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kora előtt mutatja az előrehaladott 
Alzheimer-kórra jellemző tünete-
ket. A két betegség közötti kapcso-
latnak a genetikai alapja is ismert: 
az amiloid plakkok egy bizonyos 
amiloid prekurzor proteinből kelet-
keznek, ennek génje pedig a 21-es 
kromoszómán található.

Egy új kutatás a Down-szindróma 
és az Alzheimer-kór közötti genetikai 
kapcsolatot vizsgálta: pontosan arra 
voltak kíváncsiak a kutatók, hogy a 
21-es kromoszómán lévő egyéb gének 
közül melyek játszanak még szerepet 
az amiloid plakkok korai kialakulá-
sában. A kutatók ehhez két speciális 
egértörzset kereszteztek. Az egyik a 
Down-szindróma modellje, amely a 
saját normális kromoszómái mellett az 
emberi 21-es kromoszóma egy máso-
latát is hordozza. A Down-szindróma 
modellezése egerekben nem egyszerű 
feladat, mivel az ember 21-es kromo-
szómáján lévő géneknek megfelelő 
egér gének nagyrésze az egér 16-os 

kromoszómáján van, azonban 
ennek triszómiája egereknél 
a születés után azonnal halált 
okoz. Az ember 21-es kro-
moszómáján található gének 
triszómiájának modellezéséhez 
4 egér kromoszóma részlete-
iről kellene extra másolatot 
készíteni, ettől azonban egy-
szerűbbnek bizonyult az em-
beri 21-es kromoszóma egy 
degradált másolatát bejuttatni 
egérembriókba. A beavatko-
zás eredményeképp egy olyan 
törzs alakult ki, amely tag-
jainál stabilan megjelenik a 
Down-szindrómára jellemző 

Down-szindróma  
és az Alzheimer-kór 

A Down-szindróma egy geneti-
kai rendellenesség, amit a 21-es 
kromoszóma triszómiája okoz, 
vagyis az, hogy a 21-es kromo-
szómából két darab helyett há-
rom van. A Down-szindrómás 
személyek arcvonásai jellegzete-

sek, testi és szellemi fejlődésük késik. 
Egy átlagos Down-szindrómás felnőtt 
IQ-ja 50 körül van, ami egy nagy-
jából 8 éves gyermekének felel meg. 
Szerencsére az utóbbi évtizedekben az 
orvosi ellátás fejlődése és a közmegíté-
lés kedvező alakulása miatt, a Down-
szindrómával élők várható élettartama 
jelentősen megnövekedett, a betegek 
azonban emiatt egy másik problémá-
val is kénytelenek szembenézni.

A Down-szindrómás személyek-
nél jellemző az Alzheimer-kór korai 
megjelenése. Az Alzheimer-kór leg-
gyakrabban 65 éves kor felett kezd 
tüneteket produkálni. Általában 
emlékezeti problémákkal kezdődik, 
majd a tájékozódás, beszéd és az ér-
zelmek zavarai is megjelenhetnek. 
Szövettani vizsgálatokkal kimutat-
ható az amiloid-béta nevű fehérje 
extracelluláris felhalmozódása és a 
tau-kötegek idegsejteken belüli meg-
jelenése az agyban. Ezek a jellegze-
tes szövettani elváltozások Down-
szindrómás személyeknél már jóval 
fiatalabb korban is kimutathatók. 
Az amiloid-béta plakkok egyes bete-
geknél már gyermekkorban megje-
lennek, 20 éves kor környékén már a 
legtöbb Down-szindrómás személy-
nél megtalálhatók, 40 éves kor körül 
pedig a tau-kötegek is megjelennek. 
Egy becslés szerint a Down-szindró-
más személyek kétharmada 60 éves 

viselkedéses és idegélettani elváltozá-
sok jelentős része. Későbbi vizsgálatok 
révén azonban kiderült, hogy a deg-
radált kromoszómáról többek között 
az amiloid prekurzor protein génje is 
hiányzik, ezért választották vizsgála-
taikhoz ezt a törzset a kutatók.

A kutatók tehát ezeket az egereket 
egy másik egértörzzsel keresztezték, 
amelyek az emberi amiloid prekurzor 
protein egy mutáns formáját hordoz-
ták. Ez a mutáció az Alzheimer-kór 
ritka, örökletes típusával hozható 
kapcsolatba, és ezeknél az egereknél 
már néhány hónaposan megjelennek 
az amiloid plakkok. A két törzs ke-
resztezéséből olyan állatok is szület-
tek, amelyek egyszerre rendelkeztek 
az emberi 21-es kromoszómával és 
mellette a mutáns amiloid prekurzor 
protein génnel is, ezek alkották a fő 
kísérleti csoportot. A kutatók az ál-
latok teljesítményét több emlékezeti 
feladaton mérték, illetve szövettani 
módszerekkel is vizsgálták az agyukat. 
Az eredmények szerint a keresztezés-
ből származó egerek rosszabbul telje-
sítettek ezeken a feladatokon, mint 
az egészséges, vagy a mutáns gént 
hordozó egértörzsek tagjai. A szö-
vettani vizsgálatok alapján pedig az 
amiloid plakkok lerakódása is fokozó-
dott ezeknél az állatoknál. Mindebből 
arra lehet következtetni, hogy a 21-es 
kromoszómán lévő gének egy része 
hatással van az amiloid plakkok kiala-
kulására. A kutatók most ezen gének 
azonosításán fáradoznak, ami talán a 
Down-szindrómás és az Alzheimer-
kóros betegek kezelésében is előrelé-
pésekhez vezethet.

ReichaRdt RicháRd
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A Down-szindróma hátterében a 21-es kromoszóma triszómiája áll 
(FORRÁS: WIKIHOW.COM)

A két egértörzs keresztezéséből származó egerek  
egy részénél a 21-es kromoszóma és a mutáns gén 

egyszerre volt jelen  (FORRÁS: FRONTIERSIN.ORG)
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mutatkozik. Az eredmények szerint 
a gnúknak akkor sem kell különösen 
sokat verejtékezniük, illetve liheg-
niük, hogy az izommozgás közben 
termelődő hőt leadják, ha nagy se-
bességgel futnak a testhőmérsékle-
tüknél is melegebb környezetben.

Az izomszöveteik vizsgálatához a ku-
tatók altatólövedékkel altattak el gnú-
kat, majd biopsziával mintát vettek a 
mellső lábaik izmaiból. Ez technikailag 
meglehetősen nehéz feladat, hiszen az 
izomszövetek szavatossága igen rövid 
az álandó negyven fok fölötti hőmér-
sékleten. A kutatók kénytelenek vol-
tak minden mintát azonnal 90 szá-
zalékos oxigént tartalmazó tartályba 
tenni, 25 fokra hűteni és helikopterrel 
a táborban berendezett laboratóriumba 
szállítani.

A laborban aztán a mintából el-
különítették az izomrostokat, ame-
lyeket olyan vizsgálóberendezésbe 
tettek, amely elektromosságot kap-
csolt rájuk, majd megmérte az áram 
hatására létrejött kontrakció erejét, 
illetve az eközben felszabaduló hő 

Testépítés, gnú módra

November elején esők kezdik 
áztatni az afrikai Serengeti ki-
száradt talaját. Korábban a le-
vegő relatív páratartalma nem 
érte el a 15 százalékot, a hő-
mérséklet viszont nappal alig 

csökken 40 Celsius-fok alá. A szinte 
sivatagos éghajlat után a november-
decemberben érkező esők hoznak fel-
üdülést, amelyek hatására a szavanna 
fűféléi gyors növekedésbe kezdenek.

E pillanatra vártak Afrika nagy tes-
tű növényevői. A gnúk sok százezres 
vándorló tömege is ezekben a napok-
ban érkezik meg a dús legelőket 
ígérő tájra. De a bőséges eleség és 
a kellemes klíma inkább csak rövid 
és múlandó ünnepi időszak egy gnú 
életében. Az év nagy részét alig 
elviselhető körülmények között kell 
átvészelniük. Testfelépítésük és iz-
maik, viszont minden nagy testű 
állaténál jobban alkalmazkodtak a 
gnút próbáló gyötrelmekhez – derül 
ki a Nature-ben minap publikált ku-
tatás eredményeiből.

Allan Wilson és munkatársai a 
Londoni Egyetem állatorvosi karán 
működő állatimozgás-kutató labora-
tóriumból arra a kérdésre keresték a 
választ, hogy milyen élettani adap-
tációk segítségével képesek a gnúk 
úgy vándorolni akár 80 kilométert 
öt nap alatt, hogy eközben a perzse-
lő forróságban egyetlen csepp vizet 
sem isznak. „A gnúknak szinte a halál 
völgyében kell túlélniük. Élettani szem-
pontból folyamatosan a kés élén táncol-
nak” – nyilatkozta Wilson.

Bár a gnú szervezete minden ízé-
ben a vándorlásra készíti fel az ál-
latot, a hasonló állatokkal szem-
ben a legszembetűnőbb különbség 
mégis az izmaik hatékonyságában 

mennyiségét, méghozzá ezredfokos 
pontossággal. Efféle módszereket 
eddig csak szigorúan ellenőrzött ku-
tatóintézeti közegben alkalmaztak, 
nem pedig a szavanna közepén.

A gnúizmok nemcsak a hasonló nagy 
testű növényevők izmainál bizonyul-
tak hatékonyabbnak, de minden más, 
eddig vizsgált emlős izomzatánál 
is. Az izmok a felvett energia kéthar-
madát (pontosan 63 százalékát) moz-
gási energiává alakítják. Ez majdnem 
háromszor hatékonyabb energiafel-
használás, mint amire a legedzettebb 
emberi atléták képesek. De a szarvas-
marhák 42, az egerek 34, illetve a 
nyulak 27 százalékos eredményénél 
is jobb. Egyedül a teknősöknél mértek 
még jobb hatékonyságot. Ők a lassú és 
állandó ütemű mozgásukról ismertek, 
és ebben hasonlítanak a gnúkra (bár az 
ő mozgásukat nem a teknősökkel ösz-
szehasonlítva nevezik lassúnak). A ku-
tatók szerint ez a kulcs a túlmelegedés 
és a dehidratáció megelőzésében.

Ha ugyanis nem lennének ilyen 
hatékonyak az izmaik, a tanulmány 
becslése szerint 20 kilométer meg-
tétele (tehát nagyjából egynapi táv) 
10 Celsius-fokkal emelné a testhő-
mérsékletüket, amely már nem tolerál-
ható. A hőleadásra természetesen ott 
van a verejtékezés, a gnúk átlagosan 
3,1 liter vizet veszítenek izzadással na-
ponta. Ez nem kevés, de ha nem lenné-
nek ilyen hatékonyak az izmaik, azo-
nos erőleadás másfélszer több, 4,7 liter 
víz elveszítését jelentené számukra.

A mozgásmennyiség és a külső ténye-
zők kapcsolatának vizsgálatához Wil-
son és munkatársai speciális nyakörvet 
erősítettek az elaltatott állatok nyaká-
ra. Ez az eszköz nemcsak a szokásos 
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Gnú, rádiós nyakörvvel (FOTÓ: ALAN WILSON/UNIVERSITY OF LONDON)

A kutatók felszerelik a nyakörvet az elaltatott gnúra (FOTÓ: ALAN WILSON/UNIVERSITY OF LONDON)
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földrajzi helyzetet rögzítette, és küldte 
a kutatók számítógépére, de az állat 
aktuális sebességét, illetve a hőmérsék-
letet és a páratartalmat is. E mérések 
sok eredménye meglepetésként érte a 
biológusokat. Korábban azt gondolták 
a gnúkról, hogy bár rendkívül hosszú 
vándorlásra képesek, de a szárazságot 
nem viselik valami jól, és mindennap 
inniuk kell. Azonban kiderült, hogy a 
megfigyelt állatok időnként öt napon 
keresztül sem közelítettek meg egyet-
len ismert vízforrást sem. 

Allan Wilson nem most először ért 
el úttörő eredményeket az afrikai 
nagyvadak rádiónyakörves megfi-
gyelésével. Korábban már gepárdokon 
és afrikai vadkutyákon is alkalmazta 
ugyanazt az eszközt, amely most a 
gnúk titkainak felderítésében segített. 
A gepárdokról mindenki tudja, hogy 
a leggyorsabb szárazföldi állatok, de az 
kevéssé közismert, hogy e címet csu-
pán egy hatvanas évekbeli mérésre ala-
pozva kapták, amikor egyikük nyílt 
terepen 103 kilométer/órával futott, a 
prédát üldözve. Wilson és munkatársai 
néhány évvel ezelőtt – e hírnév meg-
alapozottságát ellenőrizendő – 367 
futás sebességét rögzítették, amelyek 
negyede zsákmányolással végződött. 
Az eredmények nem szégyenítették 
meg a gepárdokat, mivel a legmaga-
sabb mért sebesség 95 km/óra volt. 
Viszont az üldözések nagy többsége 
jelentősen lassabb ennél, az átlagsebes-
ség 55 km/óra volt. Ennek oka, hogy a 
gepárdok a közvélekedéssel ellentétben 
nemcsak nyílt terepen, hanem sűrű 
növényzetben is vadásznak, sőt, ott – 
remek manőverezőképességük révén 
- hatékonyabbnak bizonyultak, mint 
az alacsony fűben.

Kovács MáRK

Új terápiás remény a 
hallás visszaállítására

Ha idősödő emberrel találko-
zunk, gyakran önkéntelenül is 
hangosabban kezdünk el beszél-
ni, néha az ép hallásúak nem kis 
bosszúságára. Nem szemtelen-
ségből tesszük: az időskori hallás-
vesztést az évek előrehaladtával 
a kor természetes velejárójának 
tartjuk. Egy kutatás azonban új 

terápiás módszert fedezett fel ennek a 
jelenségnek a visszafogására.

A Rochester Orvosi Központ Egyete-
mének (USA) kutatói sikeresen nö-
vesztettek újra a csigában található, 

halláshoz nélkülözhetetlen szőrsejte-
ket, melyek a hangvibrációt elektro-
mos jelekké alakítják. Ezek a sejtek 
a zaj okozta halláskárosodás vagy 
időskori hallásvesztés során eddigi 
ismereteink szerint végérvényesen 
elveszíthetők az emberi szervezetben. 

Pedig más állatcsoportokról, így a 
madarakról, békákról és halakról, ki-
mutatták, hogy képesek regenerálni 
az elveszített szőrsejtjeiket. „Viccesen 
hangzik, de az állatvilágban az emlősök 
számítanak kakukktojásnak, amikor 
a fülbéli csiga regenerálásáról van szó. 
Mi, emlősök  vagyunk az egyetlen olyan 
gerinces csoport, mely nem képes rá” – 
mondta  Jingyuan Zhang, a European 
Journal of Neuroscience című lapban 
megjelent tanulmány egyik szerző-
je, az egyetem Biológia Tanszékének 
doktorandusza.

A kutatás előzményeként 2012-ben  
Patricia White laboratóriumában 
azonosítottak egy receptorcsaládot 
– az epidermális növekedési faktort 
(EGF) –, mely azért felelős, hogy a 
madarak hallószervében aktiválja a 
támogató sejteket. Amikor ösztön-
zést kapnak, ezek a sejtek osztódni 
kezdenek, és új szőrsejt-generációt 
nevelnek fel. A jelenlegi tanulmány 
vezető szerzője, White, akkor úgy 
gondolkodott, hogy lehetséges, 
hogy ugyanennek az ingerpályának 
manipulálásával hasonló eredményt 
érhetnénk el emlősök esetében.

„Egerek esetében a csigában EGF re-
ceptorok az állat egész életén keresztül 
kifejeződnek, de nyilvánvalóan sosem 
vezérlik a szőrsejtek regenerációját. Ta-
lán az emlősevolúció során megváltozott 
az EGF receptorcsalád jelátvitelét segítő 
sejten belüli szabályozók kifejeződése. 
Ezek a szabályozók megváltoztathat-
ják a jelátvitel eredményét, gátolva a 
regenerációt. Kutatásaink arra irányul-
nak, hogy átmenetileg átkapcsolják az 
utat, és elősegítsük mind a szőrsejtek 

regenerálódását, mind az idegsejtekbe 
való integrációját, mivel a hallás szem-
pontjából mindkettő kritikus fontossá-
gú.” – mondta White.

Az új kutatásban a szakemberek 
tesztelték azt az elméletet, miszerint 
az EGF receptorcsalád tagjai való-
ban szerepet játszanak az emlősök 
esetében a csiga regenerálódásában. 
A kutatók egy speciális receptorra, az 
ERBB2-re fókuszáltak, mely a csiga 
támogató sejtjeiben található.

A kutatók többféle különböző mód-
szert dolgoztak ki arra, hogy az EGF 
ingerpályáját aktivizálják. Az egyik 
kísérletsorozatban egy vírus segít-
ségével vették célba az ERBB2 re-
ceptorokat. Egy másikban egereket 
genetikailag módosítottak, hogy az 
ERBB2 receptorokat túlzottan fe-
jezzék ki. A harmadik kísérletben két 
gyógyszert teszteltek, melyeket ere-
detileg arra fejlesztettek ki, hogy az 
őssejtek aktivitását fokozzák a szem-
ben és hasnyálmirigyben, és ame-
lyekről tudták, hogy aktivizálja az 
ERBB2 ingerpályáit.

A kutatók azt tapasztalták, hogy 
amikor az ERBB2 ingerpályát akti-
vizálták, ezzel olyan sejtszintű esemé-
nyek indultak el, melyek hatására a 
csigában található támogató sejtek osz-
tódni kezdtek és elkezdtek más, szom-
szédos őssejteket ösztönözni arra, hogy 
új szőrsejtekké váljanak. Kiderült, 
hogy ez az eljárás nem csak a szőrsejtek 
regenerálódását indítja el, de segíti az 
idegsejtekkel való integrációjukat is.

„A hallás visszaállítása összetett fo-
lyamat és sejtszintű események sorozatát 
követeli. Regenerálni kell a szőrsejteket, 
ezeknek megfelelően kell működniük, 
és összekapcsolódniuk idegsejtek hálóza-
tával. Módszereinkkel megtettük az első 
lépést az új út felé, mellyel regenerálható 
lesz a csiga, és visszaadható a hallás” – 
foglalta össze White.
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A Beregszásztól Nagyszőllősig 
tartó hosszú útszakasz men-
tén húzódnak azok a szőlő-

hegyek, amelyek egykor valóban a 
világ egyik szőlőtáji csodáját jelent-
hették. Topográfiai adottságaik, 
nagyszerű kitettségük alapján nyil-
vánvaló, hogy szőlőtermelésre ideáli-
sak, az út mentén láthatjuk még az 
egykori pinceépületek többnyire om-
ladozó maradványait, ám a dombol-
dalak mára nagyrészt elbozótosod-
tak, beerdősültek.

Az Alsó-bereg–ugocsai borvidék az 
1884-es borászati törzskönyv szerint 
24 település: Akli, Feketeardó, 
Batarcs, Nagybégány, Beregszász, 
Nagybereg, Dabolcz, Déda, 
Kisgércze, Nagygércze, Gyula, Hal-
mi, Mezőkászony, Nagymuzsaly, 
Salánk, Som, Szászfalu, Nagyszőllős, 
Tamásváralja, Tarpa, Túrterebes, 
Turcz, Végardó és Zápszony határaira 

BOROK BEREGBŐL

MUNKÁCS VÁRÁNAK 
SZŐLŐBÁZISA

terjedt ki összesen 2797 hektár terü-
leten. Ekkor 19 907 hektoliter átla-
gos termésből 19 391 hektoliter fe-
hér és 516 hektoliter vörös bort készí-
tettek. Az idő tájt a legfontosabb 
szőlőfajták között a Furmintot, a Fe-
hér és a Fekete járdoványt, a Rózsát, 
valamint a Fehértermőt tartották 
számon. A beregszászi, a muzsaji és a 
benei borok tüzessége érlelés után 
keserűmandula zamattal párosult. 

Tokaji párhuzamok
A kőbe vájt pincékben szamorodnit és 
jeles aszúborokat is érleltek, amelyek a 
hegyaljai nedűkhöz hasonlítottak. Ez 
azért sem a véletlen műve, mivel Be-
regszász is, Nagyszőllős is szinte To-
kajjal azonos szélességi körön találha-
tó. (Az 1893-as bortörvény a térséget 
Beregszász–Nagyszőllősi Borvidék 
névvel illette, amely Bereg és Ugo-
csa, valamint Zemplén vármegye 

egy részét foglalta magába.) A bereg-
szászi borokat egykor főként Len-
gyel- és Csehországba szállították.

Magukról a Beregszász környéki 
szőlőkről legkorábban a XIII. század 
elején tesznek említést az írások, az-
előtt, hogy V. István király 1271-es 
adománylevelében megemlíti: „a 
Szent királyok vadászó erdei” voltak 
az itteni rengetegek. Korábban, 1247-
ben IV. Béla megengedi kiváltságle-
velében a beregszásziaknak – a város 
neve akkor még Luprechtszász vagy 
Lampertszász volt –, hogy a polgárok 
a mező és a szőlőhegy tizedét a pa-
poknak adják, s meghagyta, hogy 
szüretkor a vámszedőnek egy vacso-
rát és egy ebédet kötelesek adni. Az 
1342-ben Nagy Lajos király által kiál-
lított okmány a beregszásziakat éven-
ként tíz ötvenköblös hordó bornak a 
munkácsi várba való szállítására köte-
lezte, az intézkedé st  ké sőbb, 
1524-ben Mária királyné is fenntartotta.

A XIV. század elején Ottó Károly 
király felesége, Erzsébet királyné 
szerzeteseket hozott be az általa alapí-
tott pálos, domonkos és ferencesrendi 
kolostorokba az ország nyugati részéről, 
valamint Lengyelországból. A szerze-
tesrendek ezt követően nagyban hoz-
zájárultak a szőlőkultúra terjesztésé-
hez, felvirágoztatásához. A rendházak 
jelentős birtokkal rendelkeztek Bereg-
szász környékén, egy 1552-es okirat 
szerint csak a domonkosoknak 

„Bejárhatjuk egész Európát, de egy olyan lenyűgözően nagyszerű, tökéletesen összefüggő szőlőhegy-
láncot sehol sem fogunk látni, mint amilyen a beregszászi, amely több mint ötven kilométer hosszú-
ságban terül el anélkül, hogy akárcsak egy helyen is meg volna szakítva” – ezzel a szinte paradicso-
mi állapotok szemléltetésével indítja szerkesztőségi cikkét a múlt század harmincas éveiben 

Kárpátalján, Beregszászban megjelenő szaklap, a Szőllő-Bor-Gyümölcs. 
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Munkács vára a szőlődűlőkkel
(ARCHÍV FELVÉTEL, 1915.)
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A feljegyzések szerint a XVIII. század 
harmincas éveiben a beregszászi borvi-
déken ürmöst és aszúbort is készítettek, 
ami elsősorban lengyel piacra ment. Az 
1741-es 29. tc. elrendelte a megyéknek, 
hogy a zsidókat tiltsák el a borkereske-
déstől, ám ez magával hozta a kereslet 
visszaesését, ami a szőlők elhanyagolá-
sát jelentette. A visszaesést fokozta a sör 
terjedése is: az elkobzott Rákóczi-bir-
tokok a Schönborn grófok kezére ke-
rültek, akik serfőzdéket állítottak fel 
Beregszászon, Munkácson.  A helyze-
ten csak rontott, hogy Lengyelország 
bukásával a XIX. század elején elve-
szett a legfőbb piac.

Csodahegy
Sajátosan fogta meg ezt a hangulatot a 
költő Petőfi Sándor: „Ungvárról korán 
reggel vagy tulajdonkép késő reggel indul-
tam el, s délután értem Munkácsra. Míg 
kocsisom megkapatta lovait, én hirtelen 
megebédeltem, s siettem ki a státuszbörtön-
né alakult várat megtekinteni, mely a város-
tól egy jó negyedórányira fekszik a róna kö-
zepén, egy magas kerek dombon. A domb 
oldalán szőlőt termesztenek (…) nem sze-
retnék borából inni (…) azt gondolnám, 
hogy a rabok könnyét iszom. 1800-ban és 
1801-ben az itteni foglyok egyike volt Ka-
zinczy Ferenc. Szegény Kazinczy! Sze-
gény haza!” – olvasható az Úti levelek 
XIII. részében, 1847. július 12-éről.

Az 1848–49-es szabadságharc meg-
szüntette a robotot a szőlőben, eltö-
rölték a dézsmát, tizedet, kilencedet 
és a hegyvámot a Beregszászi borvi-
déken. Az 1853–54-es kataszteri fel-
méréssel minden parcellát nyilván-
tartásba vettek, megadóztatták, így 
a tulajdonosok kényszerítve lettek 
területük minél gazdaságosabb meg-
művelésére. A szőlőkultúra ismét 
fellendült, és elérte virágkorát.

A dicső időszakot – mint a történe-
lem során oly sokszor – hamarosan a 
bukás követte. Jött a filoxéravész, mely-
nek megfékezésére előbb Nagy Vince 
filoxéra-kormánybiztos, majd Blahonics 

Ödön kormánybiztos irányította a 
védekezést. Nagy szerepe volt a 
filokszéravész utáni szőlőfelújítási 
munkálatokban Czeiner Nándornak 
(1850–1928), aki a gróf Schönborn-fé-
le uradalom szőlészetét vezette, vala-
mint a beregszászi hegyközség és a Be-
regszászi Szőlőexport Szövetkezet ala-
pító elnöke, majd a Magyar Szőlősgaz-
dák Egyesületének egyik alapítója volt 
(nevéhez fűződik a Czeiner-féle zöldol-
tás, amellyel a kevésbé képzett vincellé-
rek is boldogultak a szőlőpótlás során). 

Az újjátelepítés pozitívuma volt, 
hogy a gazdák a továbbiakban a fajtá-
kat egységesen, a tőkéket szabályosan 
telepítették újra. Az ellenálló fajtákkal 
eltelepített hegyoldalak végül esztéti-
kusabb képet nyújtottak, mint valaha. 
„A millió és millió szőlőtőke, a százezer 
és százezer gyümölcsfa egymás mellé sora-
kozva úgy áll előttünk, mintha a Nagy 
Természet fenséges hadseregének vég-
hossztalan díszcsapatai vonultak volna fel 
tiszteletünkre. Aki csak egyszer is elmegy 
e csodahegy alatt, lehet akármilyen nagy-
igényű világjáró is, döbbenetes elragadta-
tással állapítja meg, hogy valami olyan 
szépet, nagyot, rendkívülit látott, ami pá-
ratlan a maga nemében. Beregszászt a 
szőlőhegyéről, a szőlőkultúrájáról éppúgy 
ismernie kell mindenkinek, mint ahogy 
Velencét ismeri Szent Márk teréről, gon-
doláiról, a Tátrát havas csúcsairól, 
Karlsbadot gyógyforrásairól” – olvashat-
juk a Szőllő-Bor-Gyümölcs hasábjain.

A történelem csavarjai
A filoxéra után annál is nagyobb vé-
szek jöttek: a Nagy Háború, majd a 
Tanácsköztársaság. 1919. április 22-én 
Beregszász lakossága fellázadt a 
vörösterror ellen, visszaállították a 
korábbi rendet, ám néhány nap múl-
va, április 26–27. éjjelén a román csa-
patok megszállták a várost. A román 
uralmat követően a trianoni döntés az 
országrészt Csehszlovákia területévé 
nyilvánította, 1938. november 2-tól 
azonban ismét Magyarországhoz 

19 helységben volt birtokuk. 1478-ban a 
benei Jakcsi János és László követelték 
vissza a kisberegi pálosoktól az általuk 
használt szőlőt Benében és a szomszé-
dos Nagymuzsalyban. A barátok Be-
regszászban nem csupán termelték, ha-
nem értékesítették is boraikat. Az ital-
mérés és a borivás annyira elterjedt, 
hogy 1518-ban II. Lajos király meg-
hagyta a város elöljáróinak: ne enged-
jék, hogy a barátok a földesúri bormé-
rés alkalmával titkon vagy nyilvánosan 
mérjék boraikat, tettenérés esetében a 
bírák kobozzák el és osszák szét a nedűt 
a szegények között.

Hegyvámszedés idején
A beregszászi szőlőhegyen a XVII. szá-
zadban kilencedet szedtek a munkácsi 
várhoz, tizedet a hitszónoknak és a ta-
nítónak, ezenfelül hegyvámszedéskor 
kötelesek voltak kalácsot és kappant 
adni, a földesúr borát kimérni, az árát 
leadni. Az uradalmi szőlőket a környe-
ző falvak – Nagybereg, Beregújfalu, 
Gát, Mezővári – jobbágyai művelték, 
ők készítették a termeléshez a kádakat, 
a hordókat, végül még kötelesek voltak 
a bort Munkács várához szállítani.

A Beregszász környéki szőlőhegyek 
főként a munkácsi vár urainak birto-
kát képezték, azok nagyrészt erdélyi 
főurak voltak. Bethlen Gábor lénye-
gesen enyhített a szőlőművelők terhe-
in, egyben tőle származnak a legré-
gebbi szőlőhegyi szabályok, amelyek 
a jó művelésre, a birtokosok közötti 
egyetértésre, a vallás tiszteletére irá-
nyultak. Elrendelte, hogy „hordót ez-
után senki ne merészeljen másként csi-
nálni, hanem gönci félének régi szokás 
szerint, harmadfélszáz itzés legyen.”

Thököli Imre fejedelem 1684. július 
10-én adott ki részletes utasítást a sző-
lőművelésről és pincekezelésről. Ebben 
dorgálóan jegyzi meg, hogy a bereg-
szászi szőlők szemléje során már nyi-
tásban voltak, de teljesen karózatlanok 
és kötözetlenek. Előírja, hogy a szőlőt 
jó karban tartsák, trágyával javítsák, a 
munkálatokat időben végezzék. Meg-
feddi a részeges, felelőtlen pincekeze-
lőket, akik miatt „vagyon gyakorta jó bo-
rainknak szegényedése”. Megnőtt a ke-
reslet a bor iránt II. Rákóczi Ferenc 
szabadságharca idején, kellett a bor a 
munkácsi vár megszaporodott őrsé-
gének, a hadaknak, de diplomáciai 
tevékenységeihez is, a külföldi kap-
csolatok „megolajozásához”.

Beregszász a szőlőhegyről  (A SZERZŐ FELVÉTELE)
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megrendezett XXVI. Bükkvinfest 
Bükkaljai Borfesztivál és Nemzetközi 
Borverseny legnagyobb meglepetését 
egy Beregszász székhelyű borászat 
szolgáltatta, mivel benevezett 8 téte-
lükből 1 Nagy Aranyat és 6 Aranyat 
nyertek, így ők lettek a borverseny 
legeredményesebb borászata. 

Miért érdekes mindez számunkra 
manapság, mi lehet ebből fontos a ha-
zai szőlészet-borászat szempontjából? 
– vetődhet fel a kérdés. A hazai bor-
ágazat egyrészt a rendszerváltás utáni 
korszak egyik sikerágazatának tekint-
hető, másrészt viszont még mindig az 
útkeresés stádiumában tart. Az elbi-
zonytalanodás jelei mutatkoznak ab-
ban, hogy melyik terroárhoz mi lenne 
a legideálisabb fajta, s nem tudjuk biz-
tosan, a hazai, vagy a nemzetközi faj-
tákra építsünk-e inkább. Sok borászat-
ra jellemző, hogy túl széles a kínálata, 
amikor optimálisan csak 2-3 fajtára 
kellene szorítkoznia – amelyek abban 
a térségben a legjobban érzik magukat 
–, és ezzel túlvállalják magukat.

Még szakemberek körében is általá-
nosságban elterjedt nézet, hogy Ma-
gyarország Európában a szőlőtermő 
területsáv északi határát jelenti. 
Ugyancsak elterjedt hiedelem, hogy a 
kékszőlő hazánkban is csak Villány-
ban, Szekszárdon érik be teljes bizo-
nyossággal, egyes szőlőfajtákat (pél-
dául Cabernet Sauvignont) már Eger-
ben sem érdemes telepíteni. Vannak 
borvidékeink, ahol a hegyközségi elő-
írások egyértelműen tiltják kékszőlő 
telepítését, akik viszont lemondva a 
pályázati támogatásról, széllel szemben 
is vállalják céljaikat, mégis csúcsminő-
ségű vörösborokat tudnak termelni pél-
dául a Csobáncon, a Szent György-
hegyen vagy a Káli-medencében. 
Itt lappang még az a kérdés is, hogy 

került a térség, majd a második vi-
lágháborút követően a nagy Szovjetunió 
kebelezte be Kárpátalját. A szőlőterüle-
tek a Beregszászi Szőlészeti és Borászati 
Kutatóintézet, valamint a Beregszászi 
Borkombinát kezelésébe kerültek, a bor-
vidék környező településeinek területei 
pedig a helyi kolhozok, szovhozok tulaj-
donába juttottak. A folyamatosan sorva-
dó borászat a gorbacsovi alkoholstop ha-
tására végképp ellehetetlenült, a szőlővel 
egykor betelepített mikroteraszok leko-
paszodtak, a pusztulás szembeszökő volt. 

Ukrajna 1991. augusztus 24-én ki-
áltotta ki függetlenségét. A Bor-
kombinát rá öt évre csődbe jutott, a 
borászati vállalkozások fokozatosan 
megszűntek. A romokból lassan, de 
megindult a kibontakozás. A politi-
kai és gazdasági körülmények köz-
ben folyamatosan változtak. Eleinte 
az orosz piac biztos vevő volt a be-
regszászi térség boraira, ám az uk-
rán–orosz konfliktust embargó kö-
vette, és hirtelen ott maradt a borvi-
dék olyan minőségű termékekkel, 
amilyet Oroszországon kívül másho-
vá lehetetlenség volt eladni – a nem-
zetközi piacon csak világszínvonalú 
áruval lehet megjelenni.

Ha ma végigmegyünk a Beregszász–
Nagymuzsaj–Bene–Sárosoroszi–
Nagyszőlős útvonalon, ami egyko-
ron a híradások szerint világattrakci-
ót jelentett, zömében lepusztult hegyol-
dalakat, elparlagosodott, beerdősödött 
egykori szőlőterületeket láthatunk. 
A valaha mintegy 2000 hektárt kite-
vő termő szőlő 500 hektárnál is keve-
sebbre zsugorodott. 

Fajtaszerkezeti dilemmák
Hogy mégiscsak éledezik a szőlő- és 
borkultúra a Kárpátalján, azt itthon ap-
róbb jelekből vehettük észre. Az idén 

szabad-e, lehetne-e Tokajban vörös-
bort készíteni? Négy-öt tokaji pincé-
szet már forgalmaz vörösbort Tokaj-
ban, de vajon a Pinot Noirnál na-
gyobb hőigényű fajtákkal is tudnánk 
ott eredményt elérni? Az egykori 
Beregszász–Nagyszőllősi Borvidék 
épp egy cseppet van északabbra a to-
kajinál, tehát ami ott beérik, az To-
kaj számára is iránymutató. Ez is in-
dokolja, hogy ismét odafigyeljünk a 
Beregszász környéki borvidékre.

Kibontakozóban
Jelenleg két nagy borászat mellett ap-
róbb családi pincészetek próbálnak 
megbirkózni ezzel a feladattal és elin-
dulni a világpiac irányába. A Cotnar 
Pincészet mintegy 100 hektáron terme-
li a szőlőt Beregszász térségében. Ennél 
is jelentősebb az ugyancsak beregszászi 
székhelyű Chateau Chizay Pincészet, 
amely elsőként jelentkezett ebből a ré-
gióból minőségi termékekkel. Összes-
ségében 272 hektáros birtokából Be-
regszászon 70, Medencén 121, 
Závidfalván 81 hektárt művelnek. 
A beregszászi Kishegy déli oldalában, 
festői környezetben található gyönyö-
rű szőlőrekonstrukciójuk, a Tiszától 
alig 10 kilométerre északi irányban. 
Ezen a birtoktesten 200–300 méteres 
tengerszint feletti magasságban a 
Muskotály, Cserszegi Fűszeres, 
Tramini, Sauvignon Blanc, Rajnai 
Rizling mellett Pinot Noir, Merlot, 
Cabernet Sauvignon, valamint 
Alibernet terem.

Az idei szőlőhegyi eredmények 
önmagukért beszélnek: a Chateau 
Chizaynál az idei szüret a Muskotály 
szőlővel kezdődött, az 23 cukorfo-
kon érett be. A Cserszegi fűszerest 
ugyancsak 23 fokon szüretelték, a 
Sauvignon Blanc-t 23; a Pinot Blanc-t 
22; a Pinot Noir-t 25 fokon. Szeptem-
ber 27-én kezdődött a Kékfrankos sze-
dése, ami 23 fokosra érett be, minden 
szőlő kiváló savakkal, valamint 
ph-értékekkel rendelkezik. A Merlot, 
a Cabernet Sauvignon, az Olaszriz-
ling, a Rajnai Rizling szintén tökéle-
tes paraméterekkel érett be. 

Dékány Tibor

Kisbégány többgenerációs kádárműhelye (FORRÁS: KÁRPÁTINFÓ)
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TÁRGYAK – TÖRTÉNETTEL

A nagy termetű és vékony héjú kagylófajok esetében ez ellen a jelen-
ség ellen vagy a héjakat összeszorító rögzítő tapaszok segítségével le-
het védekezni, vagy folyamatos alkoholban, netán paraffinolajban való 
áztatással óvhatók meg a kiszáradástól. Ám miután az amuri kagyló 
mára egyike a leggyakoribb hazai puhatestű fajoknak, ilyen „kiemelt 
gondoskodás” csak néhány példánynak jár, kiállítási vagy oktatási célra 
szánt egyedeket sokkal egyszerűbb frissen begyűjteni.

Az amuri kagyló eredeti hazája a Távol-Kelet, elsősorban az Amur és a 
Jangce folyók vízgyűjtő területei. Inváziós fajként a hetvenes évek végén 
került Európába, ahol a kontinens legészakibb és legdélibb részeit leszá-
mítva általánosan elterjedtnek tekinthető. Meghódította Délkelet-Ázsiát 
(Indokína, Burma, Indonézia) és felbukkant az Egyesült Államokban is. 

Terjedésének és inváziós fajjá válásának hátterében több tényező áll. 
Életciklusa korai fázisában apró karmos lárvái (glochidiumok) vannak, 
amelyek a karmok segítségével halakhoz, elsősorban azok kopoltyúihoz 
tapadnak. Később a lárvák leválnak a halakról, amelyeken utaztak, átala-
kulnak apró kagylókká, és az aljzatba fúródva megkezdik önálló életü-
ket. Feltehetően Kelet-Európába is potyautasként, a szovjet Távol-
Keletről importált növényevő halakon (amur, busa) kerülhettek be lár-
váik. Az amuri kagyló inváziós fajjá válását széles ökológiai tűrőképes-
sége, azaz igénytelensége nagyban segíti; bár az iszapos aljzatokat pre-
ferálja, de többféle aljzaton is képes megélni. A vízhőmérséklet szélső-
ségeit jobban viseli, mint őshonos versenytársai, a tavikagylók vagy a 
folyamkagylók, és ahol nagy egyedsűrűségben fordulnak elő ezek a hatal-
mas termetű állatok, ott olyan mennyiségben szűrhetik ki a lebegő szerves 
anyagot a vízből, hogy ezzel szabályosan elvonják őshonos versenytársaik 
elől a táplálékot. Egy amuri kagyló akár 12–14 évig is elélhet, és miután már 
fiatal korától, mindössze 3–4 centiméteres testméretet elérve kezd létrehoz-
ni lárvákat, hosszú élete során utódok tízezreit képes a világra hozni. 

Lehet olyan érveléssekkel találkozni, hogy az említett tulajdonsága mi-
att az amuri kagylónak komoly szerepe van a természetes vizek öntisz-
tulásában, illetve mesterséges vizekben biológiai szűrőként alkalmazha-
tó. Ezzel együtt a helyzet az, hogy az őshonos nagykagylóink visszaszo-
rulásának hátterében álló okok egyike éppen ennek a fajnak az erőteljes 
térhódítása – emiatt elsősorban kártékony betolakodóként tekintünk rá. 

Fehér Zoltán

Á lló és folyóvizeink partján gyakran találkozhatunk hatalmas, 
akár a pingpongütő méretét is elérő kagylóhéjakkal, néha ak-
kora tömegben, hogy az a benyomásunk támad: a gerinctelen 

biomassza oroszlánrészét ez az egy faj teszi ki az adott víztestben. 
Ezek a héjak egy távol-keleti eredetű inváziós faj, az amuri kagyló 

(Sinanodonta woodiana) héjai. Maga a kagyló valamikor a múlt század 
hatvanas-hetvenes éveiben kerülhetett Magyarországra, azonban első 
dokumentált előfordulási adata csak 1980-ból van, amikor Petró Ede a 
gyulai vár melletti Csónakázó-tóból begyűjtötte az első hazai egye-
det. Felfedezését Petró 1984-ben közölte az Állattani Közlemények-
ben. Bár az amuri kagyló magyarországi felbukkanása akkor nem volt 
teljesen váratlan, hiszen Sárkány-Kiss Endre a Bihar megyei Cséfán 
már 1979-ben megtalálta, mégis az új inváziós puhatestűfaj megjelené-
se akkoriban egyfajta szenzációnak számított malakológus (csigász és 
kagylász) körökben. Mivel egy, a faunánkra nézve új, ráadásul hatalmas 
termetű, látványos fajról volt szó, a gyulai Csónakázó-tó abban az év-
ben valóságos búcsújáró hellyé változott, malakológusok egész hada 
látogatott Gyulára, hogy begyűjtse az új jövevényt. 

A Magyar Természettudományi Múzeum első hazai példányai is ebből 
az évből származnak. A viszonylag nagy méretű, de vékony kagylóhéj 
elöregedése és száradása során feszültség alakul ki a peremmel párhu-
zamos irányban. Ennek hatására a peremszéli sérülésekből előbb-
utóbb óhatatlanul elindulnak sugár irányban olyan repedések, amelyek 
a kagylóhéjakat idővel teljesen szétrepesztik. A vastagabb héjú és ki-
sebb méretű őshonos kagylófajoknál ez a jelenség sokkal kevésbé jel-
lemző, ezért a gyűjtemény kezelői az amuri kagyló példányainál nem 
számítottak erre. Sajnos emiatt a korai gyűjtésű amuri kagyló példánya-
ink mostanára igen megviselt állapotba kerültek. 

ÖZÖNFAJ A HABOKBÓL: 
AZ AMURI KAGYLÓ

Amuri kagyló a Hérault folyóban…

… és az Ardéche aljzatán (V. PRIÉ/CARACOL FELVÉTELEI) 



1450   Él e t É s  tu d o m á n y   2018/46

IV. (Rettegett) Ivánnak hét 
feleségétől összesen öt 
fia született. Kettő kö-

zülük még csecsemőkorában meghalt, 
Iván trónörököst pedig egy elborult 
pillanatában saját kezűleg ölte meg. 
1584-ben bekövetkezett halálakor már 
csak a testileg és szellemileg is fejletlen 
Fjodor trónörökös, és öccse, Dimitrij 
cárevics éltek. Előbbit cárrá koronáz-
ták ugyan, de gyakorlatilag saját sógo-
ra, Borisz Godunov kormányozta he-
lyette az országot, míg Dimitrijt a 
Volga-parti Uglicsba száműzték, 
hogy ne okozzon felesleges belviszályt. 
A kisfiúról hamar kiderült, hogy epi-
lepsziában szenved, ráadásul fékezhe-
tetlen természete is sok munkát adott 
nevelőinek. Följegyezték róla, hogy té-
len hóembereket épített, és miután a 
legtekintélyesebb bojárokról nevezte el 
őket, levágta a fejüket. 

A serdülő fiú 1591. május 15-én a pa-
lota hátsó udvarában késdobálóst ját-
szott a pajtásaival. A tőrt úgy kellett 
feldobni, hogy a hegyével előre vissza-
hullva, beleálljon a földbe. A cárevics 
dajkája egy közeli padon ülve figyelte 
őket, de a bágyadt tavaszi napsütésben 
el-elszundított. Egyszer csak szörnyű 
sikoltozásra ébredt. Rémülten vette 
észre, hogy a cárevics átvágott torok-
kal hever a földön. Az Uglicsban tör-
téntek híre hamar eljutott Moszkvába, 
és Borisz Godunov vizsgálóbizottságot 
küldött a helyszínre, hogy kiderítsék 
az igazságot a cárevics halála ügyében. 
A szemtanúk szerint egyszerű baleset 
történt. Dimitrij ugyanis hirtelen epi-
lepsziás rohamot kapott, és a kezében 
tartott késsel torkon szúrta magát. A 
vizsgálat végül megállapította, hogy 
valóban baleset történt. Utólag ugyan 
nehéz lenne kideríteni az igazságot, az 
azonban kétségtelen, hogy Borisz Go-
dunovnak jól jött Dimitrij halála, aki 

AZ ÁLCÁROK KORA

ZŰRZAVAROS IDŐK

gyermektelen sógora halála után örö-
költe volna a trónt. 1598-ban az orszá-
gos gyűlés valóban a kormányzót vá-
lasztotta meg I. Borisz néven. 

Két évvel később kitört a távoli Pe-
rui Alkirályság területén található 
Huaynaputina vulkán, melynek követ-
keztében Oroszországban hirtelen 
időjárásváltozás következett be. A nyári 
éjszakákon is gyakran fagypont alá 
csökkent a hőmérséklet, ami elvitte a 
termés javát, és országszerte éhínség 
dúlt, amely egyes számítások szerint fél-
millió áldozatot szedett. Azok egy része 
pedig, akik megélhetés nélkül marad-
tak, rablónak álltak. A cár uralma ellen 
parasztfelkelések robbantak ki olyan ka-
landorok vezetésével, akiknek kapóra 
jött az uglicsi cárevics rejtélyes története. 

A csudovi szerzetes
Grigorij Bogdanovics Otrepjev való-
színűleg elszegényedett litván nemesi 
családból származott, akit szerzetes-
nek adtak, de miután megszökött a 
csudovi kolostorból, Uglicsban telepe-
dett le. 1600 körül szegődött Adam 

Wiśniowiecki lengyel nemesúr szolgá-
latába, mint inas és lovászfiú. Amikor 
egy napon ura valami miatt megszid-
ta, és pofon ütötte, a fiú magából ki-
kelve azt kiabálta, ha tudná, hogy va-
lójában ki is ő, akkor bizony nem bán-
na így vele. Nem is titkolta tovább, 
hogy ő a halottnak hitt Dimitrij cáre-
vics. Otrepjev azt állította, hogy cári 
nevelője egy hasonmást csempészett 
az ágyába, míg őt évekig egy jószívű 
orvos rejtegette oroszországi kolosto-
rokban. Kalandos története bizonyíté-
kául egy drágakövekkel kirakott ke-
resztet mutatott fel Wiśniowieckinek. 
Sokak szerint valóban hasonlított 
Dimitrijre, és túl művelt volt ahhoz, 
hogy egyszerű inas legyen. 

Otrepjev most már hívei élén Litváni-
ába indult, hogy támogatókat keressen 
egy hadjárathoz, amellyel letaszíthatja a 
szerinte trónbitorló I. Boriszt. Litván és 
lengyel nemesek segítségével, kozákok-
ból és kalandorokból toborzott hadsere-
ge élén 1604-ben meg is rohamozta 
Oroszországot. A cár a hír hallatán szer-
zetesnek öltözött orgyilkosokat küldött 
Putyivlba, hogy megmérgezzék az álcá-
revicset, ám idő előtt leleplezték őket. 
Amikor pedig Borisz 1605 tavaszán, va-
lószínűleg szélütés következtében meg-
halt, hadserege azonnal átállt a trónkö-
vetelőhöz. Ráadásul a valódi Dimitrij 
édesanyja is úgy nyilatkozott, hogy ő a 
jogos trónörökös, pedig Otrepjevnek 
volt egy jól látható szemölcse a jobb sze-
me alatt. Erre a hírre a moszkvai bojárok 
meggyilkolták az elhunyt Borisz cár kis-
fiát, a 16 éves II. Fjodor cárt. Az álcáre-
vics még azon a nyáron diadallal vonult 
be Moszkvába, ahol az Uszpenszkij-
székesegyházban azon nyomban meg 
is koronázták. 

Rövid országlása alatt komolyan 
vette az uralkodás felelősségét, és ma-
ga is elhitte, hogy hatalma Istentől 

Zűrzavaros időknek hívják a történészek a Rurik-dinasztia kihalásától a Romanovok hatalomra kerülé-
séig (1589-1613) tartó időszakot Oroszországban. Hasonló volt Angliában a rózsák háborúja, 
Franciaországban a hugenotta háborúk, vagy a Német-római Birodalomban a „nagy interregnum” sza-
kasza. A legszembetűnőbb különbség talán az oroszországi önjelölt uralkodók megjelenése, akik egy 
gyanús körülmények között elhunyt cárevics személyiségét magukra öltve próbáltak uralomra jutni.

IV. Rettegett Iván 1672-es ábrázolása
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megvédik a cár életét. A lármára Dimitrij 
és felesége az ablakhoz futott, de ekkor 
már rájuk is törték az ajtót. Kozák kardját 
a kezében tartva, a cárnak sikerült leráz-
nia támadóit. Az ablakon kiugorva, az 
esküvőjére ácsolt emelvényen próbált 
menekülni, ám rosszul lépett, s harminc 
méteres magasságból egy gabonatároló-
ba zuhant. Összezúzta mellkasát és kifi-
camította a lábát, mire sántikálva igye-
kezett elrejtőzni. Egy testőrcsapat védőn 
körülvette, a bojárok azonban megfe-
nyegették a katonákat, hogy otthon ma-
radt családjaikat felkoncolják, ha nem 
adják ki nekik a szélhámost. Egy óvatlan 
pillanatban aztán előugrott egy Grigorij 
Valujev nevű bojárfi, és belelőtt a bénán 
heverő Dimitrijbe. Aztán a többiek is rá-
vetették magukat a sebesültre, és ütötték 
agyba-főbe, miközben azt kiabálták, 
hogy a lengyelek megölik a cárt. 

Dimitrij tetemét bohócruhába öltöz-
tetve közszemlére tették a Vörös té-
ren, majd elföldelték a város határá-
ban. Vaszilij Sujszkij –  akit IV. Vaszi-
lij néven koronáztak cárrá – később 
kiásatta áldozata holttestét, amelyet 
elégettek, és a hamvakat lőporral ke-
verve, ágyúból lőtték Lengyelország 
irányába, ahonnan érkezett. 

Az új uralkodó sem váltotta be azon-
ban a reményeket, és hamarosan olyan 
szóbeszéd keringett, hogy az előző cár 
mégsem halt meg, hanem sikerült el-
menekülnie. Még egykori bizalmasa, 
Mihail Molcsanov is megpróbálta elhi-
tetni másokkal, hogy ő Dmitrij, de sen-
ki nem hitt neki. Ukrajnában egy Ivan 
Bolotnyikov nevű volt gályarab a he-
lyi parasztokból, törvényen kívüliek-
ből és kozákokból sereget verbuvált, és 
Moszkva ellen vonult, de vereséget 
szenvedett. Bolotnyikov Tulába mene-
kült, és megmaradt seregét egyesí-
tette a magát I. Fjodor fiának kiadó 
ál-Péter cárevics hadaival. Vaszilij 
azonban 1607 októberében bevette az 
erődítményt. Bolotnyikovot Moszkvá-
ba vitték, megvakították, majd vízbe 
fojtották, az ál-Pétert pedig kínvallatás-
nak vetették alá. Vallomása szerint árván 
nőtt fel. Először almát árult, majd hajó-
szakács lett, később bőrt és cipőt árult az 
asztrahanyi bazárban. Miután már nem 
volt szükség rá, felakasztották. 

A tusinói tolvaj
A lengyelek és a kozákok azonban to-
vábbra sem tettek le tervükről, és 
nem voltak restek keríteni egy olyan 

fiatalembert, aki hasonlított az állítólag 
elhunyt Dimitrijhez, ezért trónkövete-
lőként léptethetik fel Vaszilij ellen. 

Eredeti nevét senki sem ismeri, de 
valószínűleg parasztcsaládban szüle-
tett. A fiatalember Sztarodub város-
ában élt, amíg valakinek eszébe nem 
jutott, hogy ő lenne a megfelelő trón-
követelő. Dimitrij lengyel szolgálója 
ugyanis hajlandó volt megesküdni, 
hogy nem a gazdáját lőtték agyon, 
hanem egy kövér, alacsony embert. 
Ezzel megalapozták a sztarodubi fiatal-
ember hírnevét, aki egyre több felé 
kezdte azt állítani magáról, hogy ő a 
trónfosztott Dimitrij cár. Valójában egy-
általán nem hasonlított elődjére, mégis 
számos támogatóra lelt a kozákok, litvá-
nok és a kormánnyal szembeforduló 
zendülők között. 

Miután a bitorló megszerezte az ural-
mat Dél-Oroszország felett, elindult 
Moszkva ellen. 1608 tavaszán Tusino 
faluban ütötte fel főhadiszállását, itt 
szervezett magának udvart, sőt még 
kormányhivatalt is. A II. ál-Dimitrij – 
akit ettől kezdve a kormányzat tusinói 
tolvajként emlegetett –, innen küldte 
ki bandáit, amelyek végig rabolták 
Észak-Oroszországot. 1610 tavaszán 
azonban svéd és lengyel csapatok se-
gítségével visszaszorították őt és meg-
csappant seregét Kalugába. 

December 20-án a kozákvezér szerep-
ben tetszelgő önjelölt cár egy kiadós ebéd 
után mézsörrel oltotta szomját, majd ré-
szeg száguldozásba kezdett lovasszánján. 
Két oldalról hű tatárjai kísérték lovaikon, 
akikkel azonban az utóbbi időben kissé 
feszültté vált a viszonya. Uruk ugyanis 
kivégeztette a kaszimovi kánt, aki ide-
jött, hogy fiát magával csalja a lengyel 
király táborába. Amikor a tatárok kife-
jezték nemtetszésüket, egyik vezetőjü-
ket, Pjotr Uruszovot meg is botoztatta, 
majd rövid időre börtönbe vetette. Most 
azonban a bosszúra szomjas férfi ott lo-
vagolt mellette. 

Uruszov kivárta a megfelelő pilla-
natot, s amikor Dimitrij már megle-
hetősen lerészegedett, odaugratott 
mellé, és közvetlen közelről agyon-
lőtte. A többiek ezután levágták a ha-
lott fejét, és kopjára tűzve, visszavág-
tattak vele a táborba. Halálát később 
a doni kozákok bosszulták meg, akik 
lemészárolták tatár szövetségeseiket. 

Időközben a gyengekezű IV. Vaszi-
lijt saját bojárjai buktatták meg, majd 
egy hét fős tanács alakult, akik 

eredeztethető. Ez azonban megakadá-
lyozta a tisztánlátásban, helyzete reális 
értékelésében. I. ál-Dimitrij hamarosan 
elidegenítette magától az udvaronco-
kat, mert nem tartotta tiszteletben a 
moszkvai udvar hagyományait és szo-
kásait. A dumában kifigurázta tanács-
adóit, fellépett a korrupció ellen, arcát 
csupaszra borotválta, nem tartotta meg 
a böjtöt, sőt vodka helyett inkább bort 
ivott. Ráadásul jobban kegyelte a kato-
likus lengyeleket, akik őt és feleségét, 
Marina Mniszech-et, egy lengyel ne-
mes lányát, elkísérték Moszkvába is. 
Vaszilij Sujszkij, a Rurik-ház rangidős 
tagja elkezdte rebesgetni a cárról, hogy 
szélhámos, mire letartóztatták, és halál-
ra ítélték. Dimitrij azonban megke-
gyelmezett neki, ami hiba volt, hiszen 
titokban tovább szervezhette az összees-
küvést. 

Ágyúból lőtték ki
1606. május 29-én hajnali 5 órakor 
Dimitrij arra ébredt, hogy zúgnak a ha-
rangok, de azzal nyugtatták, hogy bizo-
nyára tűz ütött ki valahol a városban. 
Mindenesetre felöltözött, s az utcákról 
beszűrődő moraj erősödésével elküldte 
egyik emberét megtudakolni, mi törté-
nik valójában. Sujszkij és társai úgy tet-
tek, mintha lengyel ellenség tört volna 
a városra, és kozákokkal hatoltak be a 
Kremlbe, azzal az ürüggyel, hogy 

I. ál-Dimitrij aláírása

I. ál-Dimitrij
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elszökni, de felismerték, elfogták és 
megláncolva szállították vissza 
Pszkovba. Egy vasketrecben tették 
közszemlére, majd Moszkvába akar-
ták szállítani, hogy ítélkezzenek fe-
lette. Útközben azonban lengyel csa-
patok ütöttek rajtuk, és többek kö-
zött a pszkovi tolvajt is megölték. 
Mások szerint elérték a fővárost, 
ahol az álcárt kivégezték. 

A negyedik, és egyben utolsó ál-
Dimitrijről az sem teljesen világos, 
hogy használta-e egyáltalán a Dmitrij 
nevet. A Zaruckij nevű kozák ata-
mán eredetileg II. ál-Dimitrij embe-
reként szolgált, majd bukása után 
„védelmébe vette” annak özvegyét, 
valamint csecsemő fiát. Ám hamar 
eltűnt a történelem süllyesztőjében. 

Közben Kuzma Minyin Nyizsnyij 
Novgorod-i kereskedő vezetésével 
újabb népfelkelés tört ki, és 1612 végé-
re kiszorították az idegen csapatokat 
az országból. Egy évvel később a nem-
zetgyűlés Mihail Romanovot válasz-
totta cárrá, aki lassanként stabilizálta 
hatalmát az országban. Az 1917-es bol-
sevik forradalomig az ő leszármazott-
jai uralkodtak Oroszországban. 

Az ál-uralkodó jelenség
Mint láttuk, a zűrzavaros időszak 
alatt öten is megpróbálták elhitetni 
magukról, hogy ők az Uglicsba 
száműzött Dimitrij cárevics, aki cso-
dálatos módon megmenekült a halál-
ból. De nem ők voltak az elsők a tör-
ténelemben, akik ezzel próbálkoztak. 
Imposztorként emlegetik azokat, 
akik másoknak adták ki magukat 
valamilyen haszonszerzés céljából. 

felajánlották a trónt a lengyel király 
fiának, Ulászlónak. Ám miután 
nem volt hajlandó áttérni az orto-
dox hitre, a cím betöltetlen maradt. 
A lengyelek bosszúból felgyújtották 
Moszkvát. Ezután országszerte népi 
milíciák alakultak az idegen hódítók 
kiűzésére. 

A pszkovi tolvaj
Ekkor azonban már mindenki 
Dimitrijről beszélt, aki állítólag még-
sem halt meg Kalugában. 1611 tava-
szán ugyanis Novgorodban megje-
lent egy férfi, aki azt állította magá-
ról, hogy ő az egykori uglicsi szám-
űzött, de a lakók nem hittek neki, és 
elüldözték. Ekkor Ivangorodba uta-
zott, ahol elnyerte a kozákok támo-
gatását, akik akkortájt Pszkovban ál-
lomásozva Moszkva környékén fosz-
togattak. A csaló valójában egy 
Matyusa vagy Ilejka nevű kiugrott 
moszkvai diakónus volt, aki kalan-
dosabb életre vágyott. A kozákok 
adták neki a Sidorka nevet, és nevez-
ték őt a „csodával határos módon meg-
menekült Dimitrij cárevicsnek”. 

Az országban portyázó svéd csapa-
tok vezére szintén hajlandónak mu-
tatkozott elismerni az ál-Dimitrijt, ha 
lemond a trónról, és a svéd trónörö-
köst nevezi meg utódjának. Ő azon-
ban megtagadta az ajánlatot. Ugyan-
ebben az időben felbukkant egy ne-
gyedik ál-Dimitrij is Asztrahányban, 
akinek azonban 1612 elején nyoma 
veszett. Március közepén Moszkvából 
küldöttek érkeztek Pszkovba, hogy 
megbizonyosodjanak afelől, hogy a 
törvényes uralkodóval van-e dolguk. 
Miután elismerték őt, hűséget eskü-
dött a fővárosnak, hogy megvédi a 
népet az idegen hódítóktól. 

A „pszoki tolvaj” elhatározta, hogy 
a fővárosba utazik, és elismeri fele-
ségének Marina Mniszech-et, ahogy 
annak kiskorú gyermekét is magáé-
nak ismerte el. Idővel azonban any-
nyira a fejébe szállt a dicsőség, hogy 
már törvények felettinek gondolta 
magát. Hatalmas adókat vetett ki az 
általa uralt területen, amellyel legin-
kább saját kicsapongó életvitelét fe-
dezte. Ráadásul büntetlenül erősza-
kolta meg az előkelőségek feleségeit 
és lányait. Végül saját kozákjai is ki-
ábrándultak belőle, és ellene fordul-
tak. Sidorka megérezte a veszélyt, 
és május 18-án éjszaka megpróbált 

Sverre Sigurdsson – aki egy fésűkészí-
tő fiaként nőtt fel – 1183-ban II. Sigurd 
norvég király fiának adta ki magát, és 
szerezte meg a trónt. Az 1183-ban meg-
gyilkolt II. Alexios bizánci császár ne-
vében három kalandor is próbálkozott a 
trón megszerzésével. II. Frigyes német-
római császár 1250-ben bekövetkezett 
halála után még hosszú ideig tartotta 
magát a szóbeszéd, hogy a császár való-
jában még él, és idővel vissza fog térni 
trónjára. Ezt a hiedelmet használta ki 
egy Tile Kolup nevű férfi, aki Köln vá-
rosába érkezve azt állította magáról, 
hogy ő II. Frigyes. A polgárok azonban 
kinevették őt, és a csatornába hajítot-
ták. A rózsák háborújának zavaros idő-
szakában a Towerben eltűnt hercegek 
(Edward és Richárd) kiváló „alap-
anyagként” szolgáltak későbbi trónkö-
vetelők fellépéséhez. Miután VII. Hen-
rik szerezte meg a trónt, egy Lambert 
Simnel nevű fiú azt állította, hogy ő a 
törvényes uralkodó. Henrik azonban 
legyőzte a csapatait, akik támogatták 
őt, Simnel életét azonban megkímélte, 
sőt a továbbiakban solymászként alkal-
mazta az udvarában. Nem így egy 
újabb trónkövetelőt, egy Perkin 
Warbeck nevű fiút, aki azt állította, 
hogy ő az igazi Richárd herceg, aki-
nek sikerült megszöknie a Towerből. 
1495-től kezdve háromszor kísérelte 
meg Anglia elfoglalását, de mindany-
nyiszor kudarcot vallott. Utolsó alka-
lommal Henrik emberei elfogták, és 
bitófán végezte. A XVI. század végén 
a portugál ál-Sebestyének keltettek 
nagy feltűnést, ahogy Moldvában is 
feltűnt néhány ál-uralkodó. 

Az orosz szamozvanyec szó pontos 
magyar fordítása valójában nem álcárt 
jelent, hanem önmagát (valaminek) ne-
vező (személy). Talán az önjelölt szó len-
ne értelmileg a legmegfelelőbb. Legin-
kább a kozákság élt ezzel a lehetőséggel 
a központi kormányzat meggyengíté-
sére. A mese ilyenformán jól megkonst-
ruált ideológiai fegyverré vált, amely-
nek lényege az, hogy az igazit, a legitim 
cárt hitelteleníti, hamisnak és illegitim-
nek deklarálja, míg a trónbitorló hamis 
cárt igaz, legitim uralkodónak állítja 
be. Ugyanakkor az álcárok tömeges 
fellépésével egyre inkább komolytalan-
ná tette őket, míg végül már senki sem 
hitt nekik. Mihail Romanov megerő-
södésével az ál-cár jelenség lassanként el 
is homályosult Oroszországban. 

Hegedüs Péter

I. Mihály cár
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Harminc évvel ezelőtt amerikai 
csillagászok kis csoportja, Bill 
Borucki vezetésével, a kali-

forniai Lick Obszervatóriumban kí-
sérletezett. Arra voltak kíváncsiak, 
hogy a kor fényességmérési technoló-
giájával lehetséges-e más csillagok kö-
rül keringő bolygókat felfedezni (már, 
persze, ha léteznek), amint azok elha-
ladnak csillagjuk előtt, és fényének 
egy kis részét eltakarják. Ott és akkor 
egy kiábrándító „nem” lett a válasz, 
de ez nem szegte kedvüket. Néhány 
évvel később, 1992-ben, benyújtották 
az első pályázatukat a NASA-hoz egy 
űrben működő távcső megtervezésé-
re, amely több ezer csillag folyamatos 
megfigyelésével keresett volna ilyen 
extraszoláris planétákat. Onnantól 
még nyolc év, négy további pályázat, 
és az első exobolygók felfedezése kel-
lett hozzá, hogy végre az amerikai űr-
hivatal is áldását adja a tervre. A Kep-
ler űrtávcső megépült, 2009 egy tava-
szi éjszakáján megkezdte útját a Nap 
körül, és azóta fenekestől felforgatta a 
csillagászatot. 2018. októberében az-
tán a NASA bejelentette, hogy az űr-
távcső üzemanyaga elfogyott, így 
nem képes többé méréseket végezni, 
ezért hivatalosan is nyugdíjazták. En-
nek apropóján érdemes visszatekinte-
ni, hogyan is zajlott le az asztrofizika 
legújabb forradalma az elmúlt szűk 
egy évtized alatt. 

Felforgatási képességben a Kepler 
tényleg hasonló volt nagy testvéré-
hez, a Hubble űrtávcsőhöz, viszont 
azt egészen más módszerrel tette. A 
Hubble általános célú obszervatóri-
umnak épült, ami bármit megmér, 
amit a kutatók javasolnak, és érde-
mes megmérni. A Kepler ezzel 
szemben célszerszám lett, jó előre 
megválasztott működési elvvel és 
mérési programmal. A küldetése el-
ső négy éve így is telt: közel 170 ezer 
kiválasztott csillag fényváltozásait 
követte nyomon folyamatosan, min-
den fél órában rögzítve azok képeit, 
az égbolt jó előre kijelölt területén, a 
Hattyú és Lant csillagképek között. 

Hol bujkáltok, Földek?
A kétezres években az exobolygók 
még a tudomány határmezsgyéjét je-
lentették: tudtuk, hogy léteznek, is-
mertünk is már néhány tucat gázóri-
ást, de az égitestek többsége még elér-
hetetlennek tűnt. Ehhez képest a Kep-
ler céljai elképesztően ambiciózusnak 
tűntek. Az űrtávcső fő feladataként 
azt tűzték ki Boruckiék, hogy meg-
mérje, milyen gyakoriak a Földhöz 
hasonló, kicsi, hűvös kőzetbolygók a 
Naphoz hasonló csillagok körül. Eh-
hez nem csak rendkívül precíz fényes-
ségméréseket kellett gyűjteni, hanem 
mindezt fáradhatatlanul és birkatüre-
lemmel kellett végezni. A Föld maga, 

például a Napnak mindössze egy tízezred 
részét takarja el, évente egyetlen alka-
lommal, tíz óra hosszan: ilyen esemé-
nyekre akart vadászni a Kepler is. Tíz 
éve ez még olyan kihívásnak tűnt, 
amire keveseknek volt válasza. 

Sőt, volt egy másik, ugyanennyire 
ambiciózus célja is. Az exobolygók ko-
rát, méretét, tömegét (és így az összeté-
telét) ugyanis csak annyira ismerhetjük 
pontosan, amennyire az anyacsillagu-
kat ismerjük. A csillagászok már régóta 
üldözték a Napon látott, és rengeteg 
csillagban is feltételezett, apró kis csil-
lagrezgések sokaságát, de a megfigye-
lésük, a bolygókhoz hasonlóan, nagy 
pontosságú fényességmérések sorozatát 
követelte meg. A Kepler szélesre tárta 
az ajtót az aszteroszeizmológia tudo-
mányága előtt, és a csillagrezgésekkel 
végre bepillantást kaphattunk a csilla-
gok belsejébe is. Ez utóbbi fejlemény 
nem kapott olyan hatalmas fanfárt a 
szakmán kívül, mint az exobolygók, de 
a csillagok kutatását a Kepler kétségkí-
vül ugyanúgy forradalmasította. 

Aztán elromlott. 

Az asztrofizika Apollo-13-a
Az űrben nincs mibe kapaszkodni. 
Ahhoz, hogy a megfelelő csillagok irá-
nyába álljon a távcső, és úgy is marad-
jon, lendkerekekre és rakétahajtómű-
vekre van szükség. A Kepleren négy 
év alatt két lendkerék is elromlott a 

A  K E P L E R  N Y U G D Í J B A  M E N T

EGY ŰRTÁVCSŐ 
KÉT ÉLETE

Közel egy évtized után nyugdíjba vonult az amerikai Kepler 
űrtávcső. Az űreszköz azért épült, hogy egy egyszerű, de 
alapvető kérdésre keresse a választ: mennyi bolygó, és milye-
nek keringenek odakint, más csillagok körül. Aztán meghibá-
sodott, és talán ez volt a legjobb dolog, ami történhetett vele. 
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fel azokat? Amíg az eredeti missziót 
hosszú éveken át tervezgették, az új 
működési mód kitalálására és kipróbá-
lására most csak hónapok álltak rendel-
kezésre. A részleteket pedig gyakorla-
tilag menet közben dolgozták ki. 

Az új terv 2014 elejére kristályoso-
dott ki, és a NASA tetszését is elnyer-
te. A Kepler új feladatot és új csillag-
mezőket kapott. Kiderült, hogy a 
Naprendszer fősíkjába fordítva éri a 
legegyenletesebben a napfény, ilyen-
kor elég hat óránként a hajtóművek 
egy kis pöffentésével megigazítani a 
helyzetét, és így még néhány évig ki-
tart majd a fedélzeten lévő üzem-
anyag. Ahhoz viszont, hogy a Nap 
mindig oldalról süsse, 70-80 naponta 
váltani kell a látómezőket. Ezek a rö-
vid kampányok persze azt jelentették, 
hogy többé nem lehetett éves keringé-
si idejű Földeket keresni a Keplerrel. 

A svájci óra és a svájci bicska
A Kepler története ekkor lényegében 
két párhuzamos szálra bomlott. Egy-
részt ott volt az eredeti misszió, az ola-
jozottan működő svájci óra által 
gyűjtött, négy évnyi adat, amelynek 

négyből. Két ép lendkerékkel viszont a 
három térbeli irányból egyben nem le-
hetett irányban tartani, arra a távcső 
szabadon dülöngélhetett. (Az űrben 
ugyanis nincs mibe kapaszkodni, de a 
Nap fényének nyomását érzi a távcső, 
és attól forogni kezdhet.) Úgy tűnt, a 
NASA egy sikeres missziójának egyik 
napról a másikra reszeltek. 

Valamit tenni kellett, de gyorsan. 
Odakinn, az űrben sodródott a NASA 
600 millió dolláros űrtávcsöve, amin 
szinte minden működött, mégse lehe-
tett használni. A küldetés irányítói a 
széles tudományos közösséghez fordul-
tak használható ötletekért. Ami ezután 
következett, az leginkább az Apol-
lo-13 megmentéséhez hasonlítható. 
Az alaposan kidolgozott protokol-
lok, procedúrák, célszoftverek mind 
mehettek a kukába, helyettük pedig 
a mérnökök és kutatók masszív 
hekkelésbe kezdtek. Merre nézve 
mennyire stabilizálható az űrtávcső? 
Mit lát abban a pozícióban? Ki és ho-
gyan választja ki ott a mérendő cél-
pontokat? Mennyire lesznek hasz-
nálhatók a gyűjtött adatok? Ho-
gyan, sőt, egyáltalán kik dolgozzák 

a feldolgozása, és az exobolygó-
statisztikák elkészítése még több évnyi 
kemény munkával kecsegtetett. Ezt a 
vonalat Bill Borucki, majd az ő nyug-
díjba vonulása után Natalie Batalha 
vezette. Végül 2017-18-ra készült el a 
Kepler misszió végleges katalógusa, 
4034 bolygójelölttel amelyek közül 
20-30 lehet valamennyire hasonlatos a 
Földhöz. Több kutatócsoport is meg-
becsülte – már amennyire meg lehe-
tett – a végső számot is, a Földhöz 
legalább valamelyest hasonló boly-
gók gyakoriságát a Naphoz hasonló 
csillagoknál, és az értékek valahol a 
minden második-negyedik csillag 
körül csoportosulnak. 

Persze a legtöbb ilyen szám könnyen 
módosulhat, pontosodhat, ahogy az 
anyacsillagokról való ismereteink bő-
vülnek új forrásokból, például az 
európai Gaia űrtávcső adatai segít-
ségével. Úgyhogy, bár a NASA 
Kepler missziója 2017-ben hivatalo-
san véget ért, az adatok még sok-
sok évig adnak majd munkát a Föld 
csillagászainak, és exobolygók még 
könnyen ki- vagy bepottyanhatnak a 
lakhatósági zónába.

A Kepler nem rögzített „szép” képeket, csak sok-sok csillag fényességváltozásait. Ezek azonban rengeteg felfedezéshez vezettek: új bolygótípu-
soktól, Tatuinokon, vagyis kettőscsillagok körüli planétákon, többes bolygórendszereken át éppen szétszakadó égitestekekig, időjárás nyomaiig 

a legnagyobb gázbolygókon. (NASA / AMES / JPL-CALTECH / T.PYLE / DANA BERRY)



Él e t É s  tu d o m á n y   2018/46  1455

Eközben beindult az új misszió is, 
amely a K2 nevet kapta, először Tom 
Barclay, később pedig Jessie Dotson és 
Geert Barentsen vezetésével. Eleinte az 
egész kezdeményezés egy igazi Rube 
Goldberg-gépnek tűnt, a feladatra 
egyenként nem igazán alkalmas alkat-
részekből összetákolt, komplikált, a fel-
adatát csak nagyjából ellátó szerkezet-
ként, de hamarosan a csillagászközös-
ség is megtanulta, hogyan fordítsa a 
maga hasznára az ilyesfajta felhaszná-
lásra sosem tervezett űrtávcsövet. 

Az egyik fő különbség az eredeti 
misszióhoz képest, amit a csillagászok 
fejébe kellett verni, hogy hiába épült 
célszerszámnak, immár nem volt „cél-
ja” a távcsőnek, hanem obszervatóri-
ummá vált, mint a Hubble. Azaz azt 
mérte meg, és csak azt mérte meg, 
amit a kutatók pályázatokon keresztül 
javasoltak, nem volt többé központilag 
meghatározott csillaglista, garantált 
célpontokkal. Az új lehetőségek pedig 
szép lassan egyre kreatívabb ötletekre 
sarkallták a kutatókat. A látómezők 
körbejárják a Tejútrendszert, a közép-
ponttól a korongon át a külső tartomá-
nyokig? Hasonlítsuk össze a csillagokat 
az egyes irányokban! Beleesnek vala-
melyik látómezőbe csillagkeletkezési 
régiók? Keressünk ifjú csillagok körül 
ifjú bolygókat! Nagy, ismert csillaghal-
mazok, mint a Fiastyúk vagy a Jászol? 
Mérjük meg az összes csillagukat, egy-
szerre! Közeli galaxishalmazok? Azok-
ban lehetnek szupernóvák! A Tejút-
rendszer közepe? Arra ugyan a Kepler-
rel nézve teljesen összemosódnak a csil-
lagok, de azért próbáljunk meg ott is 
bolygókat keresni, mikrolencsézéssel! 
Jól ismert, fényes és/vagy hozzánk kö-
zeli csillagok, mint az Aldebaran, 

TRAPPIST-1, vagy a Wolf-359? Hi-
szen a Wolf-359-nél vívja majd a vég-
zetes csatát 350 év múlva a Föderáció a 
Borg invázió ellen a Star Trekben, fel-
tétlen meg kell őket vizsgálni! 

Sőt – gondolta néhány magyar csil-
lagász – ha a K2 látómezők a Nap-
rendszer fősíkjában vannak, akkor 
nyilván a saját bolygóink, holdjaink, 
kisbolygóink közül is számos átmegy 
a képeken. Vajon ezek a mozgó égi-
testek mérhetők-e egy, kizárólag ál-
lócsillagokra tervezett célműszerrel? 
Még ez sem bizonyult lehetetlennek. 

A Kepler egy egyetlen feladatra épült 
óraműből mindenre alkalmazható sváj-
ci bicskává, a K2 egy kétségbeesett 
mentőexpedícióból valódi, sőt forra-
dalmi asztrofizikai misszióvá vált. 
Négy és fél év alatt 19 és fél észlelési 
kampányt folytatott le. De végül utol-
érte a végzet, és az utolsó csepp üzem-
anyagot is felhasználta. Anélkül pedig 
se a kijelölt területre nem képes többé 
ráállni, sem a nagy teljesítményű anten-
náját a Föld felé fordítani, hogy a gyűj-
tött felvételeket letöltse. Az űrtávcső, 
ami meghatározta a 2010-es évek 
csillagászatát, megkezdte hát jól meg-
érdemelt pihenését. Mi, csi l lagá-
szok viszont nem nyugodhatunk: 
a K2 küldetés nyújtotta aranybányának 
még mindig csak a felszínét kapargat-
juk, sok éven át fog az még munkával 
és felfedezésekkel szolgálni. 

A magyar szál
A Kepler és K2 ugyan amerikai 
missziók, de a magyar kutatók a kez-
detektől jelen voltak a programban a 
csillagok és csillagrezgések vizsgála-
tán keresztül, és az évek alatt komoly 
űrfotometriai műhelyek jöttek létre 

hazánkban. Az űrtávcsővel végzett 
kutatásokra számos forrást sikerült 
elnyerni, köztük két Lendület pályá-
zatot (Kiss László és Szabó Róbert), 
illetve OTKA, majd NKIFH kuta-
tási és posztdoktori pályázatokat 
(Szabó Róbert, Borkovits Tamás, 
Molnár László, Plachy Emese), a to-
vábbi díjakról, ösztöndíjakról, diplo-
mamunkákról nem is beszélve. 

A kutatási eredmények közül külö-
nösen kiemelkedő volt, amikor már a 
legelső aszteroszeizmológiai eredmé-
nyeket bemutató sajtótájékoztatón he-
lyet kaptak változócsillagokkal kap-
csolatos magyar felfedezések, vagy 
amikor Derekas Aliz és munkatársai a 
Science folyóirat hasábjain prezentálták 
a Trinity rendszert, egy egymást köl-
csönösen elfedő hármascsillagot. Szabó 
M. Gyuláék a Kepler-13 körül fedeztek 
fel egy exobolygót, ami segített nekik 
feltérképezni, hogyan torzul el a csillag 
a gyors forgás centrifugális ereje hatá-
sára. Később, a K2 misszióban egy 
újonnan alakult magyar csoport, Pál 
András és Kiss Csaba vezetésével, a 
Naprendszer legnagyobb, név nélküli 
törpebolygója, a 2007 OR10 rejtélyeit 
tárta fel, majd pedig holdat is felfedez-
tek e nagyon távoli rejtélyes világ kö-
rül. És még csak megtippelni sem le-
het, mennyi titok és felfedezés rejtőzik 
még az adatokban. 

Molnár lászló

A Keplert hordozó Delta II rakéta startja
(FORRÁS: NASA)

Fantáziakép (FORRÁS: NASA / AMES RESEACH CENTER / W. STENZEL / D. RUTTER)
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

Nagy hálózatok vizsgálatára jelentős támogatást nyert az Európai Kutatási Tanácstól egy Lovász 
László koordinálásával alakult nemzetközi kutatócsapat. A szemléletmód áthatja napjaink gon-

dolkodását, ez érzékelhető látszólag független témájú esztétikai ítéleteinkben is. Kiállításunk képei 
spontán érkeztek, ám az évtizedekkel korábbi időkben ilyen látványokra nem emeltük rá a kamerát, 
másként fókuszáltunk, és más részleteket vágtunk ki. Hogy miként válik gráfelmélettel modellezhe-
tővé életünk és látásunk-érdeklődésünk, nem mellesleg erről magáról is többet megtudhatunk talán 
e kutatások eredményeiből. Külső és belső kapcsolatrendszereink viselkedésének lehetőségei fogal-
mazódnak. A végtelen új anatómiai vizsgálatai ezek. A módszer nem csak a cseppben a tenger, ha-
nem a tengerben a cseppek.

H. J.

2

1
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1. Horváth Miklós (Butyka, hmika@vilaglex.hu) – 
A béke számadása – A Nagy Háborúra emlé-
kezve 2800 mécses égett a nyíregyházi hősök 

sírkertjében

2. Ferencz Gabriella (Pécs, galagonya.bokor@
gmail.com) – Fönnakadt a világ ág-bogán… 
– Hosszú éveken keresztül szerettem volna 
olyan igazi „gyöngyös-pókhálós” képet készí-
teni, de vagy nem tudtam elég korán felkel-
ni, vagy épp nem volt nálam a fényképező-
gép. Aztán egyszer Németországban jártam 
(Geislingen), a szállásunk 650 m magasan egy 
erdő szélén, ahol végre egy időben volt párás 

pókháló, fényképezőgép és én…

3. Sterk Pál 
(Budapest, vbkinizsi@freemail.hu) –

 Izzik a galagonya

4. Boros Margit 
(Budapest, bbrm2xis@gmail.com) – 

Emlékké szelídül
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(Budapest, szamarkut@gmail.com) – 
Bokáig aranyban – A Börzsönyben 

6. Andrési Pál 
(andresi.pal@gmail.com) – 
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A z egyetemi felvételi rend-
szert a világ minden orszá-
gában a helyi igényekhez és 

körülményekhez igazítják, és egy or-
szágon belül is időről időre változtat-
nak rajta a döntéshozók. Az Ameri-
kai Egyesült Államokban például 
semmilyen központi koordináció 
nincsen, a felvételi lebonyolítása és a 
diákok szelektálása minden egye-
temnek a saját hatáskörébe tartozik. 
Az Egyesült Királyságban a diákok 
ugyan központi platformon jelent-
keznek, a döntéseket azonban az 
egyetemek közös egyeztetés nélkül, 
maguk hozzák meg. Ennek az ered-
ménye, hogy egy hallgató több egye-
temre is felvételt nyerhet, majd ké-
sőbb eldöntheti, hogy melyiket fo-
gadja el. A koordinálatlanság oka 
valószínűleg nem a döntési szabadság 
tiszteletben tartása– sokkal inkább az 
említett országok egyetemeinek ver-
sengése a borsos tandíjakért.

Hazánkban 1996 óta szinte minden 
felsőoktatási helyet egy központosí-
tott eljárás oszt ki a jelentkezők kö-
zött. A koordináció előnye egyrészt 
az, hogy a rendszer átlátható, és az ál-
talános felvételi pontszámítás nemigen 
hagy teret a manipulációra. Másrészt 
az egyetemek dolgát könnyíti meg: 
míg egy központi rendszerben csak a 
keretszámot és az esetleges helyi pont-
számítási kritériumokat kell megadni-
uk, az egyénileg lebonyolított eljárá-
soknál stratégikusan, saját maguknak 

A  H A Z A I  E G Y E T E M I  P O N T H AT Á R O K  Ö S S Z E F Ü G G É S E I

A FELVÉTELI RENDSZER 
MATEMATIKÁJA

kell meghatározniuk a felvettek kö-
rét, számolva azzal is, hogy ez utób-
biak közül páran visszautasítják majd 
az ajánlatot.

A hazai eljárás
Magyarországon a központi rendszer 
a következő adatokból dolgozik. 
Minden felvételiző szigorú sorrend-
ben megjelöli az egyetem-szak kom-
binációkat, ahová jelentkezik. Később 
megérkeznek az érettségi és az esetle-
ges alkalmassági vizsgák eredmé-
nyei. Az egyetemek minden szakhoz 

meghatároznak egy keretszámot, 
vagyis a felvehető diákok maximális 
számát. Az egyetem egyes szakoknál 
speciális pontszámítást is közöl, ilyen 
például az egyes emelt szintű érettségi-
kért járó pluszpont, vagy építész sza-
koknál a rajz alkalmassági vizsga szük-
ségessége. Ezekből az adatokból egy 
számítógépes program játszi könnyed-
séggel kiszámolja minden egyes felvéte-
liző pontszámát minden egyes helyen, 
ahová jelentkezett. A pontszámokból 
minden szakon természetes módon ki-
alakul a felvételizők sorrendje.

A ponthatárok kihirdetésekor a felvételiző diák sms-ben megkapja annak a szaknak és egyetemnek 
a nevét, ahová felvételt nyert. Egyértelmű számára, miért az adott helyre került be: ez a jelentkezé-
si lapján legelőrébb sorolt olyan szak, ahol nem töltötték fel a keretszámot magasabb pontszámot 
elért hallgatókkal. Természetes, hogy ez az igazságos besorolási feltétel. Vajon hogyan számolható 
ki, hogy pontosan melyik diák fér be a kvóta alá, és valóban mindig lehetséges-e a helyek igazságos 
elosztása? Cikkünkben bemutatjuk a felsőoktatási felvételi rendszert működtető algoritmust, és 

matematikai szempontból elemezzük a hazánkban érvényes felvételi eljárás szabályait.

Pontszámot váró diákok (FORRÁS OKTATÁSI HIVATAL)
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Az utóbbi módszer is igazságos el-
osztást eredményez, azonban a sok 
igazságos elosztás közül azt, amelyik 
az egyetemek számára a legkedve-
zőbb és egyúttal a diákok számá-
ra egyénileg a legkedvezőtle-
nebb. A hazánkban 2007-ben átdol-
gozott eljárás ennek pont az ellenté-
tét garantálja: a megoldás az 
igazságosak közül pontosan az az 
egy lesz, amiben minden diák az ál-
tala legmagasabban rangsorolt olyan 
egyetemre kerül be, amit igazságos 
helyelosztással egyáltalán elérhet. 

Maga az algoritmus az ’50-es évek 
óta áll ipari alkalmazásban, matema-
tikai elemzését pedig David Gale és 
Lloyd Shapley indította el 1962-ben. 
Számos országban használják diákok 
és munkaerő központi besorolására: 
az Amerikai Egyesült Államokban 
például évente 40 ezernél is több 
végzős orvostanhallgató keresi a se-
gítségével a rezidenshelyét, míg 
Magyarországon a közép- és felső-
fokú oktatásba felvételizők száma 
körülbelül évi 169 ezer fő.

Sajátosságok
Egy több ezer diák sorsát eldöntő 
algoritmusnak az igazságosságon – 
azaz a megoldás stabilitásán – kívül 
más feltételeket is ki kell elégítenie. 
Az algoritmus gyorsasága sarkalatos 
pont alkalmazásánál. Fontos, hogy 
az eljárás sok jelentkező esetén is be-
látható időn belül véget érjen. A fent 
leírt módszerrel egy átlagos számító-
gépen is másodpercek alatt kiszámol-
hatóak a hazai pontszámok. Az algo-
ritmus alkalmazása még Kínában is 

mindössze néhány percnyi futásidőt 
igényelne. A gyorsasággal tehát 
nincs gond – nem úgy az alkalma-
zásokban természetesen fellépő sa-
játosságokkal.

Mindenütt megjelenő probléma a 
holtversenyek kezelése, amit orszá-
gonként más-más módon oldanak 
meg. Mi történik, ha egy népszerű 
szakot húsz azonos pontszámú diák 
is első helyen jelölt meg, de a keret-
számba már csak tízen férnek be? Ír-
országban kisorsolják a tíz szeren-
csést, míg Chilében egyszerűen a 
keretszámnál tízzel kevesebb fővel 
indítják el a szakot. Magyarorszá-
gon a hallgatókkal szembeni egyenlő 
elbánás elve érvényesül, ami kétféle-
képpen kivitelezhető: az érintett 
egyetemeknek lehetőségük van az 
ilyen hallgatócsoportokról eldönte-
ni, hogy az összes hallgatóját felve-
szik, vagy mindet visszautasítják. Ez 
az egyeztetés a stabil megoldás ki-
számolása után zajlik, és mivel egy-
egy kibővített kvóta befolyásolhat-
ja a stabilitást, utána a helyek elosz-
tásának gépi korrekciója szükséges. 
A 2008-ban 144-ről 480-ra, majd 
később 500 pontosra duzzasztott 
pontozási rendszer óriási előnye, 
hogy a holtversenyben végző diákok 
számát jelentősen csökkenti.

A keretszámokkal kapcsolatos to-
vábbi hazai sajátosságok az alsó kvóta 
és a közös kvóták létezése. A szakok 
egy jelentős hányadát gazdaságossá-
gi okokból csak akkor indítja el az 
egyetem, ha a felvett hallgatók szá-
ma elér egy, az egyetem által előre 
meghatározott alsó kvótát. A közös 

A felsőoktatási helyek kiosztása ak-
kor kezdődik, amikor az előbbiek 
már mind véglegesek, tehát az 
érettségik és a megjelölt szakok 
sorrendjének esetleges módosítása 
után. Az Oktatási Hivatal számító-
gépes programja a következő mó-
don határozza meg a ponthatáro-
kat. A diákokat tetszőleges sor-
rendben megpróbáljuk társítani az 
általuk elsőként megjelölt szakhoz. 
Ez egészen addig megy, amíg az első 
olyan jelentkezőhöz érünk, aki már 
nem fér be az egyetem által megha-
tározott keretszám alá. Ekkor az al-
goritmus megvizsgálja, hogy van-e 
az éppen vizsgált diáknál gyen-
gébb pontszámú hallgató a szakon. 
Ha nincsen, akkor megpróbálja a di-
ákot az általa másodikként megjelölt 
szakra elhelyezni. Ha van, akkor vi-
szont a legalacsonyabb pontszámú, 
ideiglenesen a szakra besorolt diák 
helyére teszi az újonnan jövőt és az 
így kiesett diák próbálkozik a máso-
dik szaknál. Ez az eljárás addig fut, 
amíg minden diákra teljesül, hogy 
vagy felvették valamilyen szakra, 
vagy az összes megjelölt egyetemről 
elutasították. Ezen a ponton minden 
diáknak legfeljebb egy hely jut, és 
egyetlen keretszámot sem léptünk 
túl, tehát megengedett megoldást 
kapunk. A diák sms-ben megkapja 
annak a szaknak a nevét, aminél az 
eljárás végén maradt, a legalacso-
nyabb pontszámmal felvett hallgató 
eredményét pedig szakonként köz-
zéteszik – ez utóbbi a ponthatár.

Pontosan mitől is igazságos a meg-
oldás? A kiosztott egyetemi helyek 
rendelkeznek a stabilitásnak nevezett 
tulajdonsággal. Egy stabil megoldás-
ban két oka lehet annak, hogy egy 
diákot nem vettek fel egy megjelölt 
szakra: 1. a szakon feltöltötték a kvó-
tát a diáknál magasabb pontszámot 
elért jelentkezőkkel vagy 2. a diákot 
felvették egy általa előrébb rangso-
rolt szakra. Ez a stabilitás fogalmazó-
dik meg mindannyiunkban egy 
igazságos elosztás elvárt feltétele-
ként. A ponthatárt kiszámító eljárást 
úgy tervezték, hogy teljesítse ezt.

Fontos megjegyeznünk, hogy a 
fenti eljárás nem ugyanarra az ered-
ményre jut, mint ha a ponthatárokat 
500-nál indítjuk minden szakon, 
majd pontonként lefelé toljuk, ahogy 
sokan elképzelik a vonalhúzást. 
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okoskodásnak diákok, pedig a rend-
szer gerincét képező Gale-Shapley 
algoritmus számukra bizonyítot-
tan stratégiabiztos: a legkedvezőbb 
eredményt a valós rangsorral érheti 
el egy diák.

A stratégikus jelentkezéseknél meg 
kell említenünk a hazai rendszer 
azon sajátosságát, hogy az első há-
rom szak után már térítésköteles a 
további jelentkezések beadása, ami 
elsőre ártatlan szabálynak tűnhet. 
Miközben az összes jelentkező 14%-
a ad le többletjelentkezést, a felvet-
tek egészen kis töredéke, mindössze 
2%-a kerül harmadiknál lentebb 
rangsorolt szakra. Matematikai 
szempontból meghatározó a hosszú 
jelentkezési listák megbírságolása, 
ugyanis az eljárás stratégiabiztossága 
köddé válik abban a pillanatban, 
hogy anyagi megfontolásból a diák 
csak korlátozott számú jelentkezést 
ad le. Bármennyire is szeretne bejut-
ni rájuk, nyilvánvalóan nem jelöli 
majd meg azokat a szakokat, ahová 
előreláthatóan csekély esélye van be-
kerülni. Egy jól sikerült felvételi, 
vagy egy, az előző évekhez mérten 
alacsonyabbra húzott ponthatár az-
tán bebizonyíthatja, hogy a három 
ingyenes jelentkezéssel hibásan okos-
kodott a diák, de akkor már nincs 
lehetőség korrekcióra. Kérdés, 
hogy a szabályok miért kényszerí-
tik a diákokat erre a hazardíro-
zásra annak ellenére is, hogy a 
harmadik helyen túli jelentkezé-
sekből befolyó összeg marginális 

kvóta vonatkozhat egyrészt több 
egyetem azonos szakjára, például 
egy államilag meghatározott felső 
határ az összes germanisztika szakon 
induló hallgatóra, másrészt lehet az 
egyetem által megszabott, több 
szakra érvényes közös felső határ, 
például az, hogy az állami és költség-
térítéses képzésre felvettek száma 
nem haladhatja meg az egyetemi 
előadótermek befogadóképességét. 
Az ilyen kvóták, hasonlóan a holt-
versenyekhez, esetenként az algorit-
mus finomhangolását igénylik, hi-
szen ha egy helyen nem teljesül az al-
só kvóta és ezért nem indul a szak, 
az egy másik egyetemen a közös 
kvóta átlépését vagy szerencsésebb 
esetben az ottani alsó kvóta elérését 
eredményezheti.

Mi az a stratégiabiztosság?
A gyorsaságon és az egyenlő elbánás 
elvén kívül kívánatos még az úgy-
nevezett statégiabiztosság. Akkor ne-
vezünk stratégiabiztosnak egy eljá-
rást, ha a résztvevő feleknek nem fű-
ződik érdekük ahhoz, hogy hamis 
adatot szolgáltassanak. Ez a kérdés 
minden évben felmerül diákok közt: 
nagyobb esélyem van-e bekerülni 
arra a szakra, amit a második válasz-
tásomnak tartok, ha a favorit, de 
igen magas ponthatárt húzó másik 
szakot meg sem jelölöm, vagy a sor-
rend végére csúsztatom? Változtas-
sak-e a sorrenden egy gyengén sike-
rült érettségi után? Gyanítható, hogy 
újra és újra áldozatául estek ennek az 

(2018-ban összesen 28 millió forint), 
a velük járó adminisztráció pedig a je-
lentkezés automatizáltsága miatt elha-
nyagolható.

Hiteles közlés
Egy másik hazai sajátosság a pontszá-
mok közlésének módja. Magyarorszá-
gon a ponthatár egyenlő a szakra fel-
vettek közül a leggyengébb pontszá-
mot elért diák eredményével. Alterna-
tív ponthatárként javasolható a szakról 
elutasított diákok pontszámai közül a 
legmagasabb plusz egy. Hol rejlik a 
különbség? Az apró szakoknál, amik-
ben a hazai rendszer bővelkedik, hi-
szen összesen tízezer jelentkezési hely 
választható, ennyi ponthatárt is húz-
nak meg évente. Minden évben cso-
dálkozás övez egy-két maximális 
vagy közel maximális ponthatárt hir-
dető szakot, ahogy 2018-ban például a 
maximális 500 pontos határt bejelentő 
ELTE német és nemzetiségi német 
nyelv és kultúra tanára – latin nyelv és 
kultúra tanára szakot. Az országos 
hírműsorokban is beszámoltak a rend-
kívüli ponthatárról, holott az említett 
szakra minden jelentkezőt felvettek, 
csak éppen adott esetben ez egyetlen, 
valóban kimagasló teljesítményt nyúj-
tó diákot jelentett. Ez a példa szemlél-
teti, hogy hitelesebb statisztikát nyúj-
tana, ha közzétett ponthatárként va-
lóban az a pontszám jelenne meg, 
aminél gyengébb eredménnyel nem 
volt lehetséges bekerülni, és nem az a 
pontszám, aminél gyengébbel nem 
kívánt senki a szakra menni.

Láthattuk, hogy egy felvételi eljá-
rás számtalan helyi jellegzetességgel 
rendelkezik, amik az alapalgoritmus 
és a jelentkezés szabályainak helyzet-
hez szabását kívánják meg mind a 
döntéshozóktól, mind a programo-
zóktól. Habár a vonalhúzást érintő 
szabályok az utóbbi években valóban 
sokszor változtak kisebb-nagyobb 
mértékben, ezek a módosítások 
sokszor üdvösek, sőt, további iga-
zításokkal még átláthatóbbá és 
diákbarátabbá tehetik a hazai felvé-
teli eljárást. Annak eldöntésére pe-
dig, hogy milyen veszélyek fenyege-
tik a rendszert és hogyan javíthat-
nánk rajta, a további vizsgálatokhoz 
is csak az lehet a tanács: hívjuk segít-
ségül az elfogulatlan és a részrehaj-
lásra képtelen matematikát!

Cseh Ágnes

Pont Ott Parti (FORRÁS MTI)



A z 1900 és 1906 között 
Schickedanz Albert és Herzog 
Fülöp tervei alapján épült neo-

reneszánsz és neoklasszicista múzeum-
épület földszinti csarnokai különböző 
építészeti korszakokat, illetve a szobrá-
szat történetét mutatta be eredetileg. 
A Román Csarnok most 70 év után új-
ra a látogatóké lett. A falain látható dí-
szítéseket, a figurális és heraldikai ala-
kokat eredetileg Reissmann Károly 
Miksa és Glaser János festők készítették 
1903 és 1904 folyamán. A múzeum a 
második világháborúban megsérült. 
A román csarnokot érte a legerősebb 
károsodás: tetőablakai beszakadtak, így 
a kiállított gipsz szobormásolatok eláz-
tak benne. Míg az épület többi részét 
később kijavították, az ekkor már ke-
vésbé népszerű gipszöntvények, és a 
számukra helyet adó Román Csarnok 
romos állapotban maradt, hosszú ideg 
tovább ázott. Később ide került a többi sé-
rült műtárgy is, így a múzeum legdísze-
sebb tere zsúfolt, rendezetlen raktárrá vált. 

A románkori bazilikát idéző, oszlo-
pokkal és pillérekkel tagolt csarnok 
restaurálásán mintegy 70 szakember 
dolgozott. A falakon a diadalívek kö-
zött magyar szentek láthatók: Szent 
István, Szent László, Szent Erzsébet és 
Szent Margit, a rövid oldalon pedig 
Mária, illetve Jézus a Jó Pásztor alakjá-
ban. A hosszanti falakon magyar kirá-
lyok jelennek meg az Árpád-házból, 
illetve a Luxemburgi dinasztiából, va-
lamint a Hunyadi családhoz köthető 
személyek is láthatók itt. A főhajó fa-
lait mindemellett magyar állami, 
társországi és tartományi, a körüljáró 

folyosókat pedig nemzetségi címerek 
ékesítik. Az alakokat és a címereket a 
századforduló történelem és művé-
szetszemléletére jellemzően szim-
bolikus ábrázolások egészítik ki: élet-
famotívumok, pávaalakok, állatövi je-
gyek, griff és sárkányábrázolások.  

Ókori Egyiptom
Az egyiptomi kiállítás a Szépművészeti 
Múzeum elsőként (1939-ben) megnyílt 
állandó kiállítása. Története során ösz-
szesen háromszor újult meg: 1972-ben 
és 1996-ban, illetve legutóbb, a múze-
um újranyitása előtt. Az újrarendezett 
tárlat több mint 500 tárgyat mutat be 
multimédiás interaktív eszközökkel ki-
egészítve. A tematikusan rendezett tár-
gyak az egyiptomi kultúra három alap-
vető egysége, az emberek, az istenek és 
a halottak szférái köré csoportosulnak, 

illetve ezek egymás közötti párbeszé-
dein alapulnak. A terek falai és díszí-
tései összhangban vannak a tárgyak-
kal: a kék, az istenekre és az emberek-
re, valamint az égboltra és a Nílusra 
utal szimbolikusan. A homokszín falak 
a holtak világába vezetnek át, ahol az 
óarany dominál. A kiállítás első terme 
az egyiptomi templomok világát mu-
tatja be, a rituálékat, illetve a hozzájuk 
kapcsolódó tárgyi emlékeket. Kiemel-
kedik közülük a szisztrum, egy egyip-
tomi hangszer, melyet a látogatók is 
megszólaltathatnak. A második egy-
ség a Nílus völgyének mindennapi éle-
tét mutatja be Kr. e. 4000-től a kora-
középkori kopt keresztény időkig. 
Az itt található interaktív segédesz-
közök elmagyarázzák a hieroglif 
írás módszerét, sőt a látogatók saját 
nevük hieroglifáit is megtudhatják. 

M E G Ú J U LT  A  S Z É P M Ű V É S Z E T I  M Ú Z E U M

LÁTVÁNYOS 
LÁTNIVALÓK 

A NYITÁS UTÁN
Október utolsó napján a Szépművészeti Múzeum három és fél év után ismét megnyitotta kapuit a 
látogatók előtt. Az újranyitás legnagyobb szenzációja a 70 évig nem látogatható Román Csarnok, 
amely az épület leggazdagabb belső dekorációjával rendelkező tere. A múzeumban emellett megújul-
tak a közösségi terek, illetve a modern múzeumlátogatók igényeit kiszolgálandó állandó kiállítások 

is. A rekonstrukció összesen az épület mintegy 40 százalékát érintette.
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A másodikban a görög figurális vá-
zafestészet és a római portréművé-
szet áll a középpontban. Utóbbi alko-
tások között látható Tibériusz császár 
fejszobra is. A teremben található to-
vábbá Kelemen Zénó: Tutaj Szobor-
pad című kortárs alkotása, amely 
azon túl, hogy a látogatók számára 
pihenőhelyül szolgál, a kultúrák kö-
zötti átmenetet, azok egymásra gya-
korolt hatását szimbolizálja. A tárlat 
harmadik egysége a három kultúra 
egy-egy kiemelkedő fontossággal bí-
ró istene: Erósz, a szerelem istene, Di-
onüszosz, a bor és a mámor, istene, 
illetve a mezőgazdasági termékenység 
megjelenítője, valamint Thanatosz, 
a halál megtestesítője köré épül. 

Európai művészet 1250–1600
A múzeum gótikus, reneszánsz és ma-
nierista festményeit bemutató kiállítá-
sa a Régi Képtár korszerű, megújult 
tárlata. Kronologikus rendben, illetve 

Az amuletteket bemutató felület segít-
ségével napi védelmező szerencsetár-
gyukkal is megismerkedhetnek az ér-
deklődők. A kiállítás harmadik és ne-
gyedik termében a halotti kultusz em-
lékei láthatók, köztük számos múmia. 
Külön érdekesek az állatokból készített 
múmiák, melyek közül, krokodil, kí-
gyó, macska, kistestű madár és íbisz is 
található a kiállításban. Az egyiptomi 
tárlathoz tartozik egy felfedező szoba 
is, ahol elsősorban gyermekek számára 
alkotott játékok és interaktív eszközök 
segítségével további érdekességek tud-
hatók meg az ókori egyiptomiak min-
dennapi életéből.

Klasszikus Ókor
A Szépművészeti Múzeum Antik 
Gyűjteményének új állandó kiállítása 
a klasszikus görög, római és etruszk 
kultúra emlékeit mutatja be. A kiállí-
tás az előzőhöz képest jóval világo-
sabb, fehérrel és pasztellszínekkel 
emeli ki a tárgyakat. A tárlat közép-
pontjában a három kultúra párbeszé-
de áll, ahogyan egymást befolyásolva 
alakították az ókori Mediterránum 
művészetét. Az első teremben hasz-
nálati tárgyakon, főként bronz és ke-
rámiaedényeken láthatók a klasszikus 
ókor e három legfontosabb művészeti 
hagyományának elemei. 

kisebb földrajzi egységek szerint tagol-
va halad, s közel 400 festményt tár a lá-
togatók elé. A kiállításon az itáliai mű-
vészet egyes központjai, pl. Toscana, 
Róma és Lombardia, valamint a német-
alföldi, spanyol és német iskolák jelennek 
meg a legnagyobb darabszámban. A tár-
laton egy-egy neves művész és iskolája 
kiemelten is megjelenik, pl. idősebb 
Pieter Bruegel, és egyik legismertebb 
festménye: Keresztelő Szent János prédi-
kációja. A képen nemesemberek, papok, 
katonák, polgárok, parasztok, flaman-
dok, spanyolok, zsidók, cigányok, törö-
kök, sorakoznak, és hallgatják Kereszte-
lő Szent Jánost. Az alakok az összetarto-
zást jelképezik, az Új Szövetséget, amit 
Krisztus köt majd az emberiséggel, aho-
gyan azt a próféta szavai megjövendölik. 
A képből az egyik alak kitekint, mint-
egy hívja a szemlélőt. 

Az egymásból nyíló kiállítóterek so-
rát tematikus oldalsó termek egészítik 
ki, melyek egyes műfajokat, ábrázolási 



módozatokat, illetve stílusirányzato-
kat mutatnak be. A festményeket 
egyéb kiegészítő iparművészeti tár-
gyak, így pl. metszetek, kerámiatár-
gyak és szobrok tagolják, melyeken 
keresztül kultúrtörténeti összefüggé-
sek is feltárulnak a látogatók előtt.

A kiállítás a közeljövőben tovább 
fog bővülni. 2019-ben újabb termek 
megnyitása várható, melyek a roko-
kó, a klasszicista és a realista stílusok 
képeit is bemutatják majd. 

Magyarországi művészet 
1600–1800

A Régi Képtárhoz hasonlóan a Régi 
Magyar Gyűjtemény kiállítása sem 
teljes, a jövőben itt is további bővíté-
sek várhatók. Az egyelőre két évszá-
zadot átfogó festészeti tárlat a ma-
gyarországi művészetet, illetve annak 
közép-európai kapcsolódási pontjait 
mutatja be. A kiállítás az előzőhöz 
hasonlóan kronologikus, és azon be-
lül tematikus rendben halad. 

Külön egységet képez az egyházi 
művészet, melyet kolostori képek, 
epitáfiumok és halotti portrék eleve-
nítenek meg. Hasonlóképp külön te-
matikus egységben láthatók a barokk 
főúri udvari kultúrát idéző képek: 
portrék és csendéletek, valamint né-
hány kiegészítő iparművészeti tárgy, 
pl. egy falikárpit és egy igazi különle-
gesség, egy betlehemes szekrény. 

Európai szobrászat 1350–1800
A Régi Szobor Gyűjtemény állandó ki-
állítása az európai szobrászat legjelentő-
sebb irányzatait ismerteti a középkortól 

egészen a XVIII. század végéig. 
A tárlat különlegessége, hogy a szob-
rok készítésének és díszítésének tech-
nikáját is bemutatja, valamint megta-
pintható elemekkel hozza közelebb a 
szobrászat művészetét a látogatók-
hoz. A múzeum restaurátorai a kiállí-
tott darabok közül egy-egy részletet 
kiemelő mintadarabokat készítettek, 
s ezeken keresztül látható a műalko-
tások készítésének egy-egy fázisa, il-
letve megismerhetők olyan eljárások, 
mint a scgrafitto, az aranyozás, az 
alávásznazás, a poncolás vagy a 
gravízorás.

A kiállítás a Régi Szobor Gyűjte-
mény mintegy 100 darabját mutatja 
be, Tilman Riemenschneider Madon-
nájától Franz Xaver Messerschmidt 
grimaszoló karakterfejeiig. Anyagá-
ban is sokféle szobrot ismertet: fából, 
viaszból, bronzból, különböző már-
ványokból, sőt hegyikristályból is. 
A tárlat egyik fő darabja Jörg 
Lederer 1515 körül készült faragott fi-
gurás szárnyasoltára. A háromkaréjjal 
záródó szekrényében Madonna áll kö-
zépen a gyermek Jézussal Szent Mik-
lós és Mária Magdolna által közrefog-
va. A szárnyak domborműve a két 
szent legendájának egy-egy jelenetét 
ábrázolja. A tárgyat tartó talapzat fi-
ókjai kihúzhatók, a bennük található 
mintadarabok segítségével megismer-
hetők a szárnyasoltáron alkalmazott 
szoborkészítési technikák. Ez a kiállí-
tás rendezési technika tehát az egész 
tárlaton végighúzódik. 

A Szépművészeti Múzeum összessé-
gében tehát megújult, modern szemlé-
letű, interaktív kiállításaival, nagy kö-
zösségi tereivel várhatóan a látogatók 
kedvencévé válik majd. Az intézmény 
népszerű Múzeum+ programsorozata, 
amely minden hónap egy csütörtöki es-
téjén várja a látogatókat az újranyitást 
követően tovább folytatódik. Emellett 
a múzeum korosztályokra bontott tár-
latvezetésekkel, múzeumpedagógiai és 
múzeumandragógiai programokkal is 
várja a látogatókat, illetve számos, a ki-
állításokat kiegészítő, a művészeti al-
kotásokat zenével, tánccal, irodalom-
mal közelebb hozó alkalmakkal. Ezek 
közé tartozik a Textúra sorozat is, en-
nek során kortárs magyar szerzők mu-
tatják be egy-egy képzőművészeti al-
kotás ihletésére írott művüket, s viszik 
színpadra azokat a kiállító terekben. 

Bódai dalma

Nyelv és Élet

Térképtelenségek

A térkép türelmes. Nem veti le ma-
gáról egyszeriben a földrajzi helyek 
neveit, még akkor sem, ha egyes föl-
di hatalmasságok még életükben 
íratták rá. 

Még életükben! Ezen van a hang-
súly. Elég, ha Sztálinra utalunk. Róla, 
mint  tudjuk, légiónyi várost keresztel-
tek el, bár ez az elkeresztel ige nemigen 
illik ide. A „Nagy Vezér” nevéből – 
és „jóvoltából” volt Sztálingrád, 
Sztálino, Sztálinabad,  Sztálinogorszk, 
Sztálinszk stb., nálunk meg a koráb-
bi Dunapenteléből néhány évre  
Sztálinváros,  amely azután Dunaújváros 
lett, s remélhetőleg az is marad. 

Nem kell túl régi atlaszt böngész-
nünk. Az egykori Jugoszlávia elnö-
két, a marsallt mifelénk még „láncos 
kutyá”-nak titulálták, amikor a Bal-
kánon Podgorica már Titograd volt, s 
csak több évtized után kapta vissza a 
Podgorica nevet. 

A nagy felfedezők csupán haláluk 
után szereztek jogot arra, hogy ne-
vük tengerre „szálljon”. Így lett a gló-
buszon Amundsen-, Bellingshausen-, 
Bering-, Beaufort-, Barents-, Weddell-, 
Ross-, Tasman-tenger. 

Kelet-Afrikában egyes államfők 
nyilván személyesen ellenőrizték, 
hogy nevüket helyesen nyomtatják-e 
a térképre. A kongói nagyfőnök így 
vált névadójává a Mobutu Sese Seko-
tónak, Uganda teljhatalmú zsarnoka 
pedig az Idi-Amin Dada-tónak.

Van valami közös az említett pél-
dákban. Mégpedig az, hogy a poli-
tikai nagyságok a bukásuk, halá-
luk után nemcsak a piedesztálról 
tűntek el, hanem – illa berek, ná-
dak, erek! –  egyszerűen „lemasíroz-
tak a térképről is”.

A földrajzi helyek visszakapták ere-
deti elnevezésüket (Podgorica), vagy új 
nevet kaptak (Volgográd, Dunaújváros).

Amint írtam, a térkép türelmes. 
De azért megfontolandó, hogy ki 
mit firkál rá. Mert a népek türelme 
nem tart ki örökkétig.   

Gyárfás EndrE

Szerkeszti: 
GrÉtsy lászló
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3. fejtörő – Mikó Laura Hanna feladványa

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Romhányi Dóra feladványa

Megoldás: Indiai elefánt 

(I-n dia ie-le fán t)

2. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

Megoldás: A felsőbe. 

(Ezek a sokszögek konkávok, azaz van 180°-nál nagyobb 
 szögük; az alsók konvexek.)

3. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: 16

(A nagyobb karikákban álló számokhoz a zöld mezőkbe kerülő 
számokat hozzáadva, a pirosakba kerülőket pedig levonva kapjuk 

a következő nagyobb számot. 18 + 2 + 4 – 8 =16.)

Fejtörő rovatunk feladványai Olvasóink általános fel-
adatmegoldó képességét teszik próbára. A kérdések 
tetszőleges sorrendben oldhatók meg, nem épülnek 
egymásra, mindegyik más és más készség fejleszté-
sére vagy tesztelésére alkalmas. A megoldásokat 
jövő heti számunkban közöljük. Jó töprengést, brili-
áns ötleteket, eredményes gondolkodást kívánunk!

2. fejtörő – Romhányi Dóra feladványa

Egészítse ki a felsorolt szavakat egy bizonyos rendszer szerint! 

Melyik dominót kell megfordítani ahhoz, hogy a felső sorban  
kétszer annyi pötty szerepeljen, mint az alsó sorban?

1. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Az alábbi ábrán egy amőba játék látható. Épp a körrel játszó já-
tékos következik, aki ha most megfelelő helyre teszi a következő 
kört, maximum három lépésen belül biztosan megnyeri a játékot. 

Hová kerüljön a következő kör, hogy ez teljesüljön? 

Az amőba játék szabálya: A két játékos felváltva rajzol egy koc-
kás papír 1-1 mezőjére kört vagy X-et. Az nyer, aki először tud 
vízszintesen, függőlegesen vagy átlósan 5 egymás melletti kört 

vagy X-et kirakni.



Két lábbal az ajtórésben

Legjobb az egyenes út – de lelki reakci-
óink gyakran nem ezt az elvet követik. 
Ha az embereket szeretnénk rávenni 
valamire, akkor nem biztos, hogy az a 
legeredményesebb módszer, hogy egy-
szerűen előállunk a kérésünkkel. Külö-
nösnek tűnhet, de ha egy kicsit többet 
kérünk, mint amit tulajdonképpen sze-
retnénk, akkor jelentősen javulnak az 
esélyeink, hogy nem utasítanak el ben-
nünket. No persze nem mindegy, hogy 
a plusz kérést miként időzítjük! Koráb-
ban már e rovatban is volt szó a „láb az 
ajtórésben” technikáról, melynek lénye-
ge, hogy először egy kisebb, könnyen 
teljesíthető kéréssel kell előhozakodni, 
és amikor ezt a megszólított személy 
teljesíti, akkor ez után az előkészítés 
után megnőnek az esélyeink, hogy egy 
nagyobb kérésünket sem utasítja el. Pél-
dául ha valaki megszólít egy járókelőt és megkérdezi tőle, 
merre található valamilyen utca, majd kér tőle némi apró-
pénzt, akkor jóval nagyobb summát tud összegyűjteni, mint 
az a kéregető, aki mindjárt pénzt kér.

Ez a technika sokféle területen hatásos, azonban nem 
mindig válik be: olyan kérések esetén, melyeknek teljesí-
tése nagy lélektani erőfeszítést igényel, az előzetes kis ké-
rés nem javítja jelentősen a hatékonyságot. Ez a helyzet 
akkor is, amikor arra próbálják rávenni az embereket, 
hogy változtassanak életmódjukon, például mondjanak le 
a dohányzásról. Nicolas Guéguen francia pszichológus és 
két munkatársa úgy gondolta, jó volna ilyen esetekben is 
megnövelni a siker esélyét, ezért a kutatók elhatározták, 
hogy nem egy, hanem mindjárt két lábbal lépnek be a 
képletes ajtórésbe – azaz a nagy kérést két kisebb kéréssel 
készítik elő. Kísérletükbe 172 rendszeresen dohányzó fia-
talt vontak be. Voltak, akiket mindjárt egy nagy kéréssel 
szólítottak meg: hajlandóak volnának-e 24 órára abba-
hagyni a dohányzást? Egy másik csoport esetében ezt a 
kérést egy kisebb előzte meg: a résztvevőket egy rövid, 
dohányzási szokásaikra vonatkozó kérdőív kitöltésére 
kérték meg. A harmadik csoportnál szintén egy lábbal 
léptek be az ajtórésbe: az alanyoktól azt kérték, 2 órán át 
ne gyújtsanak rá. A negyedik csoportot a kérdőív kitöl-
tésére és a két órás füstmentességre is megkérték, majd 
ezek teljesítése után kérdezték meg, hajlandók volná-
nak-e 24 órára letenni a cigarettát.

Ebben az esetben nem is az volt a legfontosabb, hogy a 
résztvevők szóban beleegyeznek-e az egynapos cigaretta-
mentességbe, hanem hogy a vállalást valóban teljesítik-e. 
A kutatók a tényleges sikert vagy sikertelenséget a részt-
vevők későbbi saját bevallása alapján állapították meg. 
Annak a két csoportnak az esetében, ahol a nagy kérést 
csak egy kis kérés előzte meg, a siker aránya nem külön-
bözött a kontrollcsoportétól, vagyis az ajtórésbe tett 
egyetlen lábnak nem volt hatása. Ellenben azok közül, 
akiknek először mindkét kis kérést teljesíteni kellett, sok-
kal többen számoltak be róla, hogy sikeresen tették le egy 
egész napra a cigarettát!

A kutatók szerint a „láb az ajtórésben” technika azért 
hatásos, mert a kis kérések teljesítése során az ember 
elköteleződik valamilyen magatartásmód mellett, és a 
továbbiakban nem akar következetlennek látszani, 
ezért inkább vállalja a nagyobb kérés teljesítését is. 
Csakhogy egy jelentős erőfeszítéssel járó vállaláshoz – 
és a 24 órás cigarettamentesség ilyen – nem elég erős az 
az elköteleződés, amit egy kérés teljesítése jelent. Két 
kérés teljesítése során azonban az ember már sokkal 
erősebben elkötelezi magát. Guéguen és munkatársai 
szerint ennek gyakorlati jelentősége is van, hiszen a 
módszer nem költségigényes, és a 24 órás megtartózta-
tás során a dohányos pozitív élményt szerezhet arról, 
milyen is az élet cigaretta nélkül.

Mannhardt andrás

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

A patkóbél kiégetésével  
a cukorbetegség ellen

Az Egészségügyi Világszervezet 
szerint majdnem 450 millió diag-

nosztizált cukorbeteg ember él a vilá-
gon (és sok millióra tehető a nem felis-
mert cukorbetegek száma is), kilenc-
ven százalékuk II-es típusú diabé-
teszben szenved. Mindez annak 
ismeretében igazán félelmetes, hogy 
1890-ben még csak 108 millió volt a 
számuk. Évente több mint másfél mil-
lió ember hal meg a cukorbetegség 
következtében, de a kór következmé-
nyei – például a szív- és érrendszeri 
megbetegedések megemelkedett koc-
kázata – miatt további 2,5 millió halál-
eset írható a cukorbetegség számlájára.

A II-es típusú cukorbetegség általá-
ban az egészségtelen életmód (a túlzott 
szénhidrátfogyasztás, illetve a moz-
gáshiány és az elhízás) következtében 
alakul ki, kezelése pedig főként élet-
módváltást, vércukorszint-csökkentő 
gyógyszerek szedését, végső esetben 
pedig inzulininjekciókat kíván. E be-
avatkozások azonban az esetek több-
ségében csupán a diabétesz menedzse-
lésére, a tünetek súlyosbodásának el-
odázására alkalmasak. A tartós és ha-
tékony gyógymód még várat magára.

Az eljárás, amiről szó van, a 
duodenális nyálkahártya-helyreállí-
tás (duodenal mucosal resurfacing – 
DMR). A duodenum vagy patkóbél 
a vékonybél első szakasza. Itt kez-
dődik a táplálékban lévő tápanya-
gok felszívódása, és e bélszakaszt 
bélelő nyálkahártya állapota igen 
fontos szerepet játszik a szervezet 
szénhidrátmetabolizmusának sza-
bályozásában. A kutatások szerint 
a cukorbetegek patkóbél-nyálka-
hártyája kórosan reagál a szénhid-
rátokra, amely hozzájárulhat az 
inzulin hatásának csökkenéséhez, 
végső soron pedig a vércukorszint 
szabályozásának felborulásához. 
Bizonyos esetekben, ha e nyálkahártya 

Életmentő lehet az okos 
matrica

A szívműtét önmagában is megter-
helő, utána pedig a betegnek az ott-

honában magának kell figyelemmel kí-
sérnie az állapotát, ami ijesztő feladatként 
nehezedhet a páciensre. Ebben kívánt 
segíteni egy új kutatás: olyan orvosi 
eszköz kifejlesztését célozta, mely 
matrica formában, papír kivitelben 
viselhető a csuklón, és figyeli a páci-
ens mozgását, alvását, és valós idő-
ben figyelmeztet az egészségügyi 
kockázatra.

A Purdue University (USA) kutatói ki-
fejlesztettek a szívbetegek számára egy 
matricát, mely már közel áll a haszná-
latba vehető okos matricához. A ku-
tatásról az ACS Advanced Materials and 
Interfaces című folyóiratban számoltak be.

„Elsőként hoztunk létre olyan vi-
selhető elektronikai eszközt, melyet 
bárki könnyen a bőrére ragaszthat 

A matrica kialakítása kígyóvonal-
szerű, mivel így lehetséges, hogy 
az eszköz olyan vékony és nyújtha-
tó, mint a bőr, így viselője számára 
nem is érzékelhető. Mivel a papír 
gyorsan lebomlik, ha nedvesség éri, 
az emberi bőr pedig általában izzad, 
az okos matricákat olyan moleku-
lákkal vonták be, melyek lepergetik 

Az Amszterdami Szabadegyetem 
egészségügyi központjának kutató 
orvosai, Jacques Bergman vezetésé-
vel nemrégiben ötven cukorbeteg 
emberen próbáltak ki egy kísérle-
ti stádiumban lévő, és első hallásra 
meglehetősen bizarr eljárást. Az ered-
ményeik, melyeket a minapi bécsi 
gasztroenterológiai kongresszuson, 
illetve a Diabetes című szakfolyó-
iratban hoztak nyilvánosságra, akár 
áttörést is jelezhetnek, bár maguk a 
kutatók inkább óvatos optimizmussal 
beszélnek róluk. Ha minden jól ala-
kul, az is elképzelhető, hogy a kezelés 
végérvényesen szükségtelenné teszi 
a legsúlyosabb állapotú cukobetegek 
mindennapos inzulininjekciózását.

és mivel papírból készül, így csökken a 
személyes orvosi eszközök költsége” – 
mondta Ramses Martinez, az egyetem 
ipari- és biomedikai mérnökprofesz-
szora, a kutatócsoport vezetője.

Az okos matricákat cellulózból 
készítik, mely biokompatibilis és 
légáteresztő. Segítségükkel figye-
lemmel kísérhető a fizikai aktivitás, 
és valós időben riasztja vi-
selőjét egészségügyi koc-
kázat esetén.

Az eszköz nem kizáró-
lag szívbetegek számára 
jelenthet könnyebbséget. 
Az egészségügyi dolgozók 
az okos matricát használ-
hatják akár implantálható 
szenzorként is a pácien-
sek alvásának megfigye-
léséhez, sportolók pedig 
edzés és úszás közben 
használhatják állapotuk 
követésére.

A duodenum nyálkahártyája a DMR előtt (A), közvetlenül utána (B) és a helyreállt egészséges 
nyálkahártya egy hónap múltán (C) (FORRÁS: RAJAGOPALAN ET AL, 2016, DIABETES CARE)

A Purdue University kutatói olyan viselhető elektronikus 
eszközt fejlesztettek ki, melyet bárki könnyen a bőrére 

ragaszthat. Az eszközzel figyelemmel kísérhető a fizikai 
aktivitás, és valós időben figyelmezteti viselőjét  

az egészségügyi kockázatra. 
(KREDIT: RAMSES MARTINEZ/PURDUE UNIVERSITY)
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elpusztul, majd újra nő, a funkció 
helyreállhat, vagy legalábbis jelentő-
sen javulhat.

A DMR feladata tehát a patkóbél 
nyálkahártyájának elpusztítása. Eh-
hez egy ballont juttatnak a szájon át 
a patkóbélbe, majd forró vízzel töltik 
fel, amely leégeti a nyálkahártyát. 
Az eljárás egy órát vesz igénybe, a 
beteg eközben altatásban van. Az 
égetés után új, egészséges nyálka-
hártya nőhet a régi helyébe.

Az amszterdami kutatók egy év-
vel ezelőtt végezték a beavatkozást, 
és az elmúlt évben folyamatosan 
figyelték a kezelt betegek állapotát. 
Az eredmények szerint nagy több-
ségüknek már a beavatkozás más-
napján is jelentősen javultak a szén-
hidrátháztartást jellemző értékei, és 
90 százalékuknak egy év múltán is 
stabil maradt az állapota. 

A vezető kutató nyilatkozata sze-
rint a kezelt betegek nagy részének 
a beavatkozás óta nincs szüksége in-
zulininjekciókra. Azt egyelőre nem 
tudják, hogy a kezelés hatása vég-
érvényesnek tekinthető, vagy idővel 
újra súlyosbodni fog a betegség, és 
akkor meg kell esetleg ismételni a 
nyálkahártya visszaállítását.

K. M.

közötti kapcsolat nagyon is fizikai: 
egykoron ugyanis azonos kőzettö-
meget alkottak.

Minderre a Geology című szakfolyó-
iratban publikált tanulmány érvelése 
szerint azután jöttek rá, hogy megvizs-
gálták a Tasmaniában található formá-
ció „geokémiai ujjlenyomatát”, magyarul 
megmérték számos kémiai összetevő 
koncentrációját, amelyek összessége 
minden kőzetre egyedileg jellemző. 
„A kérdéses tasmaniai formáció mindig is 
kilógott a sorból, teljesen különbözik a kör-
nyező kőzetektől” – nyilatkozta a felfe-
dezésről a kutatásvezető Jack Mulder.

Noha a környező kőzetektől mar-
kánsan különböznek, egyáltalán nem 
egyediek a tasmán sziklák. Ikertestvé-
reik ugyanis ott pihennek az arizonai 
sivatagban, a Grand Canyon mé-
lyebb rétegeiben. Hogyan lehetséges 
mindez? Újra csak Muldert idézzük: 
„Hiába van manapság a bolygó másik fe-
lén, arra a következtetésre jutottunk, hogy 
Tasmania egykoron Észak-Amerikához 
csatlakozott.”

Egymilliárd évvel ezelőtt az ösz-
szes mai szárazföld egyetlen ősi 
szuperkontinenset alkotott, ez volt 
a Rodinia. Minthogy azonban ez 

nagyon régen volt, igen nehéz ponto-
san meghatározni, hogy a mai földré-
szek hogyan illeszkedtek egymáshoz 
az egykori Rodiniában. E probléma 
megoldásához szolgálhat felfede-
zés értékes adalékkal, hiszen arra 
utal, hogy a mai Tasmania és Észak-
Amerika közel volt egymáshoz abban 
az időben, mikor a kevéssé ismert szu-
perkontinens létezett.

K. M.

a vizet, olajat, port és baktér iu-
mokat. Az okos matricát úgy kép-
zelhetjük el, mint különleges formájú 
ragtapaszt a csuklóra ragasztva, mely 
azonban nem okoz a sebtapaszhoz 
hasonló húzódást, hanem a bőrrel tel-
jesen együtt mozog, anélkül, hogy a 
szennyeződések megrongálnák. Egy 
matrica gyártási költsége körülbelül 
5 cent, és olyan nyomtatási és gyártási 
eljárásokkal készíthető, melyek a gyors 
könyvnyomtatáshoz hasonlóak.

„Ezeknek a viselhető és eldobható ké-
szülékeknek alacsony költsége és tömeg-
gyártásra való alkalmassága gyors hasz-
nálatbavételüket eredményezheti azokon 
az egészségügyi területeken, ahol egyszer 
használatos diagnosztikai rendszerekre 
van szükség” – mondta  Martinez.

A technológiát szabadalmaztat-
ták a Purdue Office of Technology 
Commercialization keretei között. 
Jelenleg további partnereket keres-
nek az eszköz szélesebb körű teszte-
léséhez és ahhoz, hogy a technológia 
kereskedelmi forgalomba hozható 
terméket eredményezzen.

Purdue University

A Grand Canyonból származó 
sziklák Tasmaniában?

Az arizonai Grand Canyon talán a 
világ legismertebb természeti 

csodája. Évente több millió turista 
keresi fel, hogy testközelből figyel-
hessék meg a Colorado folyó által 
kivájt hasadékvölgyet, és a folyó ka-
nyarulatai között fölemelkedett 
sziklafennsíkokat. A kanyon geoló-
giai szempontból is kivételes kép-
ződmény, hiszen egymilliárd évnyi 
földtörténeti átalakulás figyelhető 
meg szikláinak egymásra rakódott 
rétegeiben.

Bár tiltott, sok turista mégis visz 
haza szuvenírként szikladarabokat. 
Vélhetően így tesznek a világ másik 
végéből, az Ausztráliához tartozó 
Tasmaniából érkezett látogatók is. 
Pedig nem kellene ehhez több mint 
13 600 kilométert utazniuk otthon-
ról, hiszen saját szigetükön is találni 
olyan sziklákat, amelyek egykoron a 
Grand Canyon részét képezték.

Míg a Grand Canyon legfiatalabb 
kőzetei geológiai léptékben bakfis-
nak tekinthetők, hiszen alig öt-
hatmillió évesek, addig a mélyben 

fekvő legősibb rétegek 1,5 milliárd 
éve alakultak ki. Jack Mulder, az 
ausztráliai Monash Egyetem geoló-
gusa hasonló életkorú, 1,1-1,2 mil-
liárd éves kőzetekre bukkant ott-
hon, Tasmania szigetén. Hogyan 
kapcsolódnak mindezek a Grand 
Canyonhoz? – kérdezhetnék teljes 
joggal. Nos, a kutatási eredmé-
nyek alapján a föld két ellentétes 
végén található sziklaformációk 

A Grand Canyonból származó tasmaniai sziklák 
(FOTÓ: JACK MULDER/MONASH UNIVERITY)
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Édes végzet osztrigáknak

Bár a lelőhelyektől távoli Magyaror-
szágon alig akad igazi osztriga-

szakértő, az ínyenc hozzáértők ponto-
san tudják, hogy ahány öböl, annyiféle 
íz. Az osztrigák ízvilága ugyanis az 
élőhelyüket jelentő tengervíz sótartal-
mától – azaz a szalinitástól – függ, ami 
a befolyó édes csapadékvíznek jobban 
kitett partközeli területeken akár kis 
távolságon és rövid időn belül is mutat-
hat nagyobb eltéréseket. A Molecular 
Ecology szakfolyóiratban bemutatott leg-
újabb kutatások azonban rávilágítottak, 

hogy még a sótartalom időbeli vál-
tozásait jobban tűrő fajok ellenálló-
képességének is vannak határai, ami a 
klímaváltozás várható hatásai ismereté-
ben igen aggasztó előjel. Az extrém csa-
padéktevékenység következtében kiala-
kuló árhullámok gyakoribbá és súlyo-
sabbá válásával ugyanis a tengervíz 
sótartalma várhatóan még nagyobb 
szélsőértékek között fog változni, 
amibe már a legellenállóbb osztrigák 
héja is beletörhet.

Ashley Maynard és munkatársai ak-
kor jutottak erre a következtetésre, 
amikor a kaliforniai partvidék három 

különböző szakaszáról származó 
Olympia-osztrigák (Ostrea lurida) 
viselkedését vizsgálták. Míg az első 
mintavétel egy édesvízzel gyak-
ran elárasztott nagy tölcsértorko-
lat közelében, a második pedig egy 
csapadékkal kevéssé elárasztott ki-
sebb torkolat mentén zajlott, addig 
a harmadik helyszín egy folyóktól 
távol eső partszakaszra esett, ahol 
a szalinitás jellemzően magasabb és 
stabilabb is. A három partszakaszról 
gyűjtött egyedeket ezután öt napon 
át egyformán alacsony sótartalmú 
víznek tették ki, majd alapos vizsgá-
latnak vetették alá. Bár a kísérlet so-
rán a széles tölcsértorkolat közeléből 
származó egyedek magától értető-
dően toleránsabbak voltak a vizsgált 
hatással szemben, a kutatók szerint a 
jövőben várható szélsőségeket nagy 
valószínűséggel már ők sem lesznek 
képesek elviselni.

Márpedig az Olympia-osztrigák 
vízi élőhelyükre kifejtett sokoldalú 
pozitív hatásuk miatt igen fontos 
ökoszisztéma-mérnök fajnak számí-
tanak, hiszen szűrögető életmódjuk-
ból fakadóan nem csak tisztítják a 
vizet, de a szilárd héjukból felépülő 
zátonyok egyúttal számos alga, ge-
rinctelen és halfaj élőhelyét is jelen-
tik. Ottlétük pozitív hatást gyakorol 
a turizmusra, a rekreációs tevékeny-
ségekre és a sporthorgászatra is, to-
vábbá jelenlétükkel a tengerszint-
emelkedés és a viharok okozta eró-
ziótól is megvédhetik a partszakaszt. 

FarKas alexandra

Az újkaledóniai varjak 
eszközöket készítenek

Az eszközhasználat komplex kog-
nitív képességeket igényel, ami-

ről úgy tudtuk, hogy csak az ember 
és az emberszabásúak sajátja. A né-
met Seweesen Ornitológiai Intézet  
és az Oxford Egyetem kutatóinak 
közös vizsgálatai először bizonyítot-
ták, hogy a újkaledónai varjak is ké-
pesek ilyen feladatok megoldására. 

Az állatoknak dobozokat mutat-
tak, amely élelmet rejtettek. Az első 
oldalon lévő ajtó alatt egy rés volt, 
a doboz oldalán pedig lyukak, de 

a doboz közepén lévő táplá-
lék elérhetetlen távolságban 
volt. Kaptak viszont a mada-
rak hosszú pálcikákat, ame-
lyek befértek az ajtórésen. A 8 
résztvevő állat szinte azonnal 
rájött, hogy a pálca segítségé-
vel az élelmet a lyukakon át ki 
tudja lökdösni. A következő 
fordulóban az állatok olyan 
pálcákat kaptak amelyek túl 
rövidek voltak, viszont össze 
lehetett őket illeszteni, mert néme-
lyikük belül üreges volt, míg mások 
hegyesek. A 8 egyedből 4 mindenféle 
gyakorlás és előzetes tréning nélkül is 
rájött, hogy a pálcák összeillesztésével a 
táplálék megszerezhető, sőt egy egyed, 
Mango akkor is képes volt erre, ami-
kor a pálcák már olyan rövidek voltak, 
hogy 3 elemet kellett összerakni.

ÉT-ETOLÓGIA

Ez a madárvilágban csúcsteljesít-
ménynek számító eredmény, ami 
szerint az újkaledóniai varjak is meg 
tudnak oldani olyan kognitív képes-
ségeket igénylő feladatokat, mint a 
probléma megértése, az addig nem 
látott tárgyak és az azokkal való ma-
nipuláció eredményének felbecslése. 

BilKó Ágnes
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Vizsgák 
A2, B1, B2 

és C1 
szinteken

TELC nemzetközi és államilag elismert 
nyelvvizsgák 7 nyelvből 4 szinten

Hazánk egyik legritkább szárazföldi csigafaja (vízszintes 1.) a Kovacsia 
kovacsi, korábbi tudományos nevén Hygromia kovacsi. A parányi puhatestű a 
nedves, természetes avarrétegű erdők kárpáti endemizmusa, kedvelt élőhe-
lye a patakpartok magaskóros növényzete. Állományait csupán az 1970-es 
években írták le az Alföld délkeleti határán, s nemrég a Zemplénben.  A kül-
lemben hozzá nagyon hasonló rokonától, az erdélyi pikkelyescsigától gene-
tikai vizsgálattal sikerült csak egyértelműen elkülöníteni. Jó fejtést kívánunk!

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. 
A 43. heti számunkban elkezdődő 18 hetes rejtvényciklusunk 
végére a négyzetek betűi – helyes sorrendbe rakva − egy 125 éve 
született magyar orvos, biokémikus nevét adják ki. A név megfejtői 
között az Élet és Tudomány negyedéves előfizetését sorsoljuk ki. 

VÍZSZINTES: 1. Fokozottan védett csigafaj. 10. Tréfás fenyegetés. 11. 
Bernáth ...; Kossuth-díjas festőművész 12. Kisbárány. 14. Japán elektro-
technikai márka. 15. West ...; London nyugati része. 16. Kossuth-díjas költő, 
Nagy László öccse (István). 18. Tea, Bécsben! 19. Kapura rúg. 20. Kalászos 
növény élősködő gombája. 22. Mutató névmás. 23. Féltve őrizget. 25. Dide-
regni kezd! 26. Amitől az izom duzzad. 27. Fanyar ízű erdei gyümölcs. 28. 
A Szeptember végén című vers kezdő szava. 29. Madagaszkári félmajom. 31. 
Egyetlen helyre sem. 33. A szerelmi költészet múzsájáról elnevezett kisbolygó. 
35. Nádor a Hunyadi László című Erkel-operában. 36. Olajszállító vízi jármű.

FÜGGŐLEGES: 2. Fára tapad a moha. 3. Mészáros eszköze. 4. Becézett 
Odett. 5. Nyálkás, zavaros (víz, bor), tájszóval. 6. A protaktínium vegyjele. 
7. Jog, latinul. 8. Kutyatejféle dísznövény. 9. Boroshordót kezel. 12. Arcot 
tenyérbe rejt. 13. Tömör az ilyen talaj. 17. Visszatér otthonába. 20. Dries van 
...; holland exkormányfő. 21. Piros, németül. 22. A forgatónyomaték egyik 
összetevője. 24. Nagy testű papagáj. 25. Incselkedően pajzán. 28. Sine 
...; haladék nélkül, latinul. 30. E helyen. 32. Költői felkiáltás. 34. Bölcsődal!

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: magyar ősziaraszoló

A 2018/42. számunkban véget érő rejtvényciklus bekeretezett betűi SEM-
MELWEIS IGNÁC nevét adják ki. A megfejtést beküldők között az Élet 
és Tudomány negyedéves előfizetését nyerte: Fleischmann Andorné 
(Budapest), Dr. Fullár Alexandra (Budapest), Gyömrei Ágota (Buda-
pest), Kántor Szilvia (Nyirád), Márton Miranda (Eger), Olti Kálmán 
(Csíkszereda), Reinelt Iván (Győr), Somlyai Zsolt (Kaposszekcső), 
Tóth Rezsőné (Tapolca) és Tóth Tihamér (Budapest). A nyerteseknek 
gratulálunk, az előfizetések 2019. január 1-től érvényesek. Akinek nem 
jó ez az időpont, kérjük, mielőbb jelezze. 

Kedves Olvasóink!

A 2007 és 2016 között  
megjelent lapszámaink  

kedvezményesen, 
200 forintos áron 
vásárolhatók meg 

a szerkesztőségben.

Jó szórakozást kívánunk 
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ÉT-IRÁNYTŰ ÉT-IRÁNYTŰ	 Bánsághy Nóra rovata

Új szempontból vizsgálja Má-
tyás király legendás könyvgyűj-
teményét az Országos Széchényi 
Könyvtár új kiállítása, A Cor-
vina könyvtár budai műhe-

lye, mely a Budán készült kódexek történetét mutatja be.
A Corvina könyvtár Hunyadi Mátyás itáliai mintára 

megalkotott uralkodói könyvtára volt. Nagysága nem is-
mert pontosan, talán kétezer kötetet számlált. Ez akkori-
ban jelentős gyűjteménynek számított, méreteiben csak a 
vatikáni könyvtár múlta felül. A fennmaradt mintegy 
kétszázhúsz Corvinát hazánk, Európa és az Egyesült 
Államok könyvtáraiban őrzik.

A 2019. február 9-ig nyitva 
tartó kiállítás Hunyadi Mátyás 
könyvtárának egy eddig rej-
tett, kevésbé hangsúlyozott ol-
dalát kívánja feltárni. Kevés szó 
esik arról, hogy a pompás itáliai 
kódexek megrendelése mellett 
a királyi udvarban is készültek hasonlóan értékes, díszes 
kéziratok. A tárlat célja, hogy feltárja és bemutassa azt a 
szisztematikus és nagyszabású vállalkozást, amely a budai 
udvarban szolgálta az uralkodói bibliotéka formálódását.

A Fővárosi Képtár Kiscelli 
Múzeum 1971. Párhuzamos 
különidők című időszaki ki-
állítása két művészgeneráció-
ból és két, egykorú műcso-
portból indul ki: ezeken ke-
resztül mutat rá a Kádár-kor-

szak képzőművészetének párhuzamos jelenségeire.
Az egyik generáció már az ötvenes években befutott, 

majd az évtized végén művészileg sikeresen modernizá-
lódó nemzedék, melynek magas társadalmi státuszát fő-
iskolai katedra, állami meg-
rendelések, múzeumi vásárlá-
sok és monumentális mun-
kák jelzik. A másik 
műcsoport létrejötte az ekkor 
kialakuló második nyilvános-
sághoz és egy jóval fiatalabb 
generációhoz kötődik. A ’60-
as évek végén jelentkező mű-
vésznemzedék számos kísér-
letet tett arra, hogy bejusson a művészet intézményeibe, 
mielőtt ezek kudarcai miatt kialakította volna saját fél-
nyilvános intézményeit.

A 2019. február 28-ig látható kiállítás ráirányítja a fi-
gyelmet az egyidejű, de a történeti emlékezetben mar-
kánsan különváló jelenségekre és végső soron a múlt re-
konstrukciójának az összetettségére. A párhuzamos pro-
jekthez Kaszás Tamás képzőművész készít egy installációt.

Október végétől látható 
az Önállóan lakni - közös-
ségben élni csoport több 
elismert művésszel közös 

Nem nagyon bírjuk egymást a falakkal című ki-
állítása. A tárlat célja, hogy rádöbbentse a nézőket, 
hogy milyen rejtett előítéleteik vannak a mozgássérült 
emberek életével kapcsolatban.

Az alkotások létrehozásán az Önállóan lakni - Közösség-
ben élni csoport mozgássérült tagjai több hónapig dolgoz-
tak együtt fiatal magyar képzőművészekkel. Az alkotók 
úgy kezdtek a projektbe, 
hogy egymás számára ide-
genek voltak, a párok 
képzőművész tagjai által 
készített interjúkon ke-
resztül kezdtek ismerked-
ni a csoport tagjaival. Volt 
olyan pár, aki fotósorozat-
ban örökítette meg közös munkáját, volt aki videóban, és 
készült levelezést bemutató interaktív fotóalbum is.

„A kiállítási projekt közel hozza a nézőhöz az élményt, 
ahogy két, egészen más közegben élő idegen egymás 
megismerése során létrehoz valamit, ami a másik nélkül 
nem készülhetett volna el. Láthatóvá teszi azokat a ha-
sonlóságokat és különbségeket, amik további közösségek-
hez való tartozás alapjait képezhetik”- nyilatkozta Török 
Tünde, a projekt kurátora. A tárlat december 30-ig 
látható a Három Holló Kávéházban Budapesten.

A Vasarely Múzeumban 
Fényalkímia. Bolygó 
Bálint – fénygépek 
címmel nyílt kiállítás a 
művész munkáiból.

Bolygó Bálint installáci-
ói elkészítésekor tudományos vizsgálódások eredménye-
it használja fel, miközben a világegyetem működésének 
megértésére, annak mű-
alkotásba való leképezé-
sére törekszik. Saját meg-
fogalmazásában „idő ala-
pú szobrokat” készít, 
melyek az idő múlását 
próbálják megragadni. 
Kinetikus installációinak 
mozgásakor a vonal- 
vagy fénynyomok kelet-
kezésén keresztül hang-
súlyozza ki a tér, az 
anyag és a művész által a 
szobrászat negyedik dimenziójának nevezett idő dina-
mikus kapcsolatát. A tárlat december 16-ig várja az 
érdeklődőket.

Ismeretlen corvinák

Az idő múlása

Történeti emlékezet

Előítéletek
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A hátlapon
Parry Sound

Ontario tartomány egyik körzete 
Parry Sound, melyet délről Muskoka, 
észalról Sudbury, French River és a 
Nipissing-tó, keletről pedig az 
Algonquin Park határol. A földrajzi-
lag délen elhelyezkedő területet On-
tario és a szövetségi kormány Észak-
Ontario részeként tartja számon.

Muskoka és Haliburton régiók 
mellett Parry Sound is a tartomány 
pihenőövezetébe sorolható, ahol a 
természeti kincsek mellett számos 
nyaralóház várja a városból a 
természetbe vágyó megfáradt 
utazókat. Két kistérségre osztható: 
Nyugat- és Kelet-Parry Sound terü-
letre; az utóbbit gyakran Almaguin 
Highlands-ként is emlegetik.

Itt található Parry Sound város, 
melynek egyik fő turisztikai látvá-
nyossága a kikötőjéből induló hajó-
túra a Georgian Bay keleti oldalán 
található szigetvilágba (Thirty 
Thousand Islands).  A terület a vi-
lág legnagyobb kiterjedésű édesvizű 
szigetvilága.  

Egy másik történelmi települése a 
térségnek Magnetawan, melynek el-
nevezése „gyorsan folyó folyót” je-
lent. Első lakosai a huron indiánok 
voltak, akik nyáron vadásztak és ha-
lásztak a területen, télen pedig a 
Georgian Bay-be húzódtak vissza. 
Az európai telepesek a XIX. század 
elején érkeztek a régióba és fokoza-
tosan kiszorították az őslakosokat.

Ennek ellenére a területen tovább-
ra is sok az érintetlen természeti kör-
nyezet. Állatvilága színes: a medvé-
től a jávorszarvasig, a hódtól a préri-
farkasig számos faj megtalálható er-
deiben.
Kép: padmeeblog.wordpress.com
Szöveg: papp csilla
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Mélytengeri	lávalabirintus
Még 2015-ben, a Marianna-árok 
közelében, nagyjából 5 kilométeres 
mélységben, mindössze hónapokkal a 
felfedezése előtt lezajlott tenger alatti 
vulkánkitörés nyomaira bukkantak 
a kutatók. A nyomában kibontako-
zó vizsgálatokból most publikáció is 
született, mely betekintést ad eme 
rejtőzködő események egyikébe.

A	koncepciók	gyakoriságfüggő	
megváltozása
A koncepció vagy fogalom a világ 
valamely dolgáról alkotott elképzelés. 
Legtöbbünknek például van fogalma 
mondjuk az almáról vagy a szere-
tetről. A Harvard Egyetem kutatói 
kísérletesen is kimutatták a koncep-
ciók megváltozását és azt is megvizs-
gálták, hogy mennyire stabil és meny-
nyire általános ez a jelenség. 

Az	Alsó-Gejzír-medence
Ha azt mondom, hogy a világ legré-
gebbi nemzeti parkja, mindenki egyből 
rávágja, hogy Yellowstone.  1872-ben 
jelentek meg Gustavus Bechler térképei 
az Alsó- és a Felső-Gejzír-medencéről. 
Bechler tagja volt a régiót kutató egyik 
első tudományos expedíciónak, melyet 
Ferdinand Vandeveer Hayden geo-
lógus vezetett. Az expedíció jelentése 
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy létre-
jött a Yellowstone Nemzeti Park.
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