfogták, vígan kiment volna kül-
földre, és ott szélhámoskodott volna 
tovább. Így azonban, amint Mészáros 
Lázár hadügyminiszter írja róla, csúf 
életét egy szép halállal fejezte be. ”

téssel vádolták meg. Toborzásai során 
más csapattestektől csábított el kato-
nákat, amit sokan szóvá is tettek. Bár 
a szabadságharc zűrös végnapjaiban 
pénzügyi nehézségei akadtak az elszá-
molásokkal, azonban egyéni hasznot 
sosem húzott a számára kiutalt pén-
zekből, mindig pontosan kezelte azo-
kat. A rögtönítélő bíróságon az utolsó 
szó jogán kegyelmet kért, mondván, 
hogy „nem meggyőződésből szolgál-
tam, hanem csakis a szegénységem 
miatt”. De hiszen Nagysándor József 
(1803-1849) honvéd vezérőrnagy is 
majdhogynem szó szerint ezt vallotta 
magáról: „Vagyontalan lévén és a leg-
csekélyebb jövedelemmel sem rendel-
kezvén megint kénytelen voltam tény-
leges szolgálatba lépni.”

Mindezek a tények így összességében 
s felnagyítva sem indokolják Ormai 
kizárólag negatív imázsát, különös-
képpen nem, amikor négy vadászez-
redet – hozzávetőleg nyolcezer szabad-
ságharcos honvéddal – megszervezett. 
(Ezt az óriási teljesítményt még Ormai 
rosszallói is elismerték.)

Változó megítélés?
Ormai portréját a történelem lapjain 
tehát fekete ceruzával rajzolták meg. 
Azét a vértanúét, akit Haynau elsőként 
végzett ki. Sokan kérdezgetik is, hogy 
„sikkasztó és/vagy vértanú” volt-e 
(Lásd cikkünket: Csikány Tamás: Sik-
kasztó és/vagy vértanú.  Élet és Tudo-
mány LIV. évf. (1999) 15. sz. 468-469.). 

Művészi választ adtak mindazok, 
akik remekművekben örökítették 
meg, vagy éppenséggel tárgyilagosan 
fogalmazták meg a mártír katonai 
pályafutását, életét. 

2015-ben a Line Design könyv-
kiadó felvállalta az aradi vértanúk 
életrajzsorozatának a megjelentetését 
neves és felkészült hadtörténészeket 
bevonva az egyes kötetek megírá-
sára. A Nemzeti Örökség Intézete 
2017. október 6-án Ormairól meg-
emlékezve emléktáblát helyezett 
el apósának sírhelyén a Fiumei úti 
Nemzeti Sírkertben a ’48-asok par-
cellájában. A prágai Magyar Nagy-
követség egy háromnyelvű, Ormai 
portréját is ábrázoló emléktábla elhe-
lyezéséről döntött a mártír szülőházán 
Dobrányban, 2018. március 10-én. 

Lehet, hogy egyszer még tanítani is 
fogják Ormait az iskolákban? 

BaBós Lajos

Ormai emlékét ábrázoló képzőművészeti alkotások:

Barabás Miklós (1810-1898): Ormai Norbert (olajfestmény) 
 – Romániában található, 1850-ben készült, 
Dinnyés László (1948-): A magyar szabadságharc három vértanúja (bronz dombormű) –  
 Arad,  belvárosi római katolikus templom,  2003-ban lett felszentelve, 
Girnt Vilmos (1942-): Az aradi tizenhatok (dombormű) – Szolnok, II. Rákóczi Ferenc  
 Általános Iskola, 1999-ben került állandó kiállításra, 
Haske Ferenc (1833-1894) – Pollák Zsigmond (1837-1912): Ormai Norbert (fametszet) –
  Honvéd naptár 1875, 4. kép
Haske Ferenc (1833-1894) – Pollák Zsigmond (1837-1912): Ormai Norbert (fametszet)  
 – Hamvay Ödön: Az aradi tizenháromban című művében szerepel 1904, 
Kiss Tibor (1955-2015): Ormai Norbert (olajfestmény) – Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 
 1999-ben készült, 
Nyulasi Tibor (1946-): 1848-as kopjafa (fafaragás) – Zirc, 2014-ben lett felállítva, 
Patay László (1932-2002): Az aradi vértanúk és társaik (secco)
  – Gyula, belvárosi katolikus templom, 1987-ben fejeződött be a festése, 
Simon M. Veronika (1952-): Ormai Norbert (krétarajz) 
 – Simon M. Veronika tulajdona, 2007-ben készült,
Soós Imre (1921-2013): Ormai kivégzése (akvarell) – Aradi Ereklyemúzeum, 5. kép
Szamossy Elek (1828-1888): Ormay Norbert (kőnyomat) 
 – Babós Lajos gyűjteménye, 1879 szerepel a nyomaton, 1. kép
Zubovits Györkös Erzsébet (1953-): Ormai Norbert (terrakota relief)
 – Vác, Rózsakert, 2012-ben került a 13 emlékoszlop egyikére, 
Ismeretlen: Ormai kivégzése (olajfestmény) – Hadtörténeti Intézet és Múzeum
Ismeretlen: Magyar vértanúk 1551-1854 (nyomat) – Munkácsy Múzeum 3. kép
Ismeretlen: Ormay (olajfestmény)  – Kreith Béla gyűjteményében volt

6. kép. Mieczysław Woroniecki
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Évről évre nő a meddő párok 
száma hazánkban, mivel a 
társadalmi változások miatt a 

gyermekvállalás egyre későbbi élet-
korra tolódik, amikor a termékeny-
ség már csökken. Ma Magyarorszá-
gon 150 000 meddő pár él. E párok 
számára megoldást nyújthat a mes-
terséges megtermékenyítés, külö-
nösen a lombikbébi program, ami-
kor laboratóriumi körülmények kö-
zött előállított embriót ültetnek a 
majdani anya méhébe. Nemzetközi 
adatok szerint egy beültetési ciklusra 
az átlagos sikerességi arány 25 és 35 
százalék között mozog. 

Mintegy 20 százalékkal növeked-
het a megtermékenyülés valószínű-
sége az in vitro eljárásoknál és az 
inszeminációnál a magyar Quantbio 

Kft. által kifejlesztett módszer-
nek köszönhetően. Az úgynevezett 
Prelife-teszt segítségével a méh-
nyálkahártya állapotáról szerzett 
ismeretek birtokában megadható 
a beültetett embrió megtapadásá-
ra legnagyobb esélyt ígérő időpont. 
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 

Innovációs Alap által támogatott 
új eljárással akár már az első keze-
lés is nagyobb eséllyel lehet sikeres, 
így az ezt választó párok rövidebb 
idő alatt, kevesebb megpróbáltatás-
sal juthatnak el a gyermekáldásig, 
mint a korábbi módszerekkel. A 
fejlesztés során lefolytatott klinikai 
vizsgálatban több mint 160 minta 
alapján a szakemberek kidolgoztak 
egy, az embrióbeültetés hatékony-
ságát javító komplex adatelemzési 
algoritmust. 

A módszer alapja biomarkerek méré-
se és az adatok komplex elemzése, A 
módszer lehetővé teszi egy olyan kli-
nikai döntéshozatali algoritmus kiala-
kítását, melynek segítségével az orvos 
személyre szabott kezelési sémát alakít-
hat ki, és magát az embrióbeültetést az 
optimális időpontban végezheti el.

A vizsgálatot a világ legtöbb helyén, 
egy átlagos felszereltségű laboratóri-
umban is el lehet végezni. A minta-
vétel komplikáció- és fájdalommen-
tes és nem vesz több időt igénybe 
10-15 percnél. Az algoritmus felhasz-
nálásával elkészült az elemzésekhez 
szükséges laboratóriumi szoftver, 
amely segítségével a klinikai proto-
koll elvárásainak megfelelő módon 
történik a minták mérése, elemzése.

BáLint BáLint LászLó

Ú J  M A G YA R  M Ó D S Z E R  A  S Z Ü L E T E N D Ő  B A B Á K É R T 

Jelentősen nőhet mesterséges fogantatás esetén a megtermékenyülés valószínűsége egy új magyar 
módszernek köszönhetően. A teszt segítségével a méhnyálkahártya állapotáról szerzett ismeretek 
birtokában megadható a beültetett embrió megtapadására legnagyobb esélyt ígérő időpont, így a 

gyermeket tervező párok a korábbinál kevesebb nehézséggel juthatnak el a gyermekáldásig.
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MAGYAR–NÉMET KAPCSOLATOK AZ 1920-AS ÉVEKBEN

A WILHELMSTRASSE 
ÉS MAGYARORSZÁG

Az 1918. október 31-én kormányra került Károlyi Mihály azonnal megállapodott Fürstenberg buda-
pesti német főkonzullal, hogy Németország továbbra is folytatja a Magyarországnak létfontosságú 
szénszállítmányokat, amelyért cserébe lehetővé teszik a Magyarországon, Romániában és Ukrajnában 
rekedt német csapatok hazaszállítását. A magyar kormány az 1918. november 13-án az antanttal 
Belgrádban aláírt katonai konvenció szorításában továbbra is a Németországgal fennálló kapcsolatai 
fenntartására törekedett. A német kormány külpolitikájában pedig már ekkor felismerhető volt a 

korábbi térszemlélet folytonossága.

„Bármiként is áll a dolog, 
szükségünk van Magyaror-
szágra, mint fontos élelmiszer-

termelőre, nemcsak ennek a háborúnak 
a során, hanem még hosszú ideig azt kö-
vetően is. Arról sem szabad megfeledkez-
nünk, hogy orientális politikánk számára, 
amíg az oroszországi körülmények nem 
konszolidálódnak a javunkra, Magyar-
ország – egykor talán Bulgáriával együtt 
– megnehezítheti a Kelet felé vezető utat 
vagy akár el is zárhatja azt”– jelentette 
1918. augusztus 11-én Egon Franz von 
Fürstenberg-Stammheim budapesti főkon-
zul Georg von Hertling birodalmi német 
kancellárnak, mintegy kijelölve Magyar-
ország jelentőségét a későbbi német kül-
politika számára.

1918. november 10-én megkezdődött 
a 170 ezer fős megszálló hadseregével 
Romániában állomásozó Mackensen tá-
bornagy csapatainak Magyarországon 
keresztül Felső-Sziléziába való hazaszál-
lítása, amely öt ország (Németország, 
Franciaország, Magyarország, Romá-
nia, Csehszlovákia) nagypolitikájának 
őrlőmalmaiba került. A magyar kor-
mány francia ösztönzésre diplomáciai 
nyomást gyakorolt, de nem akarta, s 
nem is volt képes arra, hogy megakadá-
lyozza a német csapatok fegyveres elvo-
nulását. Így nem került sor a német csa-
patok lefegyverzésére és internálására, s 
az év végéig Ausztrián keresztül a hadse-
regcsoport utolsó szerelvényei is Német-
országba érkeztek. Eközben Mackensen 
„vezéráldozatot” hozott; december kö-
zepén Budapesten átutazóban a magyar 
kormány internálta. Ekkor Fótra, a Kár-
olyi-kastélyba került, majd 1919. január 
elején az antant vette át őrzését, s előbb 

az újvidéki Futakra, majd Szaloniki-
be vitték, ahonnét november végén 
szabadult. Mackensen internálása 
miatt a német diplomácia évekig or-
rolt Magyarországra.

A diplomáciai 
kapcsolat lebegése

A német diplomáciai iratok elutasító 
s egyfajta várakozó álláspontról tanús-
kodnak az 1919. március 21-én kikiáltott 
magyarországi Tanácsköztársasággal 
szemben. A német–magyar kapcsola-
tokat alárendelték a napi politikai ér-
dekeknek, abban a reményben, hogy 
Magyarország iránti tartózkodásuk erő-
síti tárgyalási pozíciójukat az antanttal 
szemben. De a német kormány felvette 
a kapcsolatot a magyar tanácskormány-
nyal, s minden lehetséges védelmet meg-
adott a német állampolgároknak.

A Magyarország iránti német ma-
gatartást racionális és irracionális té-
nyezők határozták meg. Különösen 

szembeötlő a Romániához fűződő kap-
csolatok helyreállításának német törek-
vése, amely jóval megelőzte a fegyver-
szünet aláírása miatti magyar „árulást”, 
hiszen már 1918. október végén Erdély 
elvesztésének lehetőségét emlegették. 
A románbarát német politika mozga-
tórugóját az a félelem táplálta, hogy 
Németország a háború befejeztével 
elveszítheti a román kőolajforrásokat. 
Azt remélték, hogy ha nagyvonalúnak 
mutatkoznak Magyarország rovására, 
akkor a háború után is biztosíthatják a 
román olajszállítmányokat. A magyar 
„árulás” segített leküzdeni a német kül-
politikusok aggályait, hogy Magyaror-
szág feje felett kezet nyújtsanak a ko-
rábban szövetséges Romániának, amely 
az utolsó pillanatban ugyan hadat üzent 
Németországnak. A Romániához való 
közeledést nemcsak német gazdasági- 
és államérdek, hanem Magyarország 
megbüntetésének szándéka is vezette. 

Racionális és irracionális megfonto-
lások keveredtek az erdélyi németek 
sorsának megítélésében is. A Külügyi 
Hivatal szerint a románbarát német 
irányzat az erdélyi szászok érdekét is 
kifejezi. Mögötte az a szándék húzó-
dott meg, hogy általuk is befolyásolják 
a román politikát. Romániában né-
metbarát politikusokat kell hatalomra 
segíteni, akiket német népiségű politi-
kusok támogatnak. Így biztosíthatók a 
romániai német gazdasági érdekek. A 
Külügyi Hivatal annak ellenére fenn-
tartotta az erdélyi szászok felhasználá-
sának szándékát, hogy legkésőbb 1919 
januárja óta tudta: azok nem kívánnak 
integrálódni a román államba, s csak 
masszív fenyegetések hatására álltak 
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ország szélsőjobboldali szervezeteinek 
kölcsönös támogatásáról a Münchenben 
és Budapesten tervezett puccsok során. A 
magyar közvéleményt hetekig foglalkoz-
tató Ulain-per 1924. január 25-én fejező-
dött be. Az ítélet indoklása kimondta, 
hogy a vádlottak: Ulain Ferenc képvi-
selő, Szemere Béla és Bobula Titusz bi-
zonyíthatóan kísérletet tettek kapcsolat 
kiépítésére Bajorország politikai köreivel 
az 1914 előtti magyar határok visszaál-
lítására. „Hazafias szervezetek” segít-
ségével a törvényes kormány megdön-
tését vagy puccsterveik végrehajtására 
irányuló kényszerítését tervezték.

Ennek ellenére a bíróság a vádlottak 
tévelygését rendkívül enyhén ítélte meg. 
Az ítéletnél figyelembe vették állítólagos 
hazaszeretetüket, amelyből a cselekmény 
táplálkozott. Kimondták, hogy terveik 
megvalósíthatatlanok voltak és ezért az 
állam veszélyeztetettsége sem állt fenn. 
Ezen enyhítő körülményekre való te-
kintettel a bíróság még a törvénykönyv-
ben előirányzott büntetés minimumát is 
magasnak találta és a vádlottakat a Btk. 
156. paragrafusa alapján „felforgatásra 
való szövetkezés” cselekedetével egy hó-
nap és 14 nap fogságra ítélte, s beszámí-
totta a vizsgálati fogságot.

Az Osztrák–Magyar Monarchia fel-
bomlása és az új határok alapvető vál-
tozásokat hoztak a hazai németség 
életében. Dél-Magyarországon, a Du-
nántúli-középhegységben és egy keskeny 
nyugat-magyarországi sávon 550 ezer 
német maradt. 83%-uk falun élt. Az 
összlakosságból elfoglalt arányuk 10%-
ról 5–6%-ra esett vissza. Az iparosítás, a 
hírközlési és közlekedési eszközök fej-
lődése és főleg a gazdasági világválság 
következményei miatt a falusi lakosság 
egyre inkább rétegződött.

1922 júliusától a magyarországi né-
metség helyzetéről folyó vita bekerült a 
két ország kapcsolatrendszerébe. Német 
részről a magyar kormányt magyarosí-
tással és nemzeti türelmetlenséggel vá-
dolták, az pedig belügynek tekintette 
a német kisebbség kérdését. Rövidesen 
kialakult és mozdulatlanságba mereve-
dett az a feltételrendszer, amely előbb 
a másik féltől várta a kezdeményezést. 
A magyar kormány az erdélyi magyar 
és német kisebbségek összefogásával 
tervezett nyomást gyakorolni a román 
kormányra, s ezt állította a magyar-
országi németség helyzete javításának 
feltételéül. Német részről pedig az er-
délyi együttműködés feltételéül előbb a 
magyarországi németségnek tett ked-
vezményeket szorgalmazták. A magyar 

ki Románia mellett. 1919 februárjában 
a Külügyi Hivatal Romániához való 
közeledésének – Magyarország rová-
sára folytatott – csúcspontján azonban 
a német külpolitikusok keserűen érzé-
kelték fáradozásaik hiábavalóságát. A 
bécsi román követ ugyanis egyértel-
művé tette Wedel bécsi német követ-
nek, hogy még nem érkezett el a két 
ország közeledésének ideje. Románia 
a Mackensen-hadsereg kivonása során 
elkövetett értelmetlen rombolások ha-
tása alatt áll és a román népben „leír-
hatatlan gyűlölet” alakult ki – mondta.

A magyar külpolitikában a triano-
ni béke határozatainak enyhítésére 
1920-ban indított ideiglenes francia 
orientáció októberre talajt veszített, s 
Magyarország mindinkább Németor-
szág felé fordult. A vele megvalósítandó 
politikai és gazdasági együttműködés 
szükségességét Bethlen István miniszter-
elnök 1921. március 1-jén hirdette meg. 
A magyar–német gazdasági és kereske-
delmi kapcsolatok intenzív kiépítését 
a német fél messzemenően támogat-
ta, de az elégtelen magyar gazdasági 
konszolidáció miatt jelentősebb né-
met tőkerészvételt még kockázatosnak 
tartottak a magyar vállalkozásokban, 
ezért óvatosan cselekedtek.

A szorosabb magyar–német kapcso-
latok kiépítésének legfáradhatatlanabb 
képviselője a német származású korábbi 
miniszterelnök, Wekerle Sándor halála 
után Szterényi József lett. Ő a különbö-
ző pénzügyi és gazdasági szervezetekben 
s minden kínálkozó lehetőség esetén a 
magyar–német együttműködést szor-
galmazta, s fontos szerepet kapott a 
két kormány közvetlen, titkos kapcso-
lattartásában. Német részről – a francia 
gyanakvás miatt – ekkor konkrét kül-
politikai együttműködésre nem voltak 
hajlandók, a két kormány mindössze 
informális kapcsolatban állt egymással.

Együttműködés és vita
Az első világháború előtti magyar–né-
met gazdasági kapcsolatok szálainak 
összekötését, valamint a háborút kö-
vető bizonytalan gazdasági és politikai 
körülmények hatásainak csökkentését 
remélték az 1920 augusztusában Buda-
pesten megalakult Német–Magyar Ke-
reskedelmi Kamara tevékenységétől. A 
kamara túlnyomórészt magánkezdemé-
nyezésre alakult meg, s a budapesti Bi-
rodalmi Német Egyesület köréből indult 
ki. Tízéves fennállásuk alatt rendelkezés-
re álltak a két ország közötti mindenne-
mű kereskedelmi kérdésben, támogatták 

tagjaik gazdasági forgalmát, és felvilágo-
sítást nyújtottak különböző képviselet-
nyitási, értékesítési és hitelfelvételi ügy-
ben. A húszas évek közepén a Német 
Birodalom a magyar külkereskedelmi 
forgalomban Ausztria és Csehszlová-
kia után a harmadik helyet foglalta el. 
A német technikát és a német kereske-
dő ügyességét Magyarországon nagy 
tisztelet övezte, ezért a német áruk a 
legjobb hírnévnek örvendtek.

Az együttműködés mellett a magyar–
német politikai kapcsolatokat 1922 
elejétől több vitás kérdés terhelte meg. 
Közéjük tartozott Matthias Erzberger 
birodalmi pénzügyminiszter Magyar-

országon rejtőzködő két gyilkosának 
kiszolgáltatása, amelyet magyar rész-
ről Tisza István gyilkosának kiszolgál-
tatásához kötöttek. A német kormány 
tagadhatatlan tényként kezelte a bajor 
és magyar szélsőjobboldali körök élénk 
kapcsolatát, amely nyilvánvalóan a ma-
gyar kormány hallgatólagos tűrésével 
történt. A szinte hisztérikus jegyzékvál-
tás során Fürstenberg budapesti német 
követet is visszahívták, mert védte Beth-
lent, de 1922 végére ez a vita elsimult.

1923 novemberében azonban ismét 
szélsőjobboldali magyar puccskísérlet 
német szálai borzolták a két ország kap-
csolatát. Az Ébredő Magyarok Egyesülete 
Molnár utcai helyiségeinek átkutatása, 
valamint további házkutatások és ki-
hallgatások eredményeképpen a Beth-
len-kabinet megdöntési terveire és más 
országok fasisztáival – és Hitler náci 
híveivel – való kapcsolattartásra derült 
fény. November 7-én Hegyeshalomban 
a rendőrség letartóztatta a Münchenbe 
készülő Ulain Ferenc szélsőjobbolda-
li képviselőt. Kabátja bélésébe varrva 
megtalálták nála az Ébredő Magyarok 
Egyesületének szerződéstervezetét a két 

Bethlen István
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meg Bethlen István miniszterelnö-
köt, hogy aktív részt vállal a német 
mozgalom szétzilálásában. Ezt köve-
tően vezetőjük, Bleyer Jakab 1929. má-
jusi parlamenti beszédében már pozi-
tívan nyilatkozott Bethlen kisebbségi 
politikájáról.

1925 decemberében kipattant a frank-
hamisítási ügy. A letartóztatottak kije-
lentették, hogy a Nemzeti Szövetség 
nevű fasiszta magyar egyesület tagjai, 
amely azzal a céllal nyomtatta a hamis 
bankjegyeket, hogy „ezzel a frank kur-
zusát letörjék, s a forgalomba hozatal 
által nyert pénzzel Erdély elleni táma-
dást finanszírozzanak… az egyesület 
szándéka az is, hogy Magyarország 
kormányát megbuktassa”. Bethlen és 
Khun-Héderváry külügyminiszter-he-
lyettes attól tartott, hogy a kihallgatások 
során fény derülhet a német jobboldali-
akhoz fűződő kapcsolatokra. A német 
kormány ugyanis el kívánta kerülni a 
pénzhamisítás magyar–német össze-
függéseinek átterjedését Németország-
ra, jóllehet a nyomdagépek és a papír is 
Németországból érkezett, míg a kliséket 
Magyarországon készítették és a nyom-
dát a Földtani Intézetben rendezték be.

Bethlen látogatása Berlinben
Az 1920-as évek közepén Németország-
ban és Magyarországon is megváltoztak 
a gazdaságpolitikai elképzelések. Ma-
gyarországon az 1925 januárjától életbe 
lépő átlagosan 30%-os értékvámokkal 
igyekeztek szilárd védelmet biztosítani 
a magyar iparnak, egyúttal ösztönözni 
az önálló iparfejlesztést, illetve kikény-
szeríteni magyar mezőgazdasági termé-
kek bevitelét az iparcikkeket exportáló 
országokba, elsősorban Ausztriába és 
Csehszlovákiába. A német vállalatok 
azonban a legnagyobb kedvezmény elve 

alapján még engedményeket 
kaptak. Ugyanakkor Német-
országban a mezőgazdasági ter-
melés növelése fontos célkitűzés 
lett az első világháború lélektani 
sokkja és a kereskedelmi mérleg 
tehermentesítése érdekében; 1925 
augusztusában vámmódosítá-
si törvénnyel megszüntették az 
agrártermékek vámszabadságát. 
A német ipar fokozott exporttö-
rekvése és a német agrárvédelmi 
rendszer kiépítése egyre súlyosabb 
helyzetbe hozta Magyarországot.

1930-ban az általános európai 
gazdasági válság már rendkí-
vül érzékenyen érintette Ma-
gyarországot agrárjellege és a 

kormány nem akarta felismerni, hogy a 
német külpolitikai vezetés nem hajlandó 
kockáztatni Romániához fűződő jelen-
tős érdekeit az ottani német és magyar 
kisebbségek kormányellenes összefogá-
sával. A magyar kormány 1923-ban ki-
adott rendelete három iskolatípust hatá-
rozott meg a német községek anyanyelvi 
oktatása számára, de a vita továbbra sem 
csökkent. Rövidesen Gustav Stresemann 
birodalmi külügyminiszter kezdemé-
nyezésére egyetértés alakult ki ab-
ban, hogy az aktív német kisebbségi 
politika „atmoszférikusan” javítja 
Németország nemzetközi pozíci-
óját, szimpátiát vív ki, és kedvező 
kiindulási pozíciót készít elő a táv-
lati politikai célok eléréséhez. Stre-
semann elsősorban a Népszövetség 
keretében látta megvalósíthatónak 
kisebbségi politikáját; támogatásu-
kat 1926 márciusában a birodalmi 
kabinet programban rögzítette. Az 
1924-ben megalakított Magyaror-
szági Német Népművelődési Egylet 
1928 elején a német külügyminisz-
tériumnál egyenesen azzal vádolta 

gabonaárak csökkenése miatt. Általá-
nossá vált a termelés, a forgalom, a fel-
használás, a közlekedés, a foglalkoztatás 
és a lakossági bevételek visszaesése. 

Schoen budapesti német nagykövet 
1930. november 3-án Köpke külügymi-
nisztériumi főosztályvezetőnek írt leve-
lében mutatott rá Bethlen látogatásának 
igazi értelmére; egyúttal a német veze-
tésnek a magyar politikusok számára jól 
hangzó tézisek és törekvések elfogadását 
javasolta. Bethlen berlini tárgyalásai nem 
eredményeztek jelentősebb változást a 
két ország kapcsolatában, s nem került 
sor szövetségi rendszer kiépítésére. A 
kapcsolatfelvétel azonban diplomáciai 
sikernek tekinthető, jelentős lépésnek 
a két ország közeledésében, amelynek 
során német részről is közeledési szán-
dék nyilvánult meg. Nemzetközi kérdé-
sekben „a felfogások teljes harmóniája” 
érvényesült, gazdaságilag pedig megál-
lapodás történt a tarifaszerződés-kötés 
elvi pontjaiban. Ennek tárgyalásai ugyan 
1931. február–márciusban megkez-
dődnek, de a világméretű agrárvál-
ság, majd a világgazdasági válság sú-
lyosbodásával a német fél gazdasági 
ügyekben kérlelhetetlennek bizonyult, 
a gazdasági és politikai érdekek szétvá-
lasztását vallotta, és semminemű olyan 
privilégium nyújtására nem hajlott, 
amely Magyarországot megkülönböz-
tetett kezelésben részesítette volna Kö-
zép-és Kelet-Európa többi országával 
szemben. Magyar részről pedig a poli-
tikai és gazdasági kérdések szétválaszt-
hatatlanságával érveltek. 1931 júliusában 
ugyan magyar–német kereskedelmi 
egyezményt kötöttek, de aláírása egy-
beesett a pénz- és hitelválság kirobba-
násával. Ezért mindkét országban szi-
gorú devizagazdálkodást vezettek be, 
s a magyar kormány december végén 
transzfermoratóriumot rendelt el. 
Ezek az intézkedések megbénították 
a két ország kereskedelmi forgalmát, 
s a német áruhitelezők körülbelül 
50–70 millió pengőnyi követeléseit 
fagyasztotta be.

A fizetési forgalom új alapokra he-
lyezésére a kölcsönös beszámítás (klí-
ring-egyezmény) látszott a legalkal-
masabbnak, alkalmazásáról a két fél 
1932 áprilisában állapodott meg. Ám 
az egyre passzívabbá váló magyar–né-
met kereskedelmi mérleg egyensúlyát 
ekkor még sem a nehézkesen meg-
induló klíring-egyezménnyel, sem a 
kompenzációs üzletekkel nem sikerült 
kielégítően rendezni.

Német IstváN

Bleyer Jakab

Gustav Stresemann
és Aristide Briand
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KELL-E NEKEM 
PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ? 

PÉNZÜGYEINK PÉNZÜGYEINK

Lássuk be, egy sor dolog az elmúlt években nagyon is 
felgyorsult, szinte nem is tudjuk mindig pontosan 
követni, mi történik a nagyvilágban, a gazdaságban, 

egyes politikai döntések, elképzelések hogyan hatnak sok 
lépcsőn módosulva hétköznapjainkra. És persze háztartá-
sunkra, megélhetésünkre, pénztárcánkra is. Nem könnyű 
a pénzügyeinkkel kapcsolatos új helyzeteket, szabályokat, a 
legjobb gyakorlatot megérteni és okosan dönteni, hogy ké-
sőbb se okozzon esetleg fejfájást korábbi elhamarkodott lé-
pésünk. Felmerül gyakran, hogy pénzügyi döntéseinkhez 
alkalmazzunk-e tanácsadót, hallgassunk-e szavára és dönt-
sünk-e úgy, ahogyan egy kívülálló gondolja, javasolja. 

Még mielőtt egy pénzügyi tanácsadóhoz fordulnánk, 
nem árt tisztán látni és számításba venni, hogy nem mindig 
azt kapjuk, amit várunk vagy ami elgondolásunkhoz pasz-
szol majd. Ha ügyfélként pénzügyi 
szolgáltatónkhoz megyünk, ő teljesen 
nyilvánvalóan azokat a termékeket, 
megtakarítási formákat fogja ajánla-
ni, elmagyarázni és finoman erőltet-
ni, akár rábeszéléssel is, amit cége a 
legfontosabbnak tart az értékesítési és 
a profitterv megvalósítása, elérése 
szempontjából. Át kell látni a szitán is: 
az ügyféllel foglalkozó alkalmazott 
nyilván azt is tudja, hogy az ő érde-
keltsége ( jutalma, bónusza) milyen 
termékek eladásához kötődik legin-
kább. Példaként a hitelkártya ajánla-
tokat lehetne idézni: még azon ügyfe-
leknek is kínálják ezt a szolgáltatást, 
akik egyébként nem futnak ki pénz-
ügyi egyensúlyukból, meg tudnak állni 
saját lábukon és elégedettek a betétkár-
tyájukhoz kapcsolt kártyával is. Talán akkor járunk el helye-
sen, ha ezeket a tanácsokat meghallgatjuk, alaposan megis-
merjük és elgondolkodunk azon, hogy tényleg ezt akarjuk-e. 
Nem árt döntésünk előtt esetleg a pénzügyekhez nálunk job-
ban értő családtag vagy a jóbarát véleményét is kikérni.

A világhálóról meg máshonnan is beúsznak, tudomá-
sunkra jutnak pénzügyi tanácsadással kapcsolatos honlapok, 
ajánlatok és információk. Érdemes kiemelni, hogy ezek egy 
része függetlennek és ingyenesnek hirdeti magát. Mindenki 
új ügyfelet akar és forgalmat szeretne generálni, így szinte ki 
sem kerülhetjük a tanácsadási ajánlkozásokat. Sok tanácsadó 
kezdi azzal, hogy ingyenes a szolgáltatása, bátran tegyük fel 
a kérdéseinket és adjuk meg postacímünket, telefonszámun-
kat. Aztán sokszor nemigen van visszaút, mert rendkívül jó-
nak tűnő ajánlatot kapunk, néha időnk sincs mérlegelni, 
máris odaadtuk adatainkat és benne ülünk egy olyan szerző-

désben, amiből keservesen tudunk csak majd kikecmeregni. 
Ráadásul előbb-utóbb az igénybe vett ilyen tanácsadási szol-
gáltatásokért fizetni fogunk valamilyen jutalékot vagy siker-
díjat. Az ilyen ajánlkozók és ajánlatok viszont hasznosak is 
lehetnek, ha magunk is átgondoljuk, értékeljük és mérlegel-
jük, hogy tényleg milyen külső segítségre van szükség pénz-
ügyeinkben, amit mi nem tudnánk eldönteni vagy lebonyo-
lítani. Ezek között talán első helyen az állhat, hogy mit hatá-
rozunk meg, mit gondolunk pénzügyi tervünk legfonto-
sabb céljának. Ilyen az élethelyzetek kezelése és az erre való 
felkészülés (családalapítás, lakás, gyermek taníttatása, beruhá-
zások, lakásbővítés, autóvásárlás stb.). Fontos lehet a hosszú tá-
vú pénzügyi célok kitűzése is (például a nyugdíjas időszakra 
történő felkészülés, pénzügyi hátterének előkészítése) és a be-
fektetések kezelése is közép- és hosszútávon (a hozamok járul-

janak hozzá, ha szükséges, a napi 
pénzügyek kiegészítéséhez is és a vá-
ratlan helyzetekre is adjanak tá-
maszt). Ha ezekkel a szempontokkal 
tisztában vagyunk, akkor már köny-
nyű a sokszor ránk zúduló ajánlatok 
között eligazodni, kiszűrni azokat, 
amelyek egyáltalán nem érdekel-
nek minket. A megmaradókat 
sem kell azonnal kidobni, érdemes 
megfontolni, utánajárni a részle-
teknek és mérlegre tenni, hogy az 
új ajánlat és a tanácsadó javaslata 
tényleg összhangban van-e pénz-
ügyi elképzeléseinkkel. Az igénybe 
vett tanácsadás során, még mielőtt 
aláírunk bármilyen okiratot, nem 
árt résen lenni és felidézni a sokszor 
emlegetett mondatot: „az a gya-

nús, ami nem gyanús”. A nagyon szép és jövedelmezőnek 
tűnő, magas hozamot ígérő ajánlat olykor lehet csalárd is, 
főleg mostanában, amikor alacsonyak a betétkamatok és 
az ügyfelek arra törekszenek, hogy pénzüket az infláció fe-
letti elvárt hozammal dolgoztassák.  Tisztában kell len-
nünk a buktatókkal, a kockázatokkal és azzal is, hogy 
egy első ránézésre jónak tűnő pénzügyi termékből, befek-
tetésből hogyan tudunk kilépni, ha meggondolnánk ké-
sőbb magunkat vagy szükség lenne pénzünkre.

A pénzügyi tanácsadás csak akkor válik igazán hasz-
nunkra, ha az hiteles, körültekintő és teljes információt 
ad számunkra, továbbá rávezet arra is: mit nem csiná-
lunk jól és hatékonyan pénzügyeinkben, valamint rávi-
lágít arra, hogyan és mit változtassunk meg, mit javít-
sunk gazdálkodási gyakorlatunkon.     

Palla Gábor

A VILÁG PÉNZÉRMÉI

Horvát kuna
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mindig játszi könnyedséggel veri a 
legkomplexebb algoritmusokat is. S ha 
már a képeknél tartunk, a képalkotás 
számomra természetesen „csak” egy 
eszköz arra, hogy sok mindent meg-
tudjunk az agyról. 

Például azt, hogy vannak az agy-
nak olyan képességei is, amit a fizi-
kai világ nem tud stimulálni. Ilyen a 
teleportáció. Ez fizikailag leginkább 
tudományos fantasztikum, de virtu-
álisan meg tudjuk csinálni. Egyik 
kísérletünkben pont ezt vizsgáltuk: 

emberek egyik pillanatban még 
egyik helyen voltak, a következőben 
egy másik helyen bukkantak fel egy 
virtuális valóság (VR) környezet-
ben. Azt várnánk, hogy az az agy, ami 
az evolúció kihívásaira válaszolva fej-
lődött ki, egy ilyen új helyzetben ne-
hézségekbe ütközik. Meglepetésünk-
re azonban épp ellenkezőleg: a másod-
perc törtrésze alatt azonosítja az aktuá-
lis helyet. Az agy tehát még mindig 
tartogat meglepetéseket és érdemes 
kutatnunk a működését, mert sokszor 
váratlan inspirációkat adhat mestersé-
ges „agyak” létrehozásához. 
– A mesterséges neurális hálók kutatá-
sa volt a fő témája? 
– A fejlesztésében nem veszek részt, 
abban viszont igen, hogyan lehet ezek 
képességeit úgy javítani, hogy felhasz-
náljuk hozzá a természetes neurális há-
lók működéséről szerzett tudásunkat. 
Ez ma sok helyen fontos, például a 
mélytanulásnál, ami a gépi tanulás ma 
leginkább aktív kutatási ága. Itt ma az 
1 millió dolláros kérdés az, hogyan le-
het mesterséges neurális hálózatokat 
egyetlen kép alapján tanítani. Ennek a 
legtöbb ténylegesen hasznos megvaló-
sítása köthető ahhoz, hogy milyen 
pszichológiai folyamatok és hogyan 
zajlanak az emberi agyban. Ezzel kap-
csolatban van egy érdekes probléma. 
Van egy rossz felbontású képem, és 

– A kognitív pszichológiától kezdve 
az adattudományig sok mindennel 
foglalkozik. Melyik volt az első? 
– Először arra voltam kíváncsi, hogyan 
működik az emberi agy. De az idő-
rendiségnél talán érdekesebb kérdés 
a miért.  Olyan korban élünk, ahol a 
számítógép már nem azt a dobozt je-
lenti az asztal alatt, hiszen már a te-
lefonban, az óránkban is van számí-
tógép, mindenhol találhatók szenzo-
rok, és igazából minden készen áll 
arra, hogy egy intelligens második 
réteget rakjunk rá a 
világra. Ugyan nem 
szaladgálnak köztünk 
értelmes robotok, de 
az utóbbi években na-
gyon érdekes dolgok 
történnek. Vannak ki-
hívások, amik egyszerű-
nek tűnnek, de a számító-
gépek számára meglehe-
tősen komplexek, ilyen 
például a képszortíro-
zás. Hosszú évtizedek 
munkája után ma ott 
tartunk, hogy az erre 
alkalmas algoritmusok 
marginálisan, de már 
jobbak, mint az ember  
–ez elég nagy vív-
mány. Az agy viszont 
más területeken még 

I N T E R J Ú  TÖ R Ö K  Á G O S TO N N A L

MI ÉS AZ AGYUNK
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A tavalyi Digitális Esélyegyenlőség Konferencia a 
mesterséges intelligencia (MI) lehetőségeiről és hatá-
rairól szólt. Török Ágoston, az MTA Számítástechnikai 
és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI) tudományos 
munkatársa előadásában a mesterséges neurális 
hálót és az emberi agyat hasonlította össze. Számos 
kérdés merül fel e sokakat izgató témában, ezért a 
szakemberrel arról beszélgettünk, mi kell ahhoz, hogy 
a MI olyan legyen, mint mi és adott esetben veszélyes 

lehet-e ez ránk nézve. 

Az MTA SZTAKI VR-laborjában az utolsó simításaikat végzik 
a kutatók virtuális teleportációt vizsgáló kísérletükön
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– Szó volt az előadásában a robotpszi-
chológiáról is. Túl azon, hogy erre a tá-
voli jövőben lesz szükség, vajon a robot-
pszichológus robot lesz vagy ember?
– Ez nagyon érdekes kérdés. Elsőre azt 
mondanám, hogy embernek ember le-
gyen a pszichológusa, robotnak robot, 
mert ő áll a legközelebb a saját rendsze-
réhez. Ugyanakkor célunk az is, hogy 
az ember és a robot közel álljon egy-
máshoz. De lehet, hogy egy kívülálló 
szerint jobb lenne, ha elegendő empáti-
ával rendelkezne. Nehéz kérdés ez. 
Most úgy érzem, hogy ezt a „diag-
nosztikát” effektíve nem ember fogja 
csinálni, de a biztonság szempontjá-
ból lesz szerepe az embernek is vala-
milyen szinten. Ugyanakkor, erre az 
egyébként jó és fontos kérdésre azért 
sem lehet ma még egzakt választ ad-
ni, mert onnantól fogva, hogy társa-
dalmilag fontos helyzetek, problé-
mák merülnek fel, muszáj lesz kilép-
nünk a tudomány biztonságot nyújtó 
burkából és olyan területeket is bevon-
ni, mint a jog vagy az etika. 

Trupka ZolTán

De tényleg annyian kérde-
zik, hogy muszáj, meg illik 
is rá válaszolni. Azt gondo-
lom, hogy a moduláris ré-
szét nagyon megközelítet-
tük már. Ha csak az emberi 
agy vizuális rendszerét szá-
mítjuk, akkor egy neurális 
háló már nagyon hasonlít rá, 
mind komplexitásában, mind 
működésében. Viszont attól 
még távol vagyunk, hogy az 
agy egészét tudjuk model-
lezni. Ráadásul pillanatnyi-
lag még sokkal égetőbb kér-
dés az, hogyan tudnánk 
annyira kevés energiából 
működtetni egy hálót, mint 
azt az agy teszi. Ma egy 
mesterséges neurális háló az 
emberi vizuális rendszer által 
használt energia sokezer-
szeresét használja fel. 
– Nagyon naiv a szintén sokat 
emlegetett kérdés, hogy a mes-
terséges intelligencia egy idő 
után veszélyes lehet-e ránk? 
A veszélyesség ennél ko-
rábban is eljöhet. Az inter-
neten már most is nagyon 
sok mindent csinálunk. Ha 
az NSA(Nemzetbiztonsági  
Ügynökség, USA) vagy valamilyen 
hasonló hivatal számára fontos va-
gyok, mert mondjuk terroristagya-
núsnak tartanak, akkor követni tud-
nak. Ha elképzelem, hogy ez tömeg-
szinten működhet rendkívül kis em-
beri energiabefektetéssel (tehát auto-
matikusan), onnantól fogva a magán-
szféra védelme nagyon erősen sérülni 
fog. A kutatók jóhiszeműek. Nem fel-
tétlenül tudatosítjuk magunkban, 
hogy eredményeink nem csak egy 
jobb világ ígéretét hordozzák, de rosz-
szul felhasználva a pénzszerzés és ha-
talomgyakorlás eszközei lehetnek. 
Egy rendszer, ami kiszűri a terroris-
tákat, egy reptéren hihetetlen hasz-
nos, de kis módosítással alkalmazha-
tó arra is, hogy kiszűrje azokat a nő-
ket egy munkahelyen, akik valószí-
nűleg gyereket fognak vállalni a kö-
vetkező évben. Ezért fontos, hogy 
ne csak a lehetőségek mámorában 
ússzunk, hanem minél hamarabb jo-
gilag is készüljünk fel erre az új vi-
lágra. Szerencsére ebből a szempont-
ból az Európai Unió eléggé élen jár. 

szeretném, ha a rendszer olyat csinálna 
belőle, aminek jó a felbontása. Vannak 
különféle megoldások, de ezek rendkí-
vül sok időt vesznek igénybe. Ám on-
nantól fogva, hogy tudom, mit jelent 
az agy számára a jobb felbontás, egy 
függvényt tudok erre kidolgozni, az 
úgynevezett perceptuális veszteség-
függvényt, amivel sokkal gyorsabb és 
hatékonyabb lesz a megvalósulás. És 
persze maga a végeredmény is.
– Ez oda-vissza működik? Vagyis a 
mesterséges neuronhálózatok kutatása 
az agy megismerésében is segít, az agy 
megismerése pedig segít a mesterséges 
neuronhálók fejlesztésében?
– Abszolút. A mai legsikeresebb neu-
ronháló szerkezet jó modellje annak, 
hogyan zajlik a vizuális megismerés az 
emberi agyban. A Magyarországon 
született Stephen Kuffler klasszikus 
kutatásai rendkívül fontosak voltak 
ezen a területen is. Azt vizsgálta, ho-
gyan fog reagálni az agy nagyon egy-
szerű vizuális mintázatokra. Az ő és 
mások hasonló kísérletei bemutatták, 
hogyan lesz az egyszerű sötét és vilá-
gos különbségéből vagy éldetekcióból 
egyre bonyolultabb és bonyolultabb 
mintázatra érzékeny vizuális rendszer, 
ahogy egyre mélyebbre haladunk az 
agyban. Ennek a felismerése a 70-es 
években történt, és a 80-as évek végén 
kezdték el arra használni, hogy mi-
képp lehet mesterséges neurális hálót 
felépíteni és az emberi látáshoz hason-
ló feladatokra használni. Az egyik leg-
érdekesebb eredmény az elmúlt évek-
ből egy ilyen, nagyon sok rétegből álló 
hierarchikus mesterséges neurális há-
lózat megépítése, ami a korábbi szo-
fisztikált megoldásokat lekörözte kép-
felismerésben. Az agy szerkezetét 
nem tudjuk ugyan olyan mereven de-
finiálni, mint ennek a hálónak a szer-
kezetét, de vannak például oszlop-
szerkezetek benne, amikhez hasonlót 
éppen mostanában kezdenek alkal-
mazni a neurális hálókban is. Ez is az 
agykutatásból származó eredmény 
hasznosítása, amitől eredményeseb-
ben fog tanulni a neurális háló.
– Gondolom az egyik leggyakoribb 
laikus kérdés az, hogy milyen messze 
van egymástól a mesterséges és a ter-
mészetes intelligencia?
– Ez így van, és nem is szeretjük, mert 
nem az a cél, hogy a MI minél jobban 
hasonlítson a természetes intelligenciára. 

A UCL (London, Egyesült Királyság) laborjában azt 
vizsgálják, hogyan dolgozza fel az agy a tárgyak 

távolságát
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A tudomány és a technológia 
napjainkra elérhetővé tette 
a bevezetőben megfogal-

mazott lehetőségek és elvárások 
együttes – ha nem is tökéletes – 
megvalósítását. A csípőszúnyogok 
kutatása – kiemelt közegészségügyi 
jelentőségük és az emberek irányába 
mutatott fokozott „érdeklődésük” 
miatt – hosszú ideje jókora ráfordí-
tással zajlik. A tudományos közle-
mények száma alapján az elmúlt 
másfél évtized hazánkban is a csípő-
szúnyog-kutatás legintenzívebb idő-
szakának tekinthető, a fajok elterje-
désének feltárása, valamint a fajok és 
együttesek ökológiai kutatása terén 
országos léptékben jól állunk. Aktu-
álisan egyre nagyobb szerepet kap-
nak az alkalmazott térinformatikai 
módszereket használó ökológiai 
vizsgálatok és tenyészőhely-térképe-
zések is. A csípőszúnyogok a klíma-
változásban és más globális folyama-
tokban alapkutatási (új fajok megje-
lenése) és alkalmazott kutatási (köz-
egészségügyi, gyérítési) szempontból 
egyaránt fokozottan érintettek. 

A CSÍPŐSZÚNYOG-GYÉRÍTÉSEK HAZAI EVOLÚCIÓJA

A PETRÓLEUMTÓL 
A CRY4-TOXINFEHÉRJÉIG 

A vízválasztó 1976. év
Eleinte, az 1930–40-es években 
főképp a lárvák elpusztítása állt a 
középpontban. Abban az időben 
még komolyan vetődtek fel olyan, ma 
már elfogadhatatlan megoldások, mint 
például a tenyészőhelyek lecsapolása, 
feltöltése. A vízterek meghagyásával 
járó lárvairtásra ekkor a petróleum víz-
felszínre juttatását javasolták, 100–150 
liter/hektár mennyiségben: az oxigént 
a légtérből nyerő lárvák így „megful-
ladtak”. Természetvédelmi szempont-
ból ez elég elrettentően hangzik. 

Az 1940-es évek második felétől az 
1960-as évek közepéig terjedő időszak 
a DDT (diklór-difenil-triklóretán) kor-
szakaként vonult be a hazai csípőszú-
nyog-gyérítés történetébe. A DDT 
akkoriban a mezőgazdaság általánosan 
használt rovarirtó szere volt, s nem a 
csípőszúnyogok irtásához fejlesztet-
ték ki. A lárvák és imágók ellen egy-
aránt használt vegyszer kijuttatása 
ebben az esetben háti permetezővel, 
porozással, illetve az 1960-as évek 
elejétől földi ködképző gépekkel 
történt. A WHO segítségével zajló 

drasztikus munkák fő célja a maláriát 
hordozó szúnyogegyedek elpusztítá-
sa volt – sikeressége következtében az 
1950-es évek óta csak behurcolt ma-
láriás esetek fordulnak elő hazánkban. 

Időközben a DDT-ről kiderült, hogy 
egy nagyon lassan bomló, a zsírszövet-
ben felhalmozódó, kifejezetten veszé-
lyes vegyület. Magyarországon 1968-
ban, a világon elsőként betiltották a 
mezőgazdasági, majd a közegészség-
ügyi alkalmazását. Ezt követően fosz-
forsav-észterekkel, főképp diklórfosz, 
malation és diazinon hatóanyagokkal 
ritkították e rovarokat. Maguk az ir-
tások akkoriban meglehetősen átlátha-
tatlan módon, a települések saját meg-
rendelésére történtek – elsősorban földi 
melegködös technológia alkalmazásával. 
Utóbbi alapja egy speciális ködképző ge-
nerátor, mely hatóanyagot tartalmazó 
meleg permethalmazt juttat a szabadba, 
s az ott hirtelen lehűlve, a rovarokat elölő 
ködcseppek formájában kicsapódik. A 
„ködölés” előnye, hogy a sűrű növény-
zetű, fás, bokros területeken megbúvó 
szúnyogok ellen is hatékony. Hátránya, 
hogy a felhasznált tetemes mennyiségű 

 „Tudom, hogy kell a szúnyog a fecskéknek, csak ne engem csípjen... ” – halljuk gyakran a nyaralóktól, 
horgászoktól, telektulajdonosoktól. E közismert vérszívók egyedszám-csökkentésére alapvetően két 
lehetőség kínálkozik. Az egyik a már szárnyra kelt rovarok kémiai szerekkel történő ritkítása. A másik 
a szúnyoglárvák kelési sikerének mérséklése tenyészőhelyeiken. A szúnyogmentes nyárestékkel kap-
csolatos elvárásokhoz társul egy általánosan elfogadott vélekedés: az emberi kényelmet szolgáló 
beavatkozások során a környezetünknek és a rovarfauna többi, „békés” tagjainak nem eshet bántódása.
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mint a korábban használtaké. Ennek 
ellenére a 2000-es évekig egyre több 
hatóanyag engedélyét vonták vissza 
az emlősökre és a madarakra kifejtett 
toxicitásuk, a rákkeltő és mutagén ha-
tásukkal, valamint a velük szembeni 
rezisztencia megjelenésével kapcsolatos 
eredmények miatt.

Szigorúan ellenőrzött 
hatóanyagok

A hatóanyagok alkalmazásával kap-
csolatos szabályozás az Európai Uniós 
tagságunkkal tovább szigorodott. Je-
lenleg Magyarországon szúnyoggyé-
rítésre (is) kizárólag részletes hatásta-
ni, humán-, valamint ökotoxikológiai 
vizsgálati adatokkal, majd környe-
zeti kockázatértékeléssel rendelkező 
hatóanyagok használhatók. A folya-
matos szigorításokat követően napja-
inkra mindössze kettő csípőszúnyog-
gyérítésre engedélyezett hatóanyag 
maradt a palettán: a deltametrin és a 
lambda-cihalotrin. Bioakkumulációja 
mindkettőnek kicsi, illetve közepes 
mértékű, lebomlásuk gyors. Toxici-
tásuk elhanyagolható mértékű a ma-
darakra, az emlősökre vonatkozóan 
– a szájon át történő felvétel esetében 
– mérsékelten veszélyesek.

Az emberi környezetbe kijuttatott 
vegyületek kapcsán mindig vizsgálni 
kell azok rákkeltéssel, valamint egyéb 
akut és krónikus egészségügyi prob-
lémákkal kapcsolatos kockázatait. 
Az US EPA adatbázisa szerint sem a 
deltametrin, sem a lambda-cihalotrin 

nem definiálható rákkeltő anyagként, 
ám az egyéb kockázatukkal kapcso-
latos eredmények ellentmondásosak. 
A szúnyoggyérítésben aktuálisan túl-
nyomórészt használt deltametrinnél 
egyes kutatások szerint ugyan gya-
nítható a mutagén hatás, de a ve-
gyületnek sem genotoxikus, sem 
reprotoxikus hatása nem bizonyított, 
az EU hivatalos értékelése szerint 
krónikus toxicitása csekély. (A szú-
nyoggyérítésben jelenleg hazánkban 
alkalmazható legnagyobb dózisa 
hektáronkénti 1 gramm, amelynek a 
humántoxikológiai kockázata kimu-
tathatatlan mértékű.)

A hazai csípőszúnyog-gyérítés mint-
egy 80 éves története során használt 
hatóanyagok szelektálása folyama-
tosan a környezetterhelés és maguk 
az élő szervezetek veszélyeztetésé-
nek minimalizálása irányába haladt. 
Végeredményként napjainkban a 
kezdetekhez képest sokszázszorosan 
kevésbé veszélyes hatóanyagok – és 
a korábban jellemző mennyiségnek a 
század, kétszázad, háromszázad részé-
ben – kerülnek kijuttatásra.

A jelenleg gyérítésre engedélye-
zett kémiai hatóanyagok emlősök-
re, így emberre gyakorolt hatása 
elhanyagolható. Ellenben a főképp 
deltametrint tartalmazó, általános ro-
varirtó szerek a szúnyogok mellett a 
nem célszervezetnek számító rovarok 
között is elhullást okoznak, a halakra 
és más vízi szervezetekre nézve pedig 
erősen toxikusak. Ezeket a járulékos 

vivőanyag (10–40 liter/hektár gázolaj) 
sokáig nagy környezetterhelést jelentett. 
E technológiát ma is alkalmazzák, de a 
jóval kevésbé szennyező mérgező anya-
got nem tartalmazó, paraffinbázisú 
fehérolaj felhasználásával, hektáron-
ként 1 liternél kisebb dózisban.

A hazai csípőszúnyog-gyérítések so-
rán 1976-ban vezették be a készítmé-
nyek légi úton, ULV-technológiával 
(Ultra Low Volume; Nagyon Kis Meny-
nyiség) történő kijuttatását. Ezzel az ad-
digi aggályos módszereket felváltották 
a mérsékelt környezeti hatásokkal járó 
eljárások. A kémiai csípőszúnyog-gyé-
rítés vonatkozásában emiatt alapvetően 
1976 előtti és 1976 utáni időkről beszél-
hetünk. (Az emlősökre és madarakra 
fokozottan toxikus diazinon használa-
tát is ekkor tiltották be.) 

A légi ULV-technológia hazai próba-
terepe a Balaton térsége volt. A módszer 
lényege, hogy a repülőgép szárnyaira 
szerelt szórófejek a tömény vagy hígí-
tott szerekből 50 mikrométernél kisebb 
cseppeket porlasztanak, ezáltal a kijut-
tatott vegyszer mennyisége minimális-
ra csökken. Az új technológia egyetlen 
hátránya, hogy hatástartóssága jóval 
rövidebb idejű, ám a pozitív tapasztala-
tok alapján az ország egyre több terüle-
tén vezették be. Hatóanyagként ebben 
az időszakban a malationt, a diklórfoszt, a 
bendiokarbot, a permetrint és – rendkívül 
alárendelten – a deltametrint alkalmaz-
ták. E vegyületek bomlási ideje már 
elfogadható, felhalmozódási hajlamuk 
pedig jóval alacsonyabb mértékű volt, 

A hazánkban használt szerek hatóanyagai, zárójelben a nálunk már nem engedélyezett hatóanyagok 
(KSzH: klórozott szénhidrogén; O: organofoszfát; K: karbamát;  Pi: piretroid; LD50: 50%-os halálozást okozó dózis) 

(FORRÁS: ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT ÉS EXTENSION TOXICOLOGY NETWORK)
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csípősszúnyogfajok utóbbi években 
tapasztalt betelepülése és terjedése 
okán felerősödhet a lakossági igény a 
kémiai úton kezelt területek növelésé-
re. Jelenleg csekély a valószínűsége an-
nak, hogy a hazánkban újonnan meg-
jelent fajok (Aedes albopictus, Aedes 
koreicus, Aedes japonicus) állományai 
járványterjesztésre alkalmas méretűvé 
duzzadjanak. Ám ha a jövőben mégis 
közegészségügyi célú védekezésre lesz 
szükség ellenük, a kémiai kezelések 
szerepe meghatározó lehet, mivel e 
fajok biológiai gyérítése az életmód-
jukból adódóan nehézkes. Azokban 
az országokban, ahol eddig tömegessé 
váltak, elsődlegesen légi és földi kémi-
ai módszerekkel védekeznek ellenük. 
A komoly szúnyoggyérítési tapaszta-
lattal rendelkező Amerikai Egyesült 
Államokban már a Zika-vírus megje-
lenése előtti időszakban is évi 6,4 mil-
lió hektáron történtek kezelések naled 
hatóanyag felhasználásával (megjegy-
zendő, hogy ennek a szerves foszfor-
sav-észter hatóanyagnak a nagy kiter-
jedésű alkalmazása vitákat váltott ki a 
szakemberek körében).

Biológiai módszerekkel 
Minden, a kémiai gyérítésből fakadó, 
a környezetterhelést eredményesen 
csökkentő fejlesztés ellenére, a szú-
nyogok elleni legkedvezőbb gyérítési 
módszer jelenleg egyértelműen a bio-
lógiai megoldás. A csípőszúnyoglárvák 
ugyanis egy baktérium, a bizonyos 
ökoszisztémákban természetes módon 
is jelen lévő Bacillus thuringiensis var. 
israelensis H-14 szerotípusa (BTI) által 
termelt, rovarölő hatású fehérjével el-
pusztíthatók. A fehérje létrehozásához 

természetkárosító hatásokat a szúnyog-
gyérítések térbeli és időbeli korlátozása a 
lehető legkisebb szintre csökkenti, mivel 
a települések bel- és sűrűbben lakott kül-
területein, illetve közvetlen napnyug-
ta előtti (légi) és utáni (földi) órákban 
végzik a kezeléseket. A halakra és vízi 
gerinctelenekre gyakorolt negatív hatás 
kiiktatása érdekében a kémiai kezelések 
során kerülik a természetes vizek nyílt 
víztereit – betartva az elsodródást is fi-
gyelembe vevő védőtávolságokat. 

A légi ULV-technológia hazai beve-
zetése fordulópontot jelentett a kémiai 
kezelések történetében. Ennek ellené-
re a csípőszúnyog-gyérítés abban az 
időben még kicsit sem volt a maihoz 
hasonlítható mértékben természetkí-
mélő. Néhány kisebb szakasz kivéte-
lével a balatoni kezelések csaknem a 
teljes tóparti sávra, hozzávetőleg 18 
ezer hektárra terjedtek ki – beleért-
ve az értékes parti nádasokat is. Az 
évenként 5–6 alkalommal végzett 
kezelés nyomán alaposan lecsökkent 
a csípésszám, viszont a beavatkozások 
mintegy 90 százalékos mortalitást (!) 
okoztak más rovarok állományaiban 
is. A természetes élőhelyek faunájának 
védelme érdekében a kezelésre kijelölt 
területek a parti zónából egyre inkább 
a szűkebben vett emberi környezetbe, 
vagyis a települések belterületeire te-
vődtek át, miközben azok kiterjedése 
számottevően csökkent, a Balaton tér-
ségében a korábbi mérték felére-negye-
dére. 

Országosan azonban a légi kémiai 
úton kezelt területek nagysága – a tár-
sadalom részéről felmerülő igényeket 
követve – 1976 és 2016 között nőttön-
nőtt. A mintegy ötszörös növekedés 
– köszönhetően a független szakértői 
felügyeletnek – a részterületek zö-
ménél együtt járt a területkijelölések 
észszerűsítésével. Ez utóbbinak kö-
szönhető, hogy csakis ilyen mértékben 
gyarapodott a gyérített terület kiter-
jedése. Míg 1976-ban ugyanis csupán 
a Balaton térségében, 2016-ban már 
az ország teljes területén folytak keze-
lések. Amennyiben a kijelölések még 
mindig a kezdeti belterület/kezelt 
terület aránya szerint történnének, 
úgy napjainkban országosan csaknem 
évi 1,5 millió hektár lenne a légi ké-
miai úton kezelt területek nagysága. 
Ilyen mértékű változás a szúnyogok-
tól mentesített területek arányában 
persze továbbra sem várható. Egyes 

a bakteriális fermentációt szabályozott, 
üzemi körülmények között végzik, 
majd a Cry4-toxinfehérje megfelelő 
mennyiségű termelődését követően a 
folyamatot leállítják, a baktériumo-
kat pedig elölik. Az ezúton létrehozott 
szereknek a csípőszúnyogok tenyésző-
helyeire való kijuttatásával azt a lárvák 
elfogyasztják, s a bélrendszerükben a 
fehérje az emésztő enzimek hatására 
lebomlik. Az így felszabaduló ható-
anyag – a bélhámsejtek nagyfokú ká-
rosítása útján – a lárva halálához vezet. 
A BTI-tartalmú szerek nagy előnye, 
hogy kizárólag a csípőszúnyoglárvák 
pusztulását idézi elő, ezért azokra néz-
ve szuperszelektívnek tekinthetők. Ez 
utóbbi teszi a biológiai gyérítést teljes 
mértékben természetkímélő módszerré. 
A BTI-készítmények folyékony állapot-
ban (szuszpenzió), ULV-eljárással vagy 
permetezéssel juttathatók ki, de elérhe-
tők granulátum formájában is.

Magyarországon – szintén a Balaton-
nál – 1988-ban vezették be a biológiai 
módszerrel történő csípőszúnyog-gyérí-
tést. A lárvagyérítés azonban napjainkig 
nem jutott uralomra, mivel a technoló-
giai nehézségeken túl a biológiai kezelé-
sek előkészítése jókora munkát igényel. 
Mindenekelőtt pontosan fel kell térké-
pezni azokat a tenyészőhelyeket, ahová 
indokolt kijuttatni a készítményeket. Ez 
utóbbi a BTI-kezelések hazai megkez-
dése előtt jóval elindult. Nagyon sokáig 
azonban pontos térképi adatok és meg-
felelő helymeghatározó eszközök hiá-
nyában folyt e munka. A GPS-ek, majd 
a GPS-ekkel kombinált PDA-k megje-
lenése, a térképhelyes légifotó- és tér-
képállományok, valamint térinforma-
tikai szoftverek alkalmazása a 2000-es 

Az elmúlt másfél évtizedben a hazai csípőszúnyog-tenyészőhelyekre vonatkozó 
ismereteink exponenciálisan növekedtek 

(FORRÁS: SZAKIRODALMI ÉS SAJÁT ADATOK ALAPJÁN)
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években aztán alapvető áttörést hozott. 
Az elérhető legkorszerűbb módszerek 
használata napjainkra általánossá vált a 
tenyészőhely-térképező munkákban. 
Hazai fejlesztési projekteknek köszönhe-
tően az azonos jellemzőkkel leírható élő-
hely-foltok részben automatizált feltárása 
is megvalósítható már a háttérmintázat-
feltáráson, illetve predikciós modellezé-
sen alapuló módszerek alkalmazásával 
(részletesen lásd a Szúnyogfront – Csí-
pőszúnyog-tenyészőhelyek térképezése 
című írást az ÉT/2008/37. számban 
– A szerk.). Mindezeknek köszönhe-
tően az elmúlt másfél évtizedben a 
hazai csípőszúnyog-tenyészőhelyekre 
vonatkozó ismereteink exponenciá-
lisan növekedtek: a legkiemeltebben 
kezelendő hazai területek zöme térké-
pezési szempontból készen áll a célzott 
és rendszeres biológiai lárvagyérítések-
re. Ez utóbbi eredményeként 2011 óta 
a kezelt területek kiterjedése elkezdett 
együtt mozogni – a biológiai gyéríté-
sek indokoltságát elég jól leképező – a 
csapadékhullásra és a folyóvízszintekre 
vonatkozó adatokkal.

Házunk táján
Minden szempontból kívánatos, hogy a 
csípőszúnyog-probléma hazai kezelése 
a lehető legkisebb környezetterheléssel 
járó módszerekkel történjen. A feltételek 
részben már biztosítottak, az optimális 
állapot elérése azonban további kuta-

tási és fejlesztési feladatok elvégzését, 
szemléletbeli változtatásokat, valamint 
a lakosság bevonását egyaránt igényli. 
Az eddig még egzakt módszerekkel 
feltáratlan területekre vonatkozóan is 
szükséges elkészíteni a távérzékelési 
alapú, de csak számottevő terepi mun-
kával létrehozható, tenyészőhely-tér-
képeket. A biológiai gyérítések során 
technológiai fejlesztésekkel kell megte-
remteni a granulátummal történő bio-
lógiai kezelések rendszeres lehetőségét. 

Noha a humán jelentőségű na-
gyobb csípőszúnyog-tenyészőhelyek 
jó része védett természetvédelmi te-
rületen található, a környezetterhelés 
minimalizálása érdekében indokolt 
esetekben az országos jelentőségű 
védett területeken is lehetővé kellene 
tenni a biológiai módszerrel történő 
gyérítéseket. Az érdemi biológiai 
gyérítő tevékenységből a lakosság 
eddig a saját telke, épületei környé-
kén található gyepes árkok tablet-
tás BTI-készítményekkel történő 
kezelése útján tudta (volna) kivenni 
a részét. Az utóbbi években indo-
kolttá vált az esővízgyűjtő hordók-
nak és más hasonló, kisebb alkalmi 
vízgyűlemléseknek (telmáknak) a la-
kosság bevonásával történő, mind szé-
lesebb körű gyérítése is. A mostanra 
hazánkban is megjelent invazív fajok 
terjedésében ugyanis e ház körüli te-
nyészőhelyek jelenléte meghatározó.

Optimális időpontban minden te-
nyészőhely bizonyosan nem kezelhető. 
Vannak tenyészőhelyek, amelyek hely-
zetükből adódóan a legjobb szándékkal 
sem érhetők el. Ugyancsak kiesnek 
a gyérítendő területek közül az egé-
szen apró pocsolyák, faodvak is, pedig 
azokból akár egy néhány literes víztér is 
elegendő több ezer szúnyogegyed kifej-
lődéséhez. A kirepülő szúnyogok vala-
milyen közeli, számukra védelmet nyúj-
tó fás-bokros élőhelyek jelenlétében 4–6 
hétig is élhetnek. Búvóhelyeikről aztán 
újból és újból visszatelepülnek az em-
beri lakókörnyezetek gyérített terüle-
teire. Ráadásul jelen van a faunánkban 
olyan speciális életmódú, embert heve-
sen támadó faj is (Coquilettidia richiardii), 
melynek egyedei 9 hónapon át a vízi 
növényzet víz alatti szárrészeihez kö-
tődve fejlődnek. Ez utóbbiak esetében 
nem megvalósítható a biológiai szerekkel 
való gyérítés. Ebből adódóan jelenlegi is-
mereteink szerint a legfejlettebb biológiai 
gyérítési technológia sem fogja teljesen 
elkerülhetővé tenni a kémiai kezeléseket.

Legyen szó akár biológiai, akár kémi-
ai gyérítésekről, a lényeg valamennyi 
esetében az, hogy a szúnyogcsípések 
hiánya nyújtotta komfortérzet elérése 
ne járjon sem az egészségünk, sem a 
környezetünkben található ökoszisz-
témák veszélyeztetésével.

Kenyeres Zoltán 
tóth sándor

A Duna és a Tisza legmagasabb vízállásai, az éves csapadékhullás, valamint a biológiai úton kezelt 
csípőszúnyog-tenyészőhelyek kiterjedésének alakulása 1988 és 2016 között 

(FORRÁS: WWW.HYDROINFO.HU, WWW.MET.HU ÉS ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT)
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Európa több más nagyplane-
táriumához hasonlóan a ham-
burgi planetárium is egy köz-

kedvelt parkban helyezkedik el. A 
winterhudei városi park elrendezése 
különleges abból a szempontból, 
hogy szinte teljes egészében a planetá-
rium, vagyis az 1916-ban épült vízto-
rony monumentális épületének pom-
pájához lett szabva. A 70 méter magas 
víztorony 1930-tól kezdve ad helyet 
a planetáriumnak, amely szerencsé-
re szinte sértetlenül élte túl a máso-
dik világháborút. A Winterhude 
Stadtpark egyébként Hamburg har-
madik legnagyobb zöld területe. A 
közel 150 hektáron elterülő parkban a 
planetárium épületén kívül sportpá-
lyákat, játszótereket, szobrokat és ki-
sebb-nagyobb tavacskákat is találunk 
a hatalmas központi rét mellett, 
amely közkedvelt pihenőhely és kon-
certhelyszín.

BESZÉLŐ KÉPEK

VÍZTORONYBAN AZ 
ÉGBOLT SZÍNHÁZA

Természetesen a hamburgi planetá-
rium ma már nem üzemel víztorony-
ként, azonban az épület alján kialakí-
tott vízköpők, mint egy mesterséges 
vízesés, még mindig látványosan táp-
lálják az előtte elterülő kis tavat. Az 

épület tetejéről pedig csodás panoráma 
tárul a parkra és a város távolabbi 
pontjaira. 

A hamburgi planetárium technikai 
felszereltségét tekintve kétségkívül 
Európa legmodernebb planetáriumai 

A

Vízköpők és egy kis mesterséges vízesés az épület lábánál

A hamburgi planetárium épülete, az egykori víztorony
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kimondottan a csillagászat és űrkutatás 
iránt érdeklődő látogatókat csalogatja, 
hanem számos látványos műsort kínál 
a tudomány széles skáláján, valamint 

történelmi, irodalmi és zenés előadá-
sok között is válogathatunk. Együtt 
úszhatunk hatalmas bálnákkal, test-
közelből élhetjük át a normandiai 
partraszállás letaglózó atmoszférá-
ját, felüdülésképpen pedig legendás 
rockegyüttesek zenés látványshow-
ján nosztalgiázhatunk. A 16 hangszó-
róból álló háromdimenziós térhangzá-
sú audiórendszer egyedülálló módon 
járul hozzá az aktív szemüveggel elő-
állított 3D látvány térélményéhez.

A legkorszerűbb digitális tech-
nikát egy Zeiss Universarium IX 
csillagvetítő egészíti ki. Ez egy 
LED-es, hajszáloptikás rendszerű 
planetáriumgép, amely lenyűgöző-
en valóságos, sziporkázó csillagos 
égboltot képes a kupolára varázsol-
ni. A modern technológiai megol-
dásoknak köszönhetően a kivetített 
csillagok már valóban pontszerű-
ek, fényességhűek, a valódi égbolt 
illúziója szinte tökéletes. Az optikai 
csillagvetítő és a digitális rendszer 
együtt egy hibridrendszerű plane-
táriumot alkot. A TIT Budapesti 
Planetárium munkatársaival együtt 
bízunk benne, hogy hazánk egyetlen 
nagyplanetáriuma a felújítási mun-
kák befejeztével hamarosan hasonló 
technikai színvonallal kezdheti újra a 
működését.

Lőrincz Henrik  

közé tartozik. Azon kivételes helyek 
egyike, ahol a 21 méter átmérőjű 
kupolára az elérhető legmagasabb 
felbontással 3D hatású planetáriu-
mi műsorokat tudnak vetíteni. Ezt a 
Full-Dome rendszert 5 darab 4 K fel-
bontású, rendkívül magas fényerejű 
videoprojektor összehangolt elren-
dezése és működése teszi lehetővé. A 
kupola felületén megjelenő egybefüg-
gő multimédiás látvány lélegzetelállító, 
nyoma sincs a korábbi technológiák 
fakó, pixeles hatású megjelenítésének. 
A kényelmes, dönthető székekben egy 
helyben ülve repülni érezzük magun-
kat, a Himalája csúcsaitól az ősrobba-
nás pillanatáig szárnyalunk a téridőn át.  
A digitális vetítési technikának köszön-
hetően a planetárium már nemcsak 

A kupola közepén a Zeiss Universarium 
IX optikai csillagvetítője dolgozik

A mennyezeten csillagképeket ábrázoló freskó látható

A kupolaterem kisszínpadán látványos lézershow-val gazdagított 
zenés műsorok is rendszeresen helyet kapnak

A hamburgi planetárium épülete, az egykori víztorony



342   Él e t É s  tu d o m á n y   2018/11

A látványraktár kifejezés tulaj-
donképpen egy olyan hib-
rid kiállítótér megnevezése, 

amely a zárt raktárakat és a nyilvá-
nos kiállítótereket egyesíti, egy egész 
gyűjteményt mutat be annak tárolási 
módján. Ezáltal a kiállítások tárgy-
orientált típusainak egy extrém vál-
tozataként is értelmezhető. Egy rak-

A  M Ű S Z A K I  É S  K Ö Z L E K E D É S I  M Ú Z E U M  TA N U L M Á N Y T Á R A

A LÁTVÁNYTÁR 
MINT MÚZEUMI 
MŰFAJ

tár, amelyet más esetekben jogsza-
bályi keretek és szigorú őrzési felté-
telek védenek, ahová kivételesen a 
látogatók is beléphetnek, ezáltal 
megismerve a múzeumok esszenci-
áját. Egy kiállítás, amely a tárgyak 
mennyiségére és ennek látványára 
épít, a magyarázó elemek minima-
lizálásával.

Azok az intézmények, amelyek 
fenntartanak ilyen jellegű bemutató-
teret, a legtöbb esetben valós gyűjte-
ményi raktár(oka)t nyitottak meg.  A 
látogatók igényeit szem előtt tartva 
általában nem mellőzik az alapvető 
kiállítástechnikai elemeket, tárgy-
feliratokkal, magyarázó feliratokkal 
segítik elő az interpretációt. Az ilyen 

A múzeumok mint intézmények működésében hagyományosan 3 alapfeladatot szokás meghatá-
rozni: gyűjtés, megőrzés és bemutatás. Az elmúlt években a gyorsan változó látogatói igények 
a bemutatás alapfeladatában, azaz a kiállítások, illetve a köréjük kapcsolódó kiegészítő progra-
mok terén, illetve a múzeumok egyéb kommunikációs módozataiban számos újítást eredményez-
tek. Kialakult egy átmeneti kiállítási műfaj a megőrzés és a bemutatás feladatkörök metszeté-
ben, amely ezáltal megváltoztathatja a látogatók és a gyűjtemények viszonyát: a látványraktár.
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höz, amely a XX. századtól alapjaiban 
határozza meg technikai kultúránkat 
és életünket: a számítógéphez. 

Igaz, ez a masina még nem hasonlít 
a mostani könnyed, vékony, elegáns 
laptopokhoz, de még a ’90-es évek 
ma már „retró” asztali gépeihez sem, 
amelyre a látogató elsőre számítana, 
ha nem érné alapvetően meglepetés-
ként a hirtelen váltás. Ez a számító-
gép, az URAL-2 egy 1962-es szovjet 
elsőgenerációs (elektroncsöves) számí-
tógép, és inkább hasonlít egy szoba 
teljes berendezéséhez. Működését a 

nyolcas számrendszer alapján prog-
ramozták, tárolásra pedig filmszalag 
alapú mágnesen szalagos, illetve lyuk-
szalagos egységeket használt. De van 
nála korábbi is a gyűjteményben. Az 
M-3, az első magyar, teljesen elekt-
ronikus, szintén elektroncsöves szá-
mítógép, amelyet a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Kibernetikai 
Kutatócsoportja 1959-ben készített 
el, látványra ma inkább egy komplett 
régi laborra utal. 

A gyűjtemény bemutatja, ahogy 
a technika fejlődése nem csupán a 
műszaki eszközöket és tudományo-
kat formálta, hanem a társadalom 
és humántudományok módszereit és 
eszközeit is átalakította, így például a 
pszichológiát. A műszaki tanulmány-
tárban szerepel egy katicabogár-
„robot”, amelynek eredetijét Király 
József pszichológus ötlete alapján 
Muszka Dániel készítette 1955-ben 
Szegeden. A szerkezet célja a pavlovi 

feltételezett reflexek, a fototropizmus, 
a kondicionálhatóság és egy védekező, 
feltétlen reflex gépi modellezése volt. A 
katica különböző jelzésekre és érintések-
re  különbözően reagált, tanítható volt. 

A tanulmánytár a műszaki fejlődés 
hétköznapi életre és az emberek társas 
kapcsolataira gyakorolt alapvető hatá-
sát, és mindezek változásait is ismer-
teti: háztartási és telekommunikációs 
eszközök számos darabja látható az 
első kapcsolási kísérletektől egészen a 
mobiltelefonokig – ez a tér erősen épít 
a nosztalgiaélményre.

A harmadik terem az előzőektől 
némiképp eltér, elsősorban a mozgást, 
még inkább a mozgatást, és annak fej-
lődését ábrázolja a gőzmeghajtástól a 
dízelig, az első lokomobiloktól a repü-
lőgép-turbinákig, tankok és buszok 
motorjainak bemutatásáig. A tárlat 
ezen teremmel teszi teljessé a műszaki 
tudományok, a technológia egyes ága-
zatainak fejlődéstörténeti ábrázolását, 
így, egészében a tárlat a tudomány, az 
innováció és az emberi kreativitás egy-
fajta tartalmi kivonata. 

A Magyar Műszaki és Közlekedési 
Múzeum Műszaki Tanulmánytárának 
gyűjteménye az adottságait előnyö-
sen kihasználva nyújt egyedi látogatói 
élményt széles, életkorban és érdeklő-
désben is kiterjedt látogatóközönsége 
számára a műszaki érdeklődésűektől a 
nosztalgia élményére vágyókon át az 
innovációt a múlt kísérleteiben kereső 
kutatókig, tervezőkig.

Bódai dalma

jellegű tárlat egyik kritikus pontja a 
megfelelő műtárgyvédelmi elvárások 
teljesítése a látogatók élményének 
visszavetése nélkül. Éppen ezért nem 
minden gyűjtemény és nem minden 
fizikai állapotban lévő tárgy alkalmas 
az ilyen módú bemutatásra. 

A Magyar Műszaki és Közlekedé-
si Múzeum Műszaki Tanulmánytára 
három teremben mutat be mintegy 16 
ezer technikatörténeti tárgyat, világ-
szabadalmakat, kísérleti és első dara-
bokat a XVIII. századtól kezdődően 
egészen a XX. század második feléig. 

A látványraktár terei ezen intézmény 
esetében is valódi raktárak voltak egy-
kor, így térben erősen tagoltak. A 
különböző korú és típusú tárgyakat 
az igényeiknek megfelelően üveges, 
illetve rácsos vitrinek óvják, olykor 
azonban szabadon láthatók. Több 
tárgytípus fejlődéstörténete végigkö-
vethető, amely izgalmas utazásra hívja 
a műszaki kultúra és a termékdesign 
kedvelőit. A tárgyak ezen bemutatási 
mód szerint, tárgytípusonként elkü-
lönítve helyezkednek el a tárlatban, 
ezáltal a kiállítás a műfajból is eredően 
a tömegesség által nyújtott látványra 
épít. S valóban izgalmas élményt nyújt 
például  a geodéziai méréstechnikai 
eszközök fejlődése a XVIII. századtól 
kezdődően vagy a fényképezőgépek 
átalakulásának megfigyelése, az író-
gépek, kamerák, mikroszkópok stb., 
egyszóval a technikatörténet minden-
kori innovációi, mígnem a második 
terem elején eljutunk ahhoz az eszköz-

(A SZERZŐ FELVÉTELEI)



344   Él e t É s  tu d o m á n y   2018/11

LogIQs
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3. fejtörő – Romhányi Dóra feladványa

Fejtörő rovatunk feladványai Olvasóink általános 
feladatmegoldó képességét teszik próbára.  
A kérdések tetszőleges sorrendben oldhatók 
meg, nem épülnek egymásra, mindegyik más és 
más készség fejlesztésére vagy tesztelésére 
alkalmas. Jó töprengést, briliáns ötleteket, ered-

ményes gondolkodást kívánunk!

2. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

1. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

A számmal jelölt szavak közül melyik illik a többi közé?

Az alábbi faluban minden ház kertjében pontosan egy fa áll, köz-
vetlenül a ház valamelyik oldalánál. A sorok és oszlopok elején ál-
ló számok az ott előforduló fák számát jelzik. A fák sem szomszé-
dosan, sem átlósan nem érintkezhetnek. Rajzolja be a hiányzó fákat!  

Minta:

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

Megoldás: Az alsóba.

 (Ezek a betűk az írószer felemelése nélkül, egy folytonos vonallal 
megrajzolhatók.)

2. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: 

3. fejtörő – Romhányi Dóra feladványa 

Megoldás: 
Irvin David Yalom: Amikor Nietzsche sírt

Melyik ábra illik a kérdőjel helyére?

JAK

?

PAD

1. RÁK 2. SZÚ

4. HAL3. PÓK

KÁR

LAP

VAS

BÁL
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Előfizetési ár 2018-ban belföldre: 1/4 évre 4320 Ft, 1/2 évre 8460 Ft, 1 évre 16 200 Ft

Történeti adatok a világ országairól:
a népesség

A Gröningeni Egyetem (Hollandia) honlapján érdekes 
statisztikai idősorokat találhatnak a számok iránt ér-
deklődők. A Maddison-projekt keretében a világ or-
szágainak és régióinak népességére, GDP-jére és egy 
főre jutó GDP-jére végeztek számításokat egészen az 
ókorig visszanyúlóan. A kutatás névadója, Angus 
Maddison (1926–2010) a múltbeli gazdasági teljesít-
mény mérésével és elemzésével foglalkozó brit közgaz-
dász volt. 1953 és 1978 között az OECD-nél, illetve an-
nak elődszervezeténél dolgozott, később a Gröningeni 
Egyetem professzoraként tevékenykedett.

Maddison számításai szerint i. sz. 1-ben a napjaink or-
szágai alapján összeállított adatok szerint a legnépesebb 
nyugat-európai ország „Olaszország” volt a maga 8 
milliós népességével. Az Egyesült Királyság és az Egye-
sült Államok mai területén élő népesség egyaránt keve-
sebb lehetett 1 milliónál (800, illetve 680 ezer). A világ 
népessége csupán 226 millió főt tett ki és a földlakók há-

romnegyede Ázsiában élt. A két legnépesebb „ország” 
akkor is Kína és India volt, de sorrendjük fordított volt 
a jelenlegihez képest: az előbbi országban 60 millióan, az 
utóbbiban 75 millióan élhettek. Az ázsiai országok közül 
jelentős népességgel rendelkezett még Törökország (8 
millió), Irán (4 millió) és Japán (3 millió). Afrika lakossá-
gának több mint negyede Egyiptomban élt (4,5 millió 
ember a 17,0 millióból).

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. 

A Föld népessége 1000-ben mindössze 18 százalékkal 
volt több, mint i. sz. 1-ben. A második évezred kezdete-
kor a születéskor várható élettartam csupán 24 év volt, 
ami annak is tudható, hogy az újszülöttek harmada nem 
élte meg az egyéves kort. A legnépesebb nyugat-európai 
országnak ekkor már Franciaország számított (6,5 mil-
lió): népessége 1500-ban már 15 millió főt tett ki, s veze-
tő helyét egészen 1866-ig megőrizte, amikor Németor-
szág előzte meg (38,1, illetve 38,2 millió fő). Az ameri-
kai kontinensen a második évezred elején a két legnépe-
sebb ország Mexikó (4,5 millió) és Peru (3 millió) volt. 
Népességük a második évezred első felében tovább nőtt, 
majd a spanyol hódítók által a XVI. században behurcolt 
európai betegségek következtében a lakosság legalább 
háromnegyede meghalt

Bolygónk népessége 1700 és 1820 között többel nőtt, 
mint 1 és 1700 között összesen. 120 év alatt óriási népes-
ségnövekedés következett be Kínában, ahol 1700-ban 
még csak 138 millióan, 1820-ban viszont már 381 milli-
óan éltek, s ezzel megelőzte Indiát, ahol 1820-ban 209 
millióan laktak. A népességrobbanás azonban nemcsak 

Ázsiában, hanem Európában és néhány 
amerikai országban is jelen volt, ami-
ben nemcsak a természetes népszapo-
rulatnak, hanem a bevándorlásnak és a 
rabszolga-kereskedelemnek is szerepe 
volt. A legnagyobb arányú növekedés 
az Egyesült Államokban (az 1700. évi 
1 millióról 1820-ra 10 millióra), Brazí-
liában (1,3 millióról 4,5 millióra), az 
Egyesült Királyságban (8,6 millióról 
21,2 millióra) és Írországban (1,9 milli-
óról 7,1 millióra) következett be. Utób-
bi ország népessége az 1840-as évek 
derekán már 8,5 milliót tett ki, az 
1960-as évek elején ellenben mindösz-
sze 2,8 milliót. Az Egyesült Államok 
1869-ben megelőzte a rendelkezésre 
álló adatok szerinti két legnépesebb eu-
rópai államot, Németországot és Fran-
ciaországot, amellyel a világ harmadik 

legnagyobb népességű országává vált (és ma is az). Japán pe-
dig 1932-ben vált népesebbé, mint a legtöbb lakosú nyugat-
európai ország, Németország (66 millió fő). A Föld népessé-
ge a huszadik század második felében 2,5 milliárdról 6,1 mil-
liárd főre nőtt, ami számottevő részben Kína és India né-
pességgyarapodásával, kisebb részben Afrika népesség-
robbanásával magyarázható.

Herzog Tamás

Kína és India átlagos népességnövekedése a XX. század második felében 
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Technológiai újítás a 
cukorbetegek látásáért

A diabetikus retinopátia a cukorbe-
tegség szövődményeként léphet 

fel: a retina degenerálódásával jár és a 
vakság leggyakoribb okozója világ-
szerte. A magas vércukorszint sérülé-
seket okozhat a retina apró ereiben és 
a normális vérellátás hiányában meg-
kezdődik a környező szövetek dege-
nerációja, ami végül a retina sejtjei-
nek elpusztulásához vezethet. A korai 
változások nem okoznak a beteg által 
érzékelhető problémákat, azonban a 
megfelelő vizsgálatokkal már ekkor is 
felfedezhető és megakadályozható a 
retina leépülése. Szemfenékfotózással 
hatékonyan szűrhetők a veszélyezte-
tett cukorbetegek: a retina duzzadá-
sa, az erek elváltozásai, illetve az erek 
felszakadására utaló jelek észlelhetők 
a képeken.

A szemfenékről készült képeket szak-
értők vizsgálják aprólékos munkával, 
ezért a szűrőprogramok felállítása 
igen költséges lehet. Egy szingapú-
ri kutatócsoport a képek elemzéséhez 

nyelnek a beteg látásának megőrzése 
érdekében. Az ilyen tanuló algoritmu-
sok nagy mennyiségű „tananyagot” 
igényelnek, vagyis olyan képeket, ame-
lyeket már csoportokba soroltak. A 
kutatók 500 000 csoportosított képet 
használtak, amit több ország szűrő-
programjainak segítségével teremtet-

Életnagyságú dromedár 
a sziklafalban

Egyedülálló, életnagyságú, sziklába 
faragott dromedár domborművet 

találtak Szaúd-Arábiában.
Az ország északnyugati részén 

franciaországi régészek és a Saudi 
Commission for Tourism and Nati-
onal Heritage (SCTH) munka-
társai  olyan teveszobrokat találtak, 
melyhez hasonló nincsen a régióban. 
A szobrok valószínűleg a Kr.e. I. és 
Kr. u. I. század között készülhettek. 
A lelet új fényt vet az Arab-félsziget 
kőfaragásának művészeti fejlődésére. 
A feltárást az Antiquity című folyóirat-
ban mutatták be.

A lelőhelyet, melyet „Camel Site” 
néven ismernek, és amely Sza-
úd-Arábia északnyugati részén, 
El-Dzsauf tartományban található,  
2016 és 2017 folyamán tárta fel a 
francia és arab szakemberekből álló 
kutatócsoport. Bár a természetes 
erózió néhányat már megkoptatott 
a sziklafalon elhelyezkedő faragvá-
nyokból, és a hajdani vésőszerszá-

Az életnagyságú domborműveken 
hám nélkül szerepelnek az állatok, 
természetes környezetben. Az egyik 
jelenet, melyet az új felfedezés meg-
ragad, példa nélkül való eddig a kör-

szükséges emberi munka lecsökkenté-
sét igyekszik megvalósítani egy tanuló 
algoritmus segítségével, ami nagymér-
tékben visszaszorítaná a költségeket is. 
Az algoritmus feladata tulajdonkép-
pen egy csoportosítás, mivel a képek 
egy része egészséges retinára utal, 
míg mások orvosi beavatkozást igé-

mok jellegzetes nyomait is eltörölte, 
a kutatók így is azonosítani tudtak 
tizenkét különböző mélységű dom-
borművet, melyek lóháton és teve-
háton lovagló embereket ábrázolnak. 

Homokkő sziklafalba faragott álló teve domborműve  
(FOTÓ: CNRS/MADAJ, R. SCHWERDTNER)

Egy tipikus tanuló algoritmus felépítése: a bemeneti egységek köztes egységekkel állnak kap-
csolatban, amelyek a bejövő információ mintázataira válnak érzékennyé a tanulás közben és 

ezek alapján a kimeneti egységek kategorizálják a bemenetet
(FORRÁS: MORRIS, A. 2017, NATURE REVIEWS ENDOCRINOLOGY)
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tek elő. Az algoritmus bemenetként 
kap egy ilyen képet, ezt több lépésben 
feldolgozza, majd kategorizálja, végül 
visszajelzést kap a kategorizáció sike-
rességéről és ebből tanul.

A tanulás után 70 000 új képet 
kategorizált visszajelzés nélkül az 
algortimus, illetve szakértők is érté-
kelték a képeket. A kutatók az algo-
ritmus és a szakértők bírálatait hason-
lították össze. Az eredmények szerint 
az algoritmus mintegy 90 százalék-
ban ismerte fel az olyan betegeket, 
akiknél már indokolt a beavatkozás és 
100 százalékban azokat, akiknél már 
szükséges. Az algoritmus alkalmazása 
akár 40 százalékkal is csökkenthetné 
a szakértők terhelését, ezzel hatéko-
nyabbá tehetné a munkát a meglévő 
szűrőprogramokban. Az algoritmus 
akár a szegényebb területeken is elér-
hetővé teheti a szűrőprogramok fel-
állítását és üzemeltetését. Jelenleg a 
szingapúri diabetikus retinopátia szű-
rőprogram számára optimalizálják a 
tanuló algortimust és remélhetőleg 
hamarosan munkába is állítják. 

ReichaRdt RicháRd

Az atlanti faj nagyjából 1,8–2 méte-
res testhosszúságot ér el, vagyis jócs-
kán kisebb, mint indiai- és csendes-
óceáni rokonai, melyek hosszúsága a 
fejtől a farokig elérheti, sőt jóval meg 
is haladhatja a 4,5 métert is.

„Ezzel a rendszertani szempontból 
nagyon fontos eredménnyel az atlanti 
hatkopoltyúsok máris sokkal jobb eséllyel 
indulnak hosszú távú túlélésük tekin-
tetében” – tette hozzá Daly-Engel. 
– Most már lényegesen jobban értjük 
ezeknek az állatoknak a sokféleségét, 
és az is világos, hogy a halászat milyen 

veszélyes számukra. Minthogy már tud-
juk, hogy ezek az állatok két eltérő fajt 
képviselnek, az is világossá vált, hogy 
ha az egyik élőhelyen túlhalásszuk a 
populációikat, akkor az nem fog pótlódni 
a másikból, hiszen ez csak azonos fajba 
tartozó állatok esetén volna lehetséges. E 
tények ismeretében hatékonyabb védelmi 
tervet dolgozhatunk ki azért, hogy meg-
óvhassuk állományaikat.”

A mélyvízi porcoshalak, amelyek 
közé tartoznak a hatkopoltyús szür-
kecápák is, egyikei Földünk legbizar-
rabb élőlényeinek. A mélyvízi – szak-
nyelven bathyális – mélységekről és 
az ott élő állatokról jószerivel keve-
sebbet tudunk, mint a Holdról, ezért 
minden oda kötődő felfedezés egyút-
tal hatalmas jelentőségű eseménynek 
számít. A mélytengeri élőhelyek sok-
féleségének megismerése a zoológia 
egyik legnagyobb lépésekkel fejlődő 
ága, melynek összes tudásanyaga is 
hasonló léptékkel bővül, hála az egyre 
fejlődő vizsgálati technikáknak.

Szabó MáRton

nyéken: egy tevét és egy szamarat 
örökít meg együtt – szamarat a 
domborműveken ritkán jelenítenek 
meg. Tehát a régióban található szo-
kásos domborművektől tematikájá-
ban nagyon különbözik az új lelet. 
A technika tekintetében szintén 
eltér a többi szaúd-arábiai, hasonló 
műtől, melyek általában egyszerű 
vésettel ábrázolnak tevéket, nem 
domborművel. Eltér Madáin Szálih 
faragott homlokzataitól is. Ráadá-
sul a Camel Site néhány alkotása, 
mely arcot ábrázol, vitathatatlan 
technikai készségről tanúskodik. Az 
új lelet a szaúd-arábiai sziklamű-
vészet első számú látványosságává 
emelkedett a régióban, és különösen 
jó megtartású a régészeti kutatások 
folytatásához is.

Bár nehéz datálni, összehasonlítot-
ták a Petrában (Jordánia) található 
híres domborművekkel, és ebből arra 
következtetnek, hogy vagy a Kr. e. 
vagy a Kr. u. I. században készül-
hettek az életnagyságú alkotások. A 
sivatagi miliő és a karavánutakhoz 
való közelsége azt sugallja, hogy 
valószínűleg pihenésre szolgáló meg-
álló volt az utazók számára, esetleg 
szertartásokhoz használt helyszín.

Szilágyi-nagy ildikó

Egy feltámasztott cápafaj

B iológusok egy csapata a Flori-
dai Technológiai Intézet (Florida 

Institute of Technology) munka-
társa, Toby Daly-Engel vezetésével 
végre pontot tette egy évtizedek 
óta húzódó vita végére, és bebizo-
nyította, hogy az Atlanti-óceánban 
élő nagyszemű hatkopoltyús szürke-
cápa (Hexanchus nakamurai) populá-
ciói olyannyira eltérnek az Indiai- és 
a Csendes-óceánban élő populációk 
egyedeitől, hogy külön fajt kép-
viselnek. A kutatók eredményeit a 
Marine Biodiversity nevű tudományos 
folyóirat közölte.

A hatkopoltyús cápák őstörténete 
mintegy 250 millió évvel ezelőttig 
tekint vissza, azaz idősebbek még a 
dinoszauruszoknál is, egyikei a Föld 
legidősebb gerinces állatcsoportjai-
nak. Különleges megjelenésű, gyak-
ran igen nagyra növő porcoshalak, 
jellegzetes, kakastaréjra emlékeztető 
alsó állkapcsi fogazattal. Mint azt 
nevük is mutatja, hat pár kopoltyú-
nyílással rendelkeznek, ellentétben a 
cápák többségével, melyeknek csak 
öt pár van belőle. Ezek a cápák jel-
lemzően a mélyebb vízi élőhelyek 
lakói, gyakran több száz méteres 
mélységekben élnek, ezért tanulmá-
nyozásuk nagyon nehéz.

Genetikai vizsgálatokkal – két 
mitokondriális gén összesen 1310 
bázispárját használva – Daly-Engel és 
csapata elegendő bizonyítékot gyűj-
tött össze ahhoz, hogy rámutasson 
arra: az, amit korábban egységesen 
azonos fajnak, a nagyszemű hatko-
poltyús szürkecápának hittünk, az 
valójában két faj. Az atlanti egyedek 
által képviselt faj mostantól az atlanti-
óceáni hatkopoltyús cápa (Hexanchus 
vitulus) nevet kapta. Noha a latin 
nevet korábban, más okokból már 
egyszer életre hívták, rendszertani 
indokokkal mégis érvénytelenítet-
ték. Daly-Engelék munkája most 
lehetővé teszi, hogy ez a parlagon 
heverő név ne érvénytelen fajnév-
ként vonuljon be a zoológia törté-
netébe.

„Kimutattuk, hogy az atlanti egyedek 
genetikai alapon nagyban különböznek 
az indiai és a csendes-óceáni egyedektől – 
magyarázta Daly-Engel professzor. – 
Ez meglepő lehet, hiszen első ránézésre, 
puszta megfigyeléssel, szabadszemmel a 
két faj egyedei a megtévesztésig hasonlí-
tanak egymásra.”

Atlanti hatkopoltyús szürkecápa 
fiatal egyede Belize partjainál 

(FOTÓ: IVY BAREMORE)
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Minden elefánt egy külön 
személyiség?

Mindannyian elfogadjuk a tényt, 
hogy mi emberek különböző-

ek vagyunk, mindenki egy külön 
egyéniség. Más állatfajok egyedei is 
eltérően viselkednek: egyesek bátrab-
bak, visszahúzódóbbak, vagy éppen 
aggresszívabbak másoknál. Ezeket 
az általános, többféle helyzetben is 
jelentkező eltéréseket nevezzük sze-
mélyiségnek. A tudósok egyre töb-
bet foglalkoznak az állati személyiség 
vizsgálatával, bár eddig a főemlösök 
és kedvencek voltak előtérben. 

Finn kutatók nemrég végzett vizs-
gálatai új adalékot adnak e témához. 
Ők ugyanis ázsiai elefántokat vizsgál-
tak Mianmarban. Ezeket az elefán-
tokat a helyi emberek a fakitermelés-
ben a rönkök mozgatására használ-
ják. Mivel minden elefántnak külön 
gondozója van, aki nagyon jól ismeri 
az állat viselkedését, a kutatók őket 
kérték segítségül. Kérdőívet kellett 
kitölteniük, amelyben 28 viselkedési 
elem előrordulási gyakoriságát kellett 
megadniuk egy 4 fokozatú skálán. 

A kitöltött adatok szerint az ele-
fántegyedek nagyon eltérőek. Voltak, 
amelyek rendszeresen megpróbálták 
ellopni a jutalomnak szánt dinnyéket, 
mások visszahúzódóbban viselkedtek. 
A 250 elefántról gyűjtött adatok alap-
ján a kutatók 3 személyiséget meg-
határozó faktort írtak le (embernél 5 

ÉT-ETOLÓGIA

faktor létezik): ezek a figyelmesség, a 
társas hajlam és az agresszivitás. Az is 
kiderült, hogy nincs alapvető különb-
ség a nemek között. 

A vizsgálat nemcsak abban egyedül-
álló, hogy segít a hosszú életű fajok 
személyiségfejlődésének megértésé-
ben, hanem mert ezen eredmények 
segíthetik a faj védelmét és  jóllétét 
biztosítani Mianmarban.

bilkó ágneS

A legjobb diák 
asztrofizikusok 

I dén a debreceni Agóra Tudományos 
Élményközpont látta vendégül azt a 

húsz fiatalt, akik a legtehetségeseb-
bek csillagászatból. Az elsődleges cél 
a legjobbak közül is a legjobb kivá-
lasztása volt, ugyanakkor megalakult 
a nemzetközi versenyre készülő hazai 
válogatott keret is. 

De kezdjük az elején! Az előző tan-
évben bevált módon most 
is a saját iskolájukban jelent-
kezhettek a tanulók a válo-
gatóversenyre, s itt kellett 
megírniuk az első három (két 
elméleti és egy adatfeldolgo-
zási) forduló feladatait, amit 
aztán tanáraik juttattak el a 
zsűrihez. A verseny hagyomá-
nyainak megfelelően nem-
csak hazai, hanem határon 
túli magyar ajkú versenyzők 
is indulhattak. A feladatok nehezek 
voltak, megizzasztották a versenyzők 
többségét, és már az elején „széthú-
zódott a mezőny”. Azok, akik már 
az előző évben is részt vettek a ver-
senyen, és akkor jól szerepeltek, most 
is hozták a tőlük várható eredményt. 
Örömünkre voltak új, tehetséges ver-
senyzők is, ráadásul többen a 10–11. 
évfolyamról, ennek majd a követke-
ző tanévben lesz jelentősége. Voltak 
kevésbé sikeres résztvevők is, ők 
többnyire először találkoztak ezzel 
a műfajjal, reméljük, nem vettük 
el a kedvüket a csillagászattól, és 

a mostani tapasztalatokból tanulva 
a következő versenyen sikeresebben 
tudnak teljesíteni.

Az iskolai fordulók eredményei alap-
ján 24 versenyző kapott meghívást a 
debreceni döntőre március első hét-
végéjére. Végül 20 diák tudta vállalni 
a megmérettetést, egy pedig külföldi 
tanulmányútja helyszínén, versenyen 
kívül oldotta meg a példákat.

A péntek délelőtti ünnepélyes meg-
nyitó után máris az elméleti forduló 

feladataival szembesültek a versenyzők, 
ebéd után pedig adatfeldolgozás követ-
kezett. Utóbbit a helyi adottságoknak 
megfelelően két turnusban oldot-
ták meg, így a várakozó csoportnak 
végre jutott egy csepp ideje a pihenésre, 
kikapcsolódásképp az Agóra eszköze-
ivel ismerkedhettek. A vacsora utánra 
tervezett megfigyelési forduló megren-
dezését keresztülhúzta az időjárás, ehe-
lyett egy speciális észlelési feladatlap várt 
a döntősökre. 

Szombatra egyetlen kihívás maradt, 
a planetáriumi forduló. Ezt szintén 
két csoportban oldották meg, így 

mindenki kényelmesen elfért a nyolc-
méteres kupola alatt. Amíg a zsűri 
értékelte a megoldásokat, a tanulók és 
kísérőik ismeretterjesztő előadásokat 
hallgathattak. Az Atommagkutató 
Intézetet is meglátogatták a részt-
vevők, ahol a nukleáris asztrofizikai 
kutatásokkal ismerkedhettek.  

Végül eljött a várva várt eredmény-
hirdetés ideje. A dobogós helyeket a 
várakozásoknak megfelelően az elmúlt 
évi diákolimpiai csapat tagjai foglal-

hatták el. Az idei középisko-
lai csillagászati versenyt Világos 
Blanka (Szent István Gimnázium, 
Budapest) nyerte, második 
helyen Gyűrűs Boldizsár (ELTE 
Apáczay Csere János Gyakorló 
Gimnázium, Budapest) vég-
zett, a harmadik Puskás Dávid 
(Bolyai Farkas Elméleti Líceum, 
Marosvásárhely) lett. Az idén 
debütáló versenyzők közül a leg-
jobb Csire Roland, a debreceni 

Agóra szakköröse volt, ő a negyedik 
helyezést érte el a megmérettetésben. 

A verseny egyben a Nemzetközi 
Csillagászati és Asztrofizikai Diák-
olimpia válogatóversenye is volt, a 
zsűri döntése alapján a legjobb tíz 
tanuló jutott be a válogatott keret-
be, ők folytathatják a felkészülést, és 
közülük kerül ki az ősszel a nemzet-
közi versenyre Kínába kiutazó csapat. 
2019-ben Zánkán lesz a Nemzetközi 
Csillagászati és Asztrofizikai Diák-
olimpia, és vendéglátóként hazánk két 
csapattal is indulhat a versenyen. 

J. S. A.
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színésznő. 29. Nincs testvére. 32. Becézett Rebeka. 33. Ország és tó 
Afrika középső részén. 36. Életét áldozza Kalafért Puccini Turandot 
című operájában. 39. Kezdeti enyhülés! 40. A Hanság közepe!

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: Kanitz Fülöp Félix; a Balkán 
Kolumbusza.

Mint az 1848–49-es szabadságharc sok résztvevője, az egyik leghíresebb 
felfedezőnk is (vízszintes 1.) a kényszerű emigrációnak köszönhetően lett 
nagy utazó, aki fogságából megszökve meg sem állt Amerikáig.  A Saint Louis 
és Kalifornia közötti szakaszon az idő tájt épülő híres vasútpálya (vízszintes 
22.) nyomvonalának szerkesztésében vett részt, majd megbízták az Arkan-
sas folyó forrásvidékének feltérképezésével. Feltáró utazásairól előadásokat 
tartott, álnéven (vízszintes 37.) tanulmányokat írt. Egyik megalapítója volt a 
Magyar Földrajzi Társaságnak, Kelet-ázsiai gyűjtőútjáról pedig temérdek pre-
parátumot küldött Budapestre a Nemzeti Múzeumnak, nevét ma sok állatfaj 
mellett egy gyíkcsalád (vízszintes 42.) viseli. Jó fejtést kívánunk!
 
Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. Az 
1-es számunkban elkezdődő rejtvényciklusunk ezen a héten a végé-
re ért. A négyzetek betűi – helyes sorrendbe rakva – egy 200 éve 
született vegyész nevét adják ki. A név megfejtői között az Élet és 
Tudomány negyedéves előfizetését sorsoljuk ki. Beküldési határidő: 
2018. március 30.

VÍZSZINTES: 1. A felfedező neve. 11. Szófajra vonatkozó. 12. A gyerme-
kek körében is népszerű színművésznő (Judit). 13. Gépészmérnök, a 424-
es gőzmozdony konstruktőre (Kornél, 1883–1963). 15. Némán kenő! 16. A 
pincébe. 17. Zúduló tömeg. 19. Kronosz titán fia, a végtelen idő szimbóluma 
a görög mitológiában. 21. Bandatag! 22. A vasútpálya neve. 24. Mexikóból 
származó, kis testű kutyafajta. 26. Gyorsan végigmond. 28. A germánium 
vegyjele. 30. Le ...; brüsszeli napilap. 31. Sistereg a zsír. 34. Sport, röv. 35. A 
Hold közepe! 37. Amerikai álneve. 38. Női név, viselőjét Evinek is becézik. 
41. ... bán; Katona József drámája. 42. A nevét viselő gyíkcsalád.

FÜGGŐLEGES: 1. A faanyagokban és famézgában előforduló poliszacharid. 
2. Gárdony településrésze. 3. Német popénekesnő, sikerdala a Luftballons. 
4. A te tulajdonod. 5. A kén és a hidrogén vegyjele. 6. Tibeti gyapjas kérődző. 

Megjelent  
a Természet Világa 

márciusi száma
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Az Eötvös Collegium közel 
egy évtizedes hagyományt 
követve idén márciusban a 
horvátországi magyar intéz-
ményeket keresi fel, hogy a 
nemzeti és szakmai összetar-
tozást kölcsönösen erősítse 

és nemzeti ünnepet együtt élhessék meg. 
A Kárpát-medencei magyar tehetséggondozás ügyének 

szolgálata a Collegium számára 1895 óta nem választott hi-
vatás, hanem kötelesség. Korábbi tevékenységeiket 2009-
től megsokszorozták és rendre olyan lehetőségeket keres-
nek, amelyekkel kapcsolataikat a határon túli magyar intéz-
ményekkel megteremthetik, megerősíthetik és tartalommal 
tölthetik meg. A magyar-magyar tudományos, oktatási-ku-
tatási és egyetemi szintű együttműködések ténylegesen a 
soknemzetiségű Kárpát-medencébe vannak ágyazva, ezért 
a többségi nemzetek együttműködni kész tehetséggondozó 
intézményeivel is tudatosan keresik a kapcsolatokat.

A Collegium küldöttsége előbb felkeresi Eszéken a J. J. 
Strossmayer Egyetemen működő Magyar Nyelv és Iro-
dalom Tanszéket, majd a Horvátországi Magyar Okta-
tási és Művelődési Központban együtt ünnepel az iskola 
közösségével és a Horvátországi Magyarok Ifjúsági Kö-
zösséget is képviselő öregdiákokkal. A Collegium Dam-
janich János emléke előtt tiszteleg, koszorút helyez el 
Sunján (Staza) tábornok szülőházánál, az emlékműnél.

Március 15-én a Collegium küldöttsége felkeresi a Zág-
rábi Egyetem Hungarológiai Tanszékét, ahol kapcsolata-
ikat személyesen is megerősítik. Végül a Collegium a 
zágrábi magyarság ünnepeinek helyszínén, Petőfi Sándor 
emléktáblájánál koszorúz és ünnepel. A Collegium ifjú-
ságának nevében Boda Attila történészdoktorandusz 
mond ünnepi beszédet.

A Magyar Orchidea Társaság a ta-
vaszi Orchidea és Bromélia Kiállí-
tást március 15-18. között rendezi 
meg a Magyar Mezőgazdasági Mú-
zeumban, a Vajdahunyad-várban.
A négynapos kiállítás során a 
több száz virágzó, illatos orchidea 
között kiemelt szerepet kapnak a 
Dendrobium nemzetség külön-

böző fajai és hibridjei. E nemzetség az orchideák legnépe-
sebb növény családja, több mint 1200 faja ismert, a hibri-
dek száma ennek a többszöröse. Ebből a hatalmas fajgaz-
dagságból tekinthetnek meg 
több száz különleges, egzoti-
kus, színes, illatos orchideát a 
látogatók, közöttük több olyan 
új hibridet is, amelyek már la-
kásban is eredményesen virá-
goztathatók.

ÉT-IRÁNYTŰ ÉT-IRÁNYTŰ	 Bánsághy Nóra rovata

Vásárhelyi Művészélet 1900-
1990 címmel nyílt kiállítás a 
Várkert Bazárban, melyen 
többek között Tornyai Já-
nos, Rudnay Gyula, Endre 
Béla, Pásztor János, Kohán 

György, Kurucz D. István, Németh József, Szalay Fe-
renc, Barcsay Jenő és Tóth Menyhért remekműveit lát-
hatják az érdeklődők.

Az április 29-ig látható tárlat az alföldi festészetnek a 
XIX. század második felében kezdődő kibontakozását, a 
XX. század elején összeálló hódmezővásárhelyi művész-
csoport neves képviselőit, a két világháború közötti vá-
sárhelyi művészeti életet és a mártélyi művésztelep kiala-
kulását, az 1954-től induló hódmezővásárhelyi tárlatok 
korszakát, a helyi művészeket és a rendszeres kiállítókat 
mutatja be a Várkert Bazár Testőrpalotájában. 

Az alföldi város művészeti életének közel száz évét fest-
mények, szobrok és grafikák felvonultatásával átfogó, 
rendkívül gazdag kiállítás a Kovács Gábor Művészeti 
Alapítvány, a Tornyai János Múzeum és a Várkert Bazár 
együttműködésével született.  

Idén negyedik alkalommal – a Víz Világnapjához igazodva, 
március 22-23-án – szervezik meg Szigetmonostoron az 
általános iskolásoknak szóló egyik legnagyobb környezet-
védelmi ismeretterjesztő rendezvényt, az ÖKO-Szigetet. 
A gyerekek korosztályra szabott élményalapú, játékos 
programok keretében sze-
rezhetnek átfogó ismerete-
ket a bolygónkat fenyegető 
környezeti veszélyekről. A 
rendezvény állandó témája a 
víz, azonban minden évben 
egy kapcsolódó problémát is 
feldolgoznak a szervezők. 
Az idei ÖKO-Szigeten a fo-
gyasztói szokások kerülnek a fókuszba, amelyek rendkívül 
összetetten hatnak a környezetre, az ökológiai egyensúlyra. 

A megnyitó ünnepségre környezettudatos megoldási alter-
natívák jó gyakorlatait bemutató kerekasztal-beszélgetést is 
szerveztek, valamint egy Szigetmonostorról készült kisfil-
met is levetítenek. A kötött programokra – melyek között 
szerepel környezettudatos háztartással kapcsolatos verseny, 
a fogyasztói szokásaink környezeti hatását bemutató tanös-
vény, és a Jövő városa című, a szervezők által kifejlesztett 
társasjáték is – előre be kell jelentkezniük az iskoláknak.

Ezenkívül szabadon látogatható programokat szervez 
többek között a CEEweb a Biológiai Sokféleségért, a 
Duna–Ipoly Nemzeti Park, a Humusz Szövetség, a Kiskö-
zösségi Program, a Magyar Természettudományi Múzeum, 
az MTA Ökológiai Kutatóközpont, a Nemzeti Élelmiszer-
lánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) Maradék nélkül Prog-
ramja, az Országos Meteorológiai Szolgálat. 

Eötvös Collegium – március 15.

 Illatos orchideák

 Fókuszban a fogyasztói szokások

Alföldi művészélet
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY

Az Élet és Tudomány a Nemzeti Kulturális Alap, a Nemzeti Tehetség Program, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, 
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával jelenik meg.

Gyógyír egy halálos betegségre
A spinális izomatrófia egy viszony-
lag ritka betegség, 11 ezer gyermek 
közül egyet érint, s izomsorvadással 
jár, a betegek általában két éves ko-
ruk előtt meghalnak. Hátterében 
egy örökletes génhiba áll, a gén által 
kódolt fehérje hiányában a mozgató 
idegsejtek elpusztulnak. A legújabb 
klinikai tesztek szerint e súlyos be-
tegség is gyógyítható lesz.

Zágráb fekete napja
1880. november 9-én reggel egy igen 
erős földrengés rázta meg Zágrábot 
és környékét. Az akkori  Földmivelés-, 
Ipar- és Kereskedelemügyi Minisz-
térrium Hantken Miksát, a Földtani 
Intézet egykori igazgatóját bízta meg, 
hogy azonnal utazzon a helyszínre 
és „az észlelt földrengések jelensége-
it földtani szempontból behatóan ta-
nulmányozza”. 

Biokatalizátorok	
a	zöldebb	jövőért
A kezdetekben főleg sejtes rendsze-
rekben, baktériumokkal és élesztő-
vel dolgoztunk a kenyérkészítés, er-
jedéses technológiák, illetve a sajt-
gyártás során. Az ipari forradalom-
mal megszületett a vegyipar és a ve-
gyészek kidolgozták a legkülönfé-
lébb kemikáliák kémiai előállítási 
módszereit.

A hátlapon
MATISSE

Új berendezés állt szolgálatba az 
Európai Déli Obszervatórium (ESO)
Paranal megfigyelőállomásán.  Az 
eszköz és a vele folytatandó megfigye-
lési program elnevezése: Multi 
AperTure mid-Infrared SpectroScopic 
Experiment (magyarul: Többapertúrás 
Közép-infravörös Spektroszkópiai 
Kísérlet), vagy röviden MATISSE. A 
műszer a néhány héttel ezelőtt kipró-
bált ESPRESSO berendezéshez ha-
sonlóan nagyfelbontású színképfelvé-
telek rögzítésére szolgál, csak más hul-
lámhossztartományban működik. Az 
ESPRESSO az égitestek látható fé-
nyét dolgozza fel, a MATISSE – 
amint arra a neve is utal – az infravö-
rös tartományban működik. Az igazi 
szenzáció mindkét műszer esetében 
az, hogy nem egyetlen, hanem egy-
szerre négy távcső által összegyűjtött 
fényből nyerik az információt.

A mostani kísérlet során az obszer-
vatórium segédtávcsöveit használ-
ták, a közeljövőben a négy főtávcső 
együttes kipróbálásán lesz a sor. Az 
egyenként 8 méter átmérőjű tükrök 
együttes fénygyűjtőképessége egy 16 
méteres távcsőnek felel majd meg, 
ugyanakkor az optikai felbontás egy 
200 méteres nyílású műszerrel ekvi-
valens. Ezzel a kísérleti elrendezéssel 
többek között fiatal csillagok körüli 
anyagkorongokat szeretnének vizs-
gálni, így jobban megérthetjük a boly-
gók létrejöttének folyamatát, de a ga-
laxisok közepén található szupernehéz 
fekete lyukak és környezetük tanul-
mányozása is tervbe van véve.

A képen a Szíriusz színképe látható – 
természetesen hamis színekben, hiszen a 
berendezés a számunkra láthatatlan hul-
lámhossztartományban működik.

Az eszköz üzembeállítását bejelentő 
sajtóközlemény különösen kedves lehet a 
hazai újságírók számára, hiszen most 
először 32 másik mellett anyanyelvün-
kön is olvasható a hír az ESO honlapján.

Fotó: ESO/MATISSE
Szöveg: J. S. A. 
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