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Az Élet és Tudomány szerkesztősége a közelmúltban két 
pályázati felhívást is megjelentetett.

Ezúton szeretnénk tájékoztatni  Kedves Olvasóinkat és 
Tisztelt Pályázóinkat, hogy mind a Budapesti Műszaki 
Egyetemmel (BME) és a Pro Progressio Alapítvánnyal 
közösen meghirdetett, a BME kutatói és hallgatói részére 
kiírt; mind pedig a Tudományos Ismeretterjesztő Társu-
lat és a Magyar Tudományos Akadémia Természettudo-
mányi Kutatóközpontja által közösen megfogalmazott, a 
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a kutatók széles 
köre részére meghirdetett ismeretterjesztő, kutatásismer-
tető pályázat  kézirat-benyújtási  időszaka lezárult.

Jelenleg a beérkezett pályaművek feldolgozása  zajlik. 
A feldolgozást követően a kiírásoknak formailag és tar-
talmilag is megfelelő pályaműveket a partner intézmé-
nyekkel közösen felkért zsűrik bírálják el, s a bírálók 
tesznek javaslatot a díjazásokra. 

A pályázatok díjátadóira két különböző időpontban, a 
nyár elején kerül sor. A díjazott pályaművek alkotóit a 
díjátadók előtt külön értesítjük. A díjazásra nem jelölt, 
de közlésre alkalmas pályamunkák szerzőivel szerkesz-
tőségünk a díjátadásokat követően veszi fel a kapcsola-
tot a publikálás egyeztetésére, az esetleg szükséges szö-
vegmódosítások elkészítésére.

Ezúton is köszönjük valamennyi pályázónknak, hogy 
pályaművükkel megtisztelték felhívásainkat!

A szerkesztőség
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képletekkel felvértezett Michael 
Sori, az arizonai Lunar and Planetary 
Laboratory kutatóközpont bolygóku-
tatójának számításai szerint a kéreg 
vastagsága mindössze 25 kilométer 
körüli, sűrűsége pedig meghaladja 
az alumíniumét.

A legújabb eredmények is alátá-
masztják azt az elgondolást, misze-
rint a Merkúr kérge főként vulka-
nikus tevékenység következtében 
alakult ki, így maga a folyamat 
megértése már sokat segíthet a ku-
tatóknak a különös szerkezetű boly-

gó vizsgálatában. 
Az első furcsaság, 
ami a Merkúr kap-
csán felmerül, az 
egyes bolygószfé-
rák aránya.

„Méretéhez viszo-
nyítva a Merkúr ren-
delkezik a legnagyobb 
maggal a jól ismert 
kőzetbolygók közül” 
– mondta a boly-
gókutató. A mag a 
Merkúr esetében az 
össztömeg 60 szá-
zalékát adja, míg a 
Földnél ez csupán 15 
százalék. A Föld, a 
Hold és a többi égi-
test keletkezésekor 
a litoszféra, amely 
a bolygó teljes tö-
megének töredéke 
csupán, a köpeny-
anyag egy részének 

Szűkre szabott 
kőzetburok

Az Arizonai Egyetem egyik 
bolygókutatója alapos mate-
matikai számításokat végzett 
a Merkúr kéregvastagságának 
meghatározására, amely az új 
becslés szerint vékonyabb és 
sűrűbb a korábban feltételezett-
nél. A számítások eredményeit 

összefoglaló tanulmány az Earth and 
Planetary Science Letters című tudo-
mányos folyóiratban jelent meg.

A Merkúr kis méretű (egyenlítői 
sugara 2440 kilométer), gyors (ke-
ringési ideje 88 nap) és közel kering 
a Naphoz, amely erőteljesen korlá-
tozza a kopár sziklás világ megköze-
lítését. Mindössze egyetlen űreszköz, 
a MESSENGER ( jelentése üzenet) 
állt eddig egyedüliként pályára az 
égitest körül és gyűjtötte a lehető 
legtöbb adatot a kutatók számára 
a bolygó felszínén található forma-
világról és ásványi összetételről. A 
felszín alatt rejtőző titkokról azon-
ban továbbra is csak találgathatnak 
a szakemberek.

A szonda küldetése 2015-ben ért 
véget, az információk alapján pedig 
a bolygókutatók a Merkúr kérgét 
mintegy 35 kilométer vastagságú-
ra becsülték. Az Arizonai Egye-
tem egyik munkatársa által végzett 
kutatás azonban más eredményre 
vezetett. A legújabb matematikai 

fokozatos megszilárdulása során ala-
kult ki. Sori tanulmánya előtt a ku-
tatók úgy gondolták, hogy a Merkúr 
köpenyének 11 százaléka alakult át 
kéreggé. Holdunk esetén, amely mé-
retben legközelebb áll a Merkúrhoz, 
ez az érték körülbelül 7 százalék.

A kéreg akkor keletkezett, mi-
kor a kevésbé sűrű ásványok a 
magmaóceán felszíne felé áramlot-
tak. Ez az olvadéktenger vált később 
az égitest köpenyévé, a felszínén 
lebegő és lassan kihűlő kőzetolva-
dék pedig a kezdetleges kérgévé. A 
vulkáni működés évmilliói során a 
külső kőzetburok további fejlődésen 
ment keresztül.

A legfrissebb eredmények arra en-
gednek következtetni, hogy a koráb-
bi feltételezés tévesnek bizonyult és a 
kéreg anyaga szintén a köpeny 7 szá-
zalékából alakult ki, akárcsak a Hold 
esetén. Sori a két kollégája: Isamu 
Matsuyama és Douglas Hemingway 
által gömbszerű égitestekre kifejlesz-
tett matematikai formulát használta. 
A képletek, valamint az űrszonda 
sűrűségadatai segítségével pontosabb 
következtetések vonhatók le a kéreg 
vastagságát illetően. Az eredménye-
ket árnyalja, hogy a MESSENGER 
az északi féltekéről sokkal több in-
formációt gyűjtött, mint a déliről, 
így a teljes bolygóra vonatkoztatott 
konklúzió még várat magára egé-
szen 2025-ig, amikor újabb küldetés 
keretében megkezdődik a Merkúr 
teljes körű feltérképezése.

SzoucSek ÁdÁm
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A szivárványszínben pompázó felvétel jól szemlélteti 
a Merkúr különböző ásványi összetételű területeit

 (FORRÁS: NASA)

Fantáziarajz a festői pillanatról, amikor a MESSENGER 2008-ban 
először pillantja meg a Merkúrt 

(FORRÁS: NASA)
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egyik bázis kémiailag módosult, 
metilált formájának nagymértékű 
előfordulására utal. A génszakasz 
szorosabb feltekeredése miatt a gé-
nek kifejeződése nem tud normális 
módon érvényesülni, ezért a gén 
által kódolt fehérje mennyisége je-
lentősen lecsökken. 

Az érintett fehérjének fontos 
szerepe van az idegrendszer fej-
lődésében és működésében. Egy 
amerikai kutatócsoport idén feb-
ruárban beszámolót közölt egy 
módszerről, amellyel sikeresen 
helyreállították a betegektől szár-
mazó sejtek génkifejeződését. Eh-
hez egy X-szindrómás betegből 
nyert pluripotens őssejtek tenyé-
szetével végezték kísérleteiket. 
A pluripotens őssejtek osztódás-
ra képesek és a szervezetben elő-
forduló szinte összes sejttípussá 
képesek továbbalakulni, vagyis 
differenciálódni. Emberi kötő-
szöveti sejtekből 2006-ban sike-
rült először pluripotens őssejteket 
létrehozni, tulajdonképpen 4 gén 
kifejeződésének vírusok általi be-

folyásolásával. Eleinte 
bőrbiopsziával jutottak 
hozzá a kötőszöve-
ti sejtekhez, ám újab-
ban hajszálból, vérből 
vagy akár vizeletből is 
nyerhetők olyan sejtek, 
amelyek őssejtekké ala-
kíthatók. A kísérleti ma-
nipuláció célja az FMR1 
gén hipermetilációjának 
megszűntetése volt. 
Ehhez két különböző 
vírussal fertőzték az 
őssejteket, az egyik a 
metilációt megszüntető 
enzim kódját hordozta, 
míg a másik egy olyan 
fehérjét kódolt, amely 
az enzim célba találását 
segítette.

A beavatkozás ha-
tására az őssejtekben 
majdnem teljesen hely-

reállt az FMR1 gén kifejeződése. 
Ezután a kutatók azt is megvizs-
gálták, hogy milyen hatást képes 
elérni a beavatkozás egy már dif-
ferenciálódott idegsejtben. Az ős-
sejtekből kialakult idegsejtek fer-
tőzése szintén fokozta az FMR1 
gén kifejeződését, bár ez elmaradt 
az őssejtekben tapasztalt növeke-
déshez képest. A kutatók ezután 

Kezelhető a törékeny 
X-szindróma?

A törékeny X-szindróma egy 
genetikai rendellenesség, ami  
rendszerint  értelmi fogya-
tékosságot okoz. A betegek 
társas képességei gyakran az 
átlagos alatt vannak, amit 
többnyire a túlzott félénkség 
okoz. Késhet a beszéd fejlődé-
se, gyakoriak a figyelmi prob-

lémák és akár epilepsziás rohamok 
is kialakulhatnak. Jellegzetes a be-
tegek fizikai megjelenése, például 
az arc hosszúkás, keskeny és a fü-
lek nagyok. A betegség hátterében 
egyetlen gén módosulása áll, ami 
az X-kromoszómán helyezkedik el, 
és mivel a fiúk genetikai állomá-
nyában csak egy X-kromoszóma 
van, náluk általában súlyosabbak 
a tünetek. A betegséget egyébként 
az X-kromoszóma mikroszkóppal 
megfigyelhető elváltozása alapján 
nevezték el, ugyanis a kromoszó-
mán látható egy elvékonyodott, 
„törékeny” régió.

Idővel kiderült, hogy az érintett 
gén az FMR1 gén, amelyben egy bi-
zonyos bázishármas a normálistól jó-
val többször fordul elő. Ez az ismét-
lődéseket tartalmazó régió ráadásul 
hipermetilált, ami az adott DNS-
szakasznak a normálisnál jóval szo-
rosabb feltekeredését okozza – ez 
látható az X-kromoszómán törékeny 
régióként. Maga a hipermetiláció az 

azt vizsgálták, hogy a módosított 
idegsejtek génexpressziója hogyan 
alakul az élő szervezetben, ezért 
immundeficiens újszülött ege-
rekbe juttatták a vírussal kezelt 
idegsejt-prekurzorokat, amelyek 
az immunrendszer alulműködése 
miatt nem lökődtek ki a gazda-
testből. Az egereket egy hónapos 
korukban feláldozták és az agyból 
készült szeleteken jellemezték, ír-
ták le az FMR1 gén termékének 
mennyiségét, ami közel normális 
volt. Végül a hipermetilált és a 
kezelt idegsejtek elektrofiziológiai 
jellemzőit is megvizsgálták és 
azt találták, hogy a hipermetilált 
génnel rendelkező neuronok ma-
gasabb tüzelési frekvenciát pro-
dukálnak, mint a kezelt idegsej-
tek, amelyek majdnem normális 
elektrofiziológiai aktivitást mu-
tatnak.

Az eredmények szerint tehát az 
FMR1 gén hipermetilációjának 
megszüntetése helyreállíthatja a 
normális génexpressziót és az ideg-
sejtek elektrofiziológiai tulajdon-
ságait is. A kutatás megalapozhat-
ja egy új módszer kifejlesztését a 
törékeny X-szindróma kezelésére. 
Az FMR1 gén metilációjának mó-
dosításával elképzelhető, hogy egy 
idősebb személy esetén is elérhető 
a tünetek bizonyos fokú javulása. 
Ám mivel az FMR1 a fejlődés során 
is fontos szerepet tölt be, az emb-
rionális fejlődés korai szakaszára 
időzített beavatkozástól várható a 
legjobb hatás.

ReichaRdt RichÁRd

A törékeny X-szindrómával 
diagnosztizált betegek jellemző vonásai 

a hosszúkás arc és a nagy fülek 
(FORRÁS: MONICA SCHROEDER, 

SCIENCESOURCE.COM)

Az X-kromoszóma jellemző elváltozása 
törékeny X-szindróma esetén
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Hatosikrekkel vemhes 
tengeri hüllő

Paleontológusok nemrégiben 
egy 180 millió éves tengeri hüllő, 
egy halgyík (Ichthyosaurus) ma-
radványaira bukkantak, mely-
nek testében, a bordakosáron 

belül legalább hat, legfeljebb nyolc 
embrió maradványait azonosították.

A példányt Mike Boyd és Dean 
Lomax, a Manchesteri Egyetem pa-
leontológusai tanulmányozták. A 
maradványokat még 2010-ben gyűj-
tötték Whitby környékén, Észak 
Yorkshire-ben, kora-jura korú üle-
dékből. A halgyík fosszíliája sokáig 
egy magángyűjtő, Martin Rigby 
birtokában volt, aki azt egy embri-
ókból álló blokknak gondolta. Dean 
Lomax igazolta a példány fontossá-
gát, majd a fosszília a Yorkban talál-
ható Yorkshire-i Múzeumba került 
további tanulmányozás céljából.

Az ichtioszauruszok (vagy halgyí-
kok) tengeri életmódhoz alkalmaz-
kodott ragadozó hüllők voltak, s a 
jura időszak tengeri élővilágának 
domináns gerinceseinek számítot-
tak. Elevenszülő állatként előnyben 
voltak más ragadozókkal szemben, 
hiszen így nem kellett testüket a 
szárazföldre vonszolva tojásaikat 
a parton lerakniuk. Kisebb hül-
lőkkel, halakkal, tengeri gerinc-
telenekkel (például tintahalszerű 
belemniteszekkel) táplálkoztak.

Az ichtioszaurusz-fosszíliák Ang-
lia partjai mentén meglehetősen 
gyakoriak a jura időszaki lelőhe-
lyek üledékeiben. Ennek ellenére 
mindeddig összesen öt olyan pél-
dány került elő, melynek testében 
az embriók maradványai is meg-
őrződtek, a legújabban felfedezett-
ben található az eddigi legtöbb utód. 

Az öt, embrióval a tes-
tében megőrződött ich-
tioszaurusz mindegyike 
Délnyugat-Anglia part-
jainál került elő, koruk 
200–190 millió évesre 
tehető. A legújabban fel-
fedezett, yorkshire-i pél-
dány geológiai értelem-
ben a legfiatalabb, kora 
„mindössze” 180 millió 
év (ez a kora-jura kor 
toarci korszaka). A kövü-
let az egyik fő attrakciója 
a Yorkshire-i Múzeum 
új, nagyszabású kiállí-
tásának.

Yorkshire jura partja a legkülön-
bözőbb tengeri hüllők maradványa-
inak százaival ajándékozta már meg 
a tudományt, a szóban forgó példány 
azonban az első, amely embriókat 
is magában foglal. A példány egy 
kisebb sziklatömböt jelent, melyet 
kettévágtak és lecsiszoltak. Így lát-
hatóvá váltak a felnőtt állat bordái, 
továbbá az utódok csigolyáinak sza-
lagszerűen összefűződő sorai és to-
vábbi apró csontok. Boyd és Lomax 
szerint a kis csontok minimum hat, 
de az is lehet, hogy akár nyolc kis ál-
lat maradványait jelentik.

„Számoltunk azzal a lehetőséggel is, 
hogy az apró csontok esetleg a kifejlett 
állat gyomortartalmát jelenthetik, s nem 
pedig a felnőtthöz tartozó, annak testén 
belül megőrződött embriókat – magya-
rázta Mike Boyd. – Az azonban na-
gyon valószínűtlennek tűnt, hogy a fel-
nőtt egyed sorban lenyelt minimum hat 
fiatal vagy újszülött példányt. Ugyan-
csak ellentmond a kannibalizmus gya-
nújának, hogy a kis állatok csontjai 
semmi jelét nem mutatják annak, hogy 
az emésztőtraktusba jutottak volna, 
nem láthatók rajtuk például gyomorsav 

nyomai. További érv még, hogy e csontok 
körül nem találhatók az ichtioszauru-
szok tipikus táplálékául szolgáló állatok-
tól származó maradványok, mint például 
a belemniteszek különböző testrészei.”

Világszerte nyolc olyan ichtiosza-
urusz-fajt dokumentáltak, melyek 
egyes példányai embriókat is tartal-
maznak. Ezek közt a leggyakoribb a 
Stenopterygius nem, melynek több mint 
száz olyan példányai kerültek elő a né-
metországi Holzmadenből, melyek tes-
tében embriók is megőrződtek, utóbbi-
ak száma egytől tizenegyig terjed.

„A német lelőhelyekről származó le-
letanyagok kora majdnem egyezik a 
Whitby mellől előkerült példányéval, és 
úgy véljük, hogy a mi példányunk is a 
Stenopterygius nemhez tartozik – tette 
hozzá Dean. – Sajnos ezt azonban nem 
tudjuk teljes bizonyossággal kijelenteni, 
minthogy a határozáshoz nélkülözhetet-
len karakterek sajnos sem a kifejlett ál-
laton, sem az embriókon nem őrződtek 
meg. Ez persze a példány tudományos 
értékén mit sem csökkent.”

Sarah Young, a Yorkshire-i Mú-
zeum kurátora hozzátette: „Ez egy 
elképesztő lelet, melynek kapcsán Dean 
és Mike munkája hozzásegített bennün-
ket, hogy felismerjük az első, embriókkal 
a testén belül fosszilizálódott, yorkshire-i 
ichtioszauruszt. A példány kiállításra ke-
rül a Yorkshire Jura Világa című kiállítá-
sunkon, ahol korszerű digitális technoló-
giákkal mutatjuk be a különleges leletet 
az érdeklődőknek. Ezek megmutatják 
az embriókat magukat, és hozzásegítik a 
kiállítás látogatóit ahhoz, hogy megértsék 
a példány különleges jelentőségét. Ugyan-
akkor mindez ahhoz is hozzásegít ben-
nünket, hogy ezeket a tengeri sárkányo-
kat gondoskodó szülőkként is láthassuk, 
ne csak ádáz ragadozókként.”

Szabó mÁRton
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A vemhes ichtioszaurusz életszerű ábrázolása, 
testében az embriókkal 
(KÉP: NOBUMICHI TAMURA)

A yorkshire-i példány maradványai, benne a fiatal állatok csigolyáival és a bordák apró 
maradványaival (utóbbiak fehér nyilakkal jelölve), méretarány: 10 milliméter

 (KÉP: BOYD & LOMAX, 2018)



Elegendő Klebelsberg Kunó is-
kolaprogramjára, a paraszt-
ifjúság népfőiskolai mozgal-

mára, s még inkább a hitélet új jelen-
ségeire (vallásos egyesületek, papi és 
szerzetesi hivatások sokasága) gon-
dolni, hogy világossá legyen: a 
negyven éven át a vallási élet szabad-
ságát súlyosan korlátozó, fölszámol-
ni törekvő pártállam korá-
ban ezek az akár kulturális, 
akár vallási jelenségek a ta-
golatlan társadalom életé-
nek felszíne alatt búvópa-
takként tovább léteztek és a 
maguk idejében a felszínre 
bukkanva vagy megújultak, 
vagy elenyésztek. E két év-
tizedben az egyháziak vala-
mennyien munkatársai let-
tek a szellemi-lelki mozga-
lomnak. 

A katolikus egyház a ma-
gyar társadalommal külön-
böző intézményei révén 
minden szinten, számtalan 
témában párbeszédet kezde-
ményezett, amely nem üres 
szólamok hangoztatásában 
merült ki, hanem gyakorlati 
következményekkel, ered-
ményekkel járt. Az Orszá-
gos Katolikus Szövetség, a 
Katolikus Népszövetség egybefog-
ták a különböző ifjúsági, hivatásren-
di szervezeteket és mozgalmakat; a 
Katolikus Nagygyűlések biztosítot-
ták a nagy, sőt nemzetközi nyilvá-
nosságot – az Actio Catholica a leg-
modernebb elvek alapján végezte a 
szervezés munkáját. A társadalmat 
átformáló, ígéretes szervezetek a vi-
déki és városi dolgozó ifjúságért, lel-
ki, szellemi, anyagi fölemelkedésé-
ért küzdöttek, nem remélt sikerrel. 

EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUS BUDAPESTEN, 1938

A MAGYAR 
ANNUS MIRABILIS

Nemzetközi téren Európában a 
francia és a lengyel katolicizmus 
mellett a magyar tűnt a legígérete-
sebb jövőjűnek.

Szent István évfordulója
Ennek a „neobarokk csalóka fényű” 
korszaknak – mint illett azt leszólni a 
pártállam idején, annak hatalma ár-

nyékában és védelmében – a legje-
lentősebb eseménysorozata az 1938-
as nemzetközi eucharisztikus kong-
resszus és az azt követő, Szent István 
alakja köré csoportosuló jubileumi 
ünnepségsorozat volt. Mindez évti-
zedek előkészítő munkájának ered-
ményeként jelentkezett, és a szelle-
mi, lelki előáramlatok elindulása 
Prohászka Ottokár székesfehérvári 
püspök (1911–1927) munkásságának 
tulajdonítható. Ezért is kaphatott 

emléke különleges fontosságot. 
Glattfelder Gyula csanádi püspök 
(1911–1943) a már említett Kle-
belsberg Kunó kultuszminiszterrel 
(1922–1931) összefogva tette Szege-
det egyetemi várossá. A jezsuita szer-
zetes Bangha Béla szinte egymaga, 
néhány világi papra támaszkodva 
megteremtette a magas színvonalú 

katolikus sajtót. Mindez előzménye 
és kísérője az 1938-as magyar annus 
mirabilisnek, amelyet az 1930–1931-es 
Szent Imre-év és az 1921 óta alapítója 
nevét viselő budapesti Pázmány Péter 
Tudományegyetem létrejöttének 
(1635) háromszázadik évfordulós ün-
nepségei előztek meg. 

Nem meglepő, hogy a széles látókö-
rű, nemzetközi kitekintésű Bangha 
Béla fogalmazta meg elsőnek 1927-
ben, hogy a közeljövőben Budapest 

Trianon tragédiája után a területének egyharmadára csökkent Magyarországon elsőként a kato-
likus egyház talált magára és elindította azt a két évtizedig sem tartó szakaszt, amelynek ered-
ményei mind a kultúra, mind a hitélet területén a XXI. század kezdetéig éreztették, s ma is érez-

tetik hatásukat. 

A Hősök tere az Eucharisztikus Világkongresszus idején, 1938
(FORRÁS: FORTEPAN  , WIKIMEDIA)
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szándékától Budapest kedvéért. A 
Nemzetközi Eucharisztikus Kong-
resszusok Állandó Bizottságának ez-
zel a visszakozással egyszerűsödött a 
helyzete, s 1936. november 17-én Pá-
rizsban meghozta a döntést Budapest 
mellett. XI. Piusz pápa (1922–1939) 
néhány nap múltán jóváhagyta a 
helyszínt, Serédi egyházfő főpapi 
szózatot intézhetett az egész ma-
gyarsághoz. A kétharmadában kato-
likus, egyharmadában protestáns 
magyar társadalom egyházi és világi 
vezetői gondosan igyekeztek elke-
rülni a felekezeti vitákat, viszályko-
dásokat, vetélkedéseket. A reformá-
tus Horthy Miklós kormányzó és ka-
tolikus felesége, Purgly Magdolna a 
felekezeti béke példáját sugározták. 
A két ünnepségsorozat társadalmi 
vonatkozású rendezvényein a kor-
mányzó vett részt, a vallási esemé-
nyeken a kormányzóné volt jelen. 

Amikor 1937. január 11-én Serédi 
prímás a világ országai katolikus hi-
erarchiájának vezető személyiségei-
hez eljuttatta a meghívóleveleket, 
nem lehetett tudni, de még csak sej-
teni sem, hogy XI. Piusz pápa tavasz-
szal majd elítéli a német náci ideoló-
giát a fajelmélettel együtt, azután ha-
ladék nélkül az ateista kommuniz-
must, s ezzel a katolicizmusra haragít 
két erős totalitárius rendszert; a har-
madikkal évek óta küzdelem folyt az 
olasz ifjúságért. Az utódállamok ka-
tolikusai nemzeti hovatartozásuk 
alapján lelkesedtek vagy elzárkóztak. 
Ausztriából a részvételi szándék ígé-
retes volt, főként a tiroliakat illetően, 
ám az Anschluss következtében az 
osztrák katolikusok sem utazhattak 

Budapestre, nemhogy a néme-
tek, a pápa német nyelven, titok-
ban kinyomtatott elítélő nyilatko-
zata után. A német és osztrák ka-
tolikusok részvétele hiába lett vol-
na magától értetődő; súlyos 
akadályozást kényszerült elszen-
vedni, ami vallásüldözéssel ért föl.

A törékeny külpolitikai hely-
zetben a kongresszus sikere ve-
szélybe került, ezért kiemelkedő 
fontosságú volt a pápa döntése. 
Államtitkárát, Eugenio Pacellit 
küldte pápai legátusként a kong-
resszusra, akinek a kíséretében 
ott volt helyettes államtitkára, 
Giovanni Battista Montini, a ké-
sőbbi VI. Pál pápa (1963–1978). A 

kongresszus előkészítése nem merült 
ki diplomáciai lépésekben, protokollá-
ris megfontolásokban, idegenforgalmi 
szervezésekben. Sokkal fontosabb volt 
a lelki előkészület, amit az Actio Cat-
holica szervezett. Az ország minden 
tájáról egybegyűlt Budapesten száz-
egynéhány pap, hogy megbeszéljék a 
teendőket. Ennek eredményeként 600 
népmissziót, 1200 háromnapos lelki-
gyakorlatot tartottak számtalan más 
lelki eseménnyel kísérve. A társada-
lom minden rétegéhez, elkülöníthe-
tő csoportjához a rendezők külön 
akartak szólni, és az később az ün-
nepségeken is tükröződött.

Fehérvári és fővárosi 
fogadtatás

A XXXIV. Nemzetközi Eucharisz-
tikus Kongresszus hivatalosan 1938. 
május 26-tól 29-ig, áldozócsütörtök-
től (ma: Urunk mennybemenetele) 
vasárnapig tartott, ám a nagyszabású 
események szükségessé tették az elő-
zetes és az ünnepségeket mintegy „le-
csengető” rendezvényeket. Már május 
22-én vasárnap elkezdődtek az előké-
születek. A közlekedést biztosító alkal-
mazottak és a rend őrei, mivel mind-
végig szolgálatban voltak, vasárnap 
testületileg, közösen áldoztak, termé-
szetesen csak a lelkileg fölkészült ka-
tolikusok. Este „előkészítő nagygyű-
lést” tartottak. Ekkor már reggel óta 
úton volt Rómából Budapestre kü-
lönvonaton az oldalkövet, Eugenio 
Pacelli államtitkár, bíboros, népes 
küldöttség kíséretében. 

A hivatalos állami fogadás Szé-
kesfehérvárott történt. Teleki Pál 
kultuszminiszter üdvözölte a pápa 

adjon otthont a katolikus világ legje-
lentősebb nemzetközi eseményének. 
1928-ban a reá gyermekkorától jel-
lemző hiperaktívsággal már a lehetsé-
ges helyszínről cikkezett (ami a Vér-
mező), és arról, hogy az 1930–31-es 
Szent Imre-évet e kongresszussal 
nemzetközivé lehetne tenni. Az idő 
rövidsége és az előkészítő bizottság 
bölcs megfontolása miatt ez lehetet-
len volt, mégis az ötlet, a gondolat 
ott érlelődött a katolikus közgondol-
kodásban éppen úgy, mint a magyar 
katolikus hierarchia legjelesebbjei-
nél. Rómából nemrég érkezett a 
magyar Sion, Esztergom ormára 
Serédi Jusztinián prímás-érsek 
(1928–1944), akinek döntő befolyá-
sára a püspökkari értekezlet 1929. 
március 13-án „nagy örömmel teszi 
magáévá a tervet, miszerint 1938-ban 
Szent István király halálának 900 éves 
évfordulója lesz, a kongresszus ez évre 
volna kérendő”.

Varsó előzékenysége
A kongresszus körvonalai az 1936-os 
évben egyre világosabban kirajzo-
lódtak. A március 18-án tartott püs-
pökkari értekezleten határoztak úgy, 
hogy a Szent István-jubileum ren-
dezvényeinek egyedüli szervezője az 
Actio Catholica országos elnöksége. 
Állami részről eldőlt, hogy augusztus 
15–20. között legyenek az ünnepsé-
gek, három székhellyel: Esztergom, 
Budapest és Székesfehérvár. Az eu-
charisztikus kongresszus megrende-
zésére más városok is pályáztak: Prá-
ga, Zágráb, Varsó. Serédi bíboros lé-
péseket tett Hlond lengyel prímás-
nál, aminek hatására Varsó elállt 
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zados jubileumkor a megroppanó ál-
lampárt hivatalos történészei igye-
keztek átértelmezni, hogy Vatikánt 
Berlin szövetségeseként állítsák be, 
de az idő gyorsan túlhaladt rajtuk. 
Érdemes idézni ennek talán legfon-
tosabb részét: „Az istentagadás és is-
tengyűlölet apostolai hiába száműzik 
Krisztus művét, sőt nevét is, hiába 
számkivetik az államból a hitvallókat 
mint az állam ellenségeit; a gyújto-
gatók hiába gyalázzák meg és ham-
vasztják el a templomokat és kápol-
nákat, és fosztják meg a szentségi Jé-
zust kőhajlékaitól; egy földi evangéli-
um hírnökei hiába kényszerítik 
népeikre egy nem tudni milyen ke-
reszténység alakját, amelynek semmi 

köze a történelmi Krisztushoz, a 
szentségi Krisztushoz, sem azokhoz 
az alapvető igazságokhoz, amelyet a 
földre szállott Isten nyilatkoztatott ki 
nekünk. Aki hű akar maradni az iga-
zi Krisztushoz, parancsoló és sürgős 
feladatnak fogja látni a hitet, annak 
nyilvános megvallását.” Az utalás 
egyértelmű a spanyol polgárháború 
pusztításaira és a totalitárius német 
államra, annak német vallására. Az 
államtitkár legátus prófétai szavakkal 

követét. A Keleti pályaudvaron a né-
pes fogadó bizottság élén előbb Hor-
thy Miklós kormányzó, majd Serédi 
Jusztinián bíboros, hercegprímás, 
esztergomi érsek fogadta a magas 
rangú vendégeket. Hosszú kocsisor 
vitte az érkezetteket és az itthoni elő-
kelőségeket a Nagykörúton át a bu-
davári Koronázó (ma: Mátyás) temp-
lomhoz. Csak egyetlen megállást ik-
tattak be a szervezők: az Oktogonon 
Szendy Károly polgármester a fővá-
ros nevében köszöntötte a legátust. A 
Mátyás-templom egyházi esemény-
nek adott helyet, Montini helyettes 
államtitkár felolvasta a pápai brevét a 
legátusi kinevezésről és ezzel Pacelli 
kánonjogilag a kongresszus elnöke 
lett. Kezdetét vette a 
kongresszus. Serédi kül-
döttjén keresztül a pápát, 
a pápán keresztül magát 
Szent Péter apostolt biz-
tosította a magyar egy-
ház hűségéről, amire a 
legátus azzal válaszolt, 
hogy kiemelte az augusz-
tusi Szent István ünnep-
ségek kapcsolatát a kong-
resszussal. Külföldről 160 
főpap, köztük 14 bíboros 
és 48 érsek érkezett az 
ünnepségekre. 

A hivatalos megnyitó 
május 24-én, kedden tör-
tént a városligeti csar-
nokban, ahol Pacelli bí-
borosnak alkalma nyílt 
meghirdetni a kongresz-
szus vezérgondolatát, és 
Szent Ágostont hívta se-
gítségül: „O sacramentum 
pietatis, o signum unitatis, o 
vinculum caritatis!” (Ó 
jámborság szentsége, 
egység jele, szeretet köte-
léke!) Május 25-én, szer-
dán az előző napok zord, 
esős időjével szemben  délután már 
ragyogó verőfényben igyekeztek 
több százezren a Hősök terére, ahol a 
monumentális oltár állt. A hívek a 
téren és a városligeti tóban kialakí-
tott térségben helyezkedtek el, mint-
egy százezren. A korabeli sajtó sze-
rint 14 bíboros, 48 érsek, 190 püspök, 
több ezer pap, szerzetes, apáca, 600 
kispap vett részt az ünnepi megnyi-
tón. Pacelli itt mondott beszédét har-
minc évvel ezelőtt, az 1988-as félszá-

szólt a jövőről. „Nem tölt-e el rémü-
lettel minden józanul gondolkodó 
embert a szüntelen fegyverkezéshez 
való folyamodás, amely a XX. szá-
zad emberiségének fő foglalkozásává 
vált, hogy új borzalmakra készüljön 
föl, amelyeknek romboló dühe vad-
ságban talán még az eddig ismert 
legborzalmasabbakat is felül fogja 
múlni.” A befejező mondat: „Jöjjön 
el a Te országod! Az igazság és az élet 
országa, a kegyelem és a szentség or-
szága, az igazság, a szeretet és a béke 
országa!”

Hajókörmenet
Május 26-án, áldozócsütörtökön, a 
reggel 9 órakor kezdődő szentmise 

keretében szervezték meg 
az ifjúság (7–18 évesek) kö-
zös szentségimádását: 150 
ezer fiatal jelent meg a Hő-
sök terén és a városligeti, 
víztelenített tóban, tanáraik 
kíséretében. A nap és talán 
az egész ünnepségsorozat 
fénypontja az esti eucha-
risztikus hajókörmenet volt 
a Dunán. A szervezők, élve 
a folyó adta lehetőséggel, 
olyan körmenetet szervez-
tek, amely páratlan a kong-
resszusok történetében. A 
korabeli sajtó szerint leg-
alább félmillió ember volt 
jelen a Duna két partján. 
Este fél kilenc órakor ha-
rangzúgás közepette indult 
el a körmenet a Bazilikától; 
a díszszázad, zenekar, mi-
nistránsok és a klérus soka-
sága után, baldachin alatt 
Pacelli bíboros vitte a monst-
ranciában az Oltáriszentsé-
get a Duna-partig, ahol a 
Szent István gőzös várta, il-
lő emelvénnyel a szentség-
mutató számára. A bíbor 

baldachin alatt, az Oltáriszentség 
mögött térdelt a pápa küldötte, kö-
rülötte a bíborosok és kíséretük, a 
hátsó fedélzeten pedig az érsekek és 
püspökök foglaltak helyet. Ezt a fő-
hajót megelőzte a Leányfalu nevű 
hajó, orrán száz harsonással. Ezen 
kapott helyet több száz külföldi apá-
ca. A „József főherceg” névre hall-
gató, következő hajón több száz pap 
térdelt, a hajó hátsó részén negyven 
kispap állt arccal a következő, az 

Mindszenty József gyóntat a Hősök terén, a Világkongresszus idején
(FORRÁS: FORTEPAN, WIKIMEDIA)
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Oltáriszentséget vivő hajó felé for-
dulva, kezükben füstölőkkel tömjé-
nezték a Szentségi Krisztust. A fő-
hajó után a Zsófia jacht következett 
előkelőségekkel a fedélzetén. A Jupi-
ter és Linz gőzösök után „villanyfé-
nyes” keresztet vivő kisebb hajó zár-
ta a menetet. A két parton fáklyás le-
venték álltak sorfalat. „A hajómenet 
megkerülte a Margitszigetet és a bu-
dai ágban haladt lefelé. Kikötés előtt 
a hajósor megállt a Duna közepén, 
megszólaltak a hajókürtök, a gellért-
hegyi tűzijáték fényében Pacelli bíbo-
ros áldást adott a világ négy tája felé 
az Oltáriszentséggel” (Pesti Hírlap). 
A körmenet ágyúsortűzben haladt 
vissza a Bazilika felé, miközben a Ci-
tadellán ötven méter magas fényke-
reszt lángolt. A szervezők kiváló ér-
zékkel, nagy hozzáértéssel úgy tud-
ták egyesíteni a szakrális és profán 
elemeket, hogy ez utóbbiak a vallási 
szféra szolgálatába álltak és a jelenlé-
vő tömegek szakrális élményben ré-
szesültek – a katolikus hit diadalát él-
ték meg. A forradalmak rőt fényei-
nek történész prófétái mindebben az 
összeomló keresztény állam-társada-
lom utolsó fellobbanását, sőt csalóka 
lidércfényét látták és láttatták.

Krisztus-oratórium
A pénteki rendezvények közül a 
résztvevők számát tekintve és dra-
maturgiájával kiemelkedett a férfiak 
éjszakai szentségimádása 150 ezer fő 
részvételével a Hősök terén. Késő es-
te kezdődött, éjféli misével folytató-
dott, amelyet a szegedi egyetem 

egyik atyja, Glattfelder püspök ce-
lebrált. Először Bangha Béla szólt a 
tömeghez; majd Csávossy Elemér, 
ugyancsak jezsuita szerzetes drámai 
elemekben bővelkedő misztériumjá-
tékkal hirdette meg a magyar katoli-
kusságra váró feladatokat és ezekhez 
a tömeg mondatonként csatlakozott. 
A párbeszédes szerkezet ősi litániák-
ra vezethető vissza; ám a hit jogait 
tagadók állították, hogy a jezsuiták 
elorozták a munkásmozgalom által 
használt szavalókórust. Május 28-án 
sok helyszínen hazai és nemzetközi 
rendezvények voltak, este pedig az 
Operaházban Liszt Ferenc: Krisztus 
című oratóriumának díszelőadása 
várta a kongresszus előkelőségeit. A 
szervezők ezzel a magyar egyház ze-
nei gazdagságát osztották meg ven-
dégeikkel, s bizonyították: a Tria-
nonban kifosztott ország zenei nagy-
hatalom. E napon a szakosztályi ülé-
sek közül a pesti Vigadóban tartott 
Kalot gyűlésen Kerkai Jenő fiatal je-
zsuita az „Eucharisztia és a falu” cí-
men vallási, társadalmi, szociális kér-
déseket tárgyalt és azokra újszerű vá-
laszokat javasolt. Vasárnap, május 29-
én került sor a kongresszus zárására. 

A Kalot díszgyűlésén, a Városliget-
ben már a Szent István ünnepségek 
gondolatait elővételezte Kerkai páter 
szokatlanul modern formában, egy-
beszőve a vallási és társadalmi célki-
tűzéseket. Délelőtt 9 órakor a pápai 
legátus ünnepi misét celebrált ötszáz-
ezres tömeg jelenlétében. Ekkor 
hangzott el XI. Piusz pápa rádióüze-
nete. Délután 4 órakor eucharisztikus 

körmenet indult a legátus vezetésével 
a Bazilikából a Hősök terére, ám a 
Körönd táján a tömegre zúduló má-
jusi zivatar megakadályozta a terve-
zett ünnepélyes befejezést. A pártál-
lam történetírói az időjárás közbe-
avatkozását a magyar egyházat és az 
akkori társadalmat elsöprő dialekti-
kus történelmi fejlődés jeleként értel-
mezték. Az elmaradt záróbeszéd késő 
este, a rádióban hangzott el. Hétfőn, 
30-án kezdetét vette a Szent István 
jubileum az Országház terén, a Szent 
Jobb jelenlétében a legátus által celeb-
rált szentmisével. Innen a tömeg a 
Hősök terére kísérte a Szent Jobbot, 
majd azt az Aranyvonat Esztergom-
ba vitte, ahová a legátus és a prímás is 
elkísérte. 31-én, kedd reggel az 
Aranyvonat Székesfehérvárra szállí-
totta, ahol a régi bazilika romjai kö-
zött Szent István koporsójára helyez-
ték. Közben Prohászka Ottokár tete-
mét kiemelték temetőbeli sírjából és 
délután 3-kor átvitték a róla elneve-
zett templomba, végleges nyugvóhe-
lyére. A praeceptor Hungariae (Ma-
gyarország tanítómestere) így kap-
csolódott a magyar egyház legna-
gyobb XX. századi ünnepségéhez. 
Az Aranyvonat pedig este visszavitte 
a Szent Jobbot Budapestre. A hama-
rosan pápává választott Pacelli bíbo-
ros életre szóló pozitív élményekkel 
távozott kedd délután. Nem véletlen, 
hogy 1956 októberében, a szabadság 
rövid napjai alatt három hivatalos pá-
pai megnyilatkozásban is kiállt a ma-
gyar szabadság védelmében.

Török József
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Mikor nincs lehetőséged 
arra, hogy távoli szépsé-

gekre vadássz, kíváncsiságod-
ban észreveszed a tőled lépés-
nyire levő csodákat – némi ál-
talánosításban idézem Sass 
Gábor és Enikő költői egy-
mondatosát. Prózai háttere a 
kamerák és a képfeldolgozó 
programok állandó fejlődése, 
okosodása. De a kíváncsiságot 
semmi sem pótolhatja, ám ju-
talmazhatja. És a jutalomból a 
nézőnek is telik. Én most is-
mertem fel, hogy a lomb kép-
zőművészeti megjelenítése 
többek közt azért olyan nehéz 
feladat, mert a levelek árnyé-
kai a leveleken további, vir-
tuális leveleket hajt. És szü-
letnek a kérdések is: vajon a 
milliónyi birsalma-virágszi-
rom erezete egyedi-e, avagy 
a fának a rá jellemző ujjle-
nyomata? A jogar archetípusa 
a bibe; a hatalomé az ősanya?

H. J. 
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1.  Dobay Orsolya (Budapest, dobay.
orsolya@med.semmelweis-univ.hu) – 

Indulás előtti izgalom

2. Gadácsi  Katalin (Egeralja, gkatus91@
gmail.com) – Idill – 

A lepke vadszőlőlugasunkban pihent.

3.  Sass Gábor és Enikő (Budapest-
Kútvölgy, sassgaboreniko@gmail.com) 
– Fügeág – Mikor a kor (vagy a kór) nem 

engedi, hogy távoli szépségekre vadássz, 
kíváncsiságodban észreveszed a tőled 

lépésnyire levő csodákat.
A választásban sok függ a helytől, 

elrendezéstől.

4. Horváth Miklós (Butyka, hmika@vilaglex.hu) 
– A tavasz uralkodása  – Egy tulipán bibéje. 

5.  Szántói Zoltán (Sümeg, szantoi.zoltan@
gmail.com) – Üzenetek – Az esővíz-

tárolónkba (hordó) belehullott birsfa-
virágszirmok átázván, erezetük láthatóvá 

vált. A hálókban mutatkoznak hasonlóságok.

6. Szántói Zoltán (Sümeg, szantoi.zoltan@
gmail.com) – Pihenő téli araszolólepke? 

– Sziromlevél a víz felszínén. (A kép némi 
módosítást kapott.)

3

6

5

Az ÉT-galériában bárki kiállíthatja fel-
vételét megosztva élményét olvasótár-
saival. Kérjük, hogy a digitális képet 
jpg formátumban küldje az eltud@
eletestudomany.hu címre. A tárgyrovat-
ba írja: ÉT-galéria, és a kísérőlevélben 
mondja el, amit a felvétel körülménye-
iről és a témáról közlésre érdemesnek 
tart. A beküldő jutalma a „kiállításban” 
megnyilvánuló elismerés. 

A „hónap képe” 5000 Ft különdíjat kap.

SZABÁLYOK

4



Minden baj forrása 1392 forró 
nyaráig vezethető vissza, 
amikor Franciaország ural-

kodója egy bretagne-i hadjáratot ve-
zetett. VI. Károly és kísérete egy er-
dőn keresztül lovagoltak éppen, ami-
kor a király – talán az elviselhetetlen 
hőség miatt – rohamot kapott, és 
kivont karddal kezdett vagdalkozni 
maga körül. Még saját öccsének, 
Lajos orléans-i hercegnek is mene-
külnie kellett a közeléből, ha nem 
akart megsérülni. Végül Károly 
egyik hadvezérének sikerült észre-
vétlenül mögé lovagolnia és lefognia. 

Senki sem értette, hogy mi történ-
hetett, és bár idővel kicsit javult a ki-
rály állapota, később újból és újból 
visszaesett. Végül már azt hitte, teste 
üvegből van, és senki sem érhet hoz-
zá, nehogy darabokra törjön. Az or-
vostudomány mai állása szerint sú-
lyos bipoláris rendellenességtől és/
vagy skizofréniában szenvedhetett. 
Állapota idővel olyan súlyossá vált, 
hogy uralkodásra alkalmatlanná 
kellett őt nyilvánítani. Öccse, Lajos 
herceg, valamint nagybátyja, Fülöp, 
Burgundia hercege vezetésével egy 
királyi tanács vette át az ország 
irányítását. 

Az angolok és franciák között dúló 
százéves háborúban ugyan éppen 
szüneteltek a harcok, a politikai csa-
tározás azonban tovább folyt a két 
nemesi frakció (Valois-Orléans-ház, 
Valois-Burgundia-ház) között. Előbbi 
a nagyrészt mezőgazdasági alapokra 
épülő „belső” francia birtokok felett 
uralkodott, utóbbi pedig a kereskede-
lemben erős német-alföldi régióban. 
Fülöp ezért igyekezett is elkerülni a 
konfliktust az angolokkal, akiknek a 
jelentős gyapjúexportja nagyon is 
megfelelt a burgundiai kereskedők 
gazdasági érdekeinek. 

A feszültség kezdettől fogva 
érzékelhető volt a két főnemes között. 
Orléans-i Lajos fölényes modorában 
apródjai címerére hímeztetett egy fur-
kósbotot és a „Bosszantom” jelszót, 
hogy ezzel provokálja riválisát. Fülöp 
válaszul a „Tartom” felirattal és egy 
gyalu rajzával látta el pajzsait. Egyelőre 
azonban sikerült megosztozniuk a ha-
talmon. 1404-ben azonban a burgun-
diai uralkodó elhunyt, és trónját fia, a 
harcias János herceg örökölte, akit a 
törökök elleni nikápolyi hadjáratban 
mutatott bátor magatartása miatt 
mindenki csak Félelemnélkülinek hí-
vott. Orléans-i Lajos vezető pozícióját 
kihasználva rögtön marginalizálta az 
új burgundiai herceget, mert tartott a 
befolyásától. Amikor azonban Lajos 
rendkívüli adót vetett ki a franciákra 
az angolok elleni mozgósítás ürü-
gyén, vetélytársa azt kezdte hangoz-
tatni, hogy a begyűjtött pénz egy ré-
sze a király öccsének zsebébe vándo-
rol. Emellett olyan pletykák is szárny-
ra keltek, hogy Lajos egy albumot 
készíttet magának volt szeretői kép-
másaival, akik között a burgundiai 
herceg neje is szerepelt. 

Gyilkosság Párizsban
János bosszút forralt, de jónak látta, 
ha eloszlatja vetélytársa bizalmatlan-
ságát, ezért az angolok elleni összefo-
gás ürügyén béketárgyalásra invitálta 
őt. 1407 késő őszén a két unokatestvér 
„őszinte fegyverbarátságot” foga-
dott. Nagymisén tettek ünnepélyes 
fogadalmat az egymás iránti tisztelet-
re és szeretetre, majd megölelték egy-
mást. Lajos bízott az adott szóban, 
ezért szélnek eresztette testőrségét, s 
minden elővigyázatosságra fittyet 
hányva, páncélingét sem vette föl 
többé a zekéje alá. Ez bizony vétkes 
könnyelműségnek bizonyult. 

János ugyanis megbízott egy Raoul 
d’Octonville nevű normandiai lova-
got, hogy toborozzon össze néhány 
embert, akik busás jövedelemért cse-
rében mindenre kaphatók. A párizsi 
Miasszonyunk Képmásához címzett 
fogadóban szállásolta el őket, amely 
közel esett a királyné, Bajorországi 
Izabella lakhelyéhez, a Barbette-
palotához. November 23-án ugyanis 
Orléans-i Lajos ide volt hivatalos. 

Aznap este 8 óra körül a király szo-
bainasa, Thomas Courteheuse kért 
bebocsátást a királynéhoz azzal a 
hírrel, hogy a Szent Pál-székesegy-
házban tartózkodó VI. Károly sür-
gősen látni akarja öccsét. Olyan 
ügyekről kíván ugyanis tárgyalni 
vele, melyek közelről érintik őt. Lajos 
vonakodva bár, de elbúcsúzott Izabellá-
tól, majd lóra ült, és kevés számú kísére-
tével elindult bátyja elé. Aznap korom-
sötét éjszaka köszöntött Párizsra. Há-
rom inas vitte a fáklyát a herceg előtt, 
aki csendben dúdolgatott lassan porosz-
káló lova nyergében. 

Amikor a menet a fogadóhoz ért, hir-
telen kardokkal és bárdokkal felszerelt 
álarcos alakok állták el az  útjukat.

A  B U R G U N D I – A R M A G N A C  KO N F L I K T U S  F O R R Á S A

VENDETTA 
A KIRÁLYI CSALÁDBAN

A XV. század hajnalán, alig tíz esztendőn belül két királyi herceg is gyilkosság áldozatává vált 
Franciaországban. Ezek a bűncselekmények súlyos következményekkel járó polgárháborúba taszították 
az országot. Pedig a viszálykodás kiváltó okára az érintettek családján kívül már alig emlékezett valaki. 

Félelemnélküli János
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megmentését és a király életének 
megóvását hozta fel okként. Az orlé-
ans-i herceget azzal vádolta, hogy fe-
kete mágiával akarta eltenni láb alól 
őrült bátyját, hogy ő ülhessen a trón-
ra. Meglepő módon Jánost felmentet-
ték a vádak alól, és szabadon távozha-
tott Párizsból. 

A meggyilkolt fia, Károly azonban 
nem felejtett. Viszont szüksége volt 
szövetségesekre a bosszúhoz, ezért 
1410 tavaszán feleségül vette a nagy-
hatalmú Bernard d’Armagnac gróf 
lányát. Ezt követően Franciaország-
ban kitört az Armagnac–burgund 
polgárháború, amely mindkét olda-
lon rendkívül véres leszámolásokhoz 
vezetett. Párizs az évek során több-
ször cserélt gazdát a felek között, és 
néhány véres felkelést is át kellett 
élnie. Mindezekről egy ismeretlen 
korabeli polgár naplójából értesül-
hetünk: „Sok más embert felakasztot-
tak, az apácákat, derék asszonyokat és 
erényes leányokat megerőszakolták, 
minden férfitól váltságdíjat követeltek, 
még a kicsi gyermekektől is, a templo-
mokat kifosztották, az ereklyéket, köny-
veket, ruhákat elhurcolták.” Egyszer 
még a királyt és a gyermek trónörö-
köst is túszul ejtették. A fővároson 
időnként végigsöpört a pestisjár-

vány, amely szintén 
megtizedelte a lakos-
ságot. Az ellenséges-
kedést ráadásul az 
angolok is kihasznál-
ták, akik többször is 
betörtek a feldúlt or-

szágba, és újrakezd-
ték a háborút. Az 
1415-ös azincourt-i 
csatában a francia 
lovagok színe-ja-
va odaveszett. 

Baljós előjelek
A súlyos vereség 

végre felrázta a nem-
zetet, és mindkét ol-

dalról egyre többen han-
goztatták, hogy nem egy-

más ellen kellene harcolniuk, 
hanem a közös ellenséget, az angolo-
kat kellene kiszorítani a francia terü-
letekről. Károly trónörökös üzent Já-
nosnak, hogy hajlandó megbocsáta-
ni neki, hogy megölette a nagybáty-
ját, amennyiben a herceg cserében 
szövetségre lép vele a hódítók ellen. 

Mindenhonnan a „Halál reá! Öld 
meg!” kiáltások hallatszottak. Lajos 
persze megpróbálta meggyőzni őket, 
hogy ne bántsák, mert ő az orléans-i 
herceg, ám a támadók egyike erre azt 
válaszolta, hogy éppen őt keresik. A 
herceg bátran védekezett, ám 
d’Octonville egyetlen jól irányzott 
fejszecsapással levágta gyeplőt mar-
koló bal kezét, mire az áldozat a föld-
re esett. Támadói ekkor rávetették 
magukat, és apródjával együtt ke-
gyetlenül lekaszabolták, majd egyi-
kük a vértócsában heverő holttest 
mellé lépett, és még bele is rúgott. Az-
tán – miután felgyújtották a fogadót, 
hogy eltüntessék a gyilkosság nyoma-
it – elmenekültek a helyszínről. Lajos 
holttestét szörnyű sebek borították. 
Homlokán mély vágás éktelenkedett, 
agyveleje a kövezetre folyt. Levágott 
bal karja nem messze hevert tőle. 

Sok más embert 
felakasztottak…

Másnap a megcsonkított tetemet át-
szállították a fehér barátok templo-
mába. János sűrű krokodilkönnyeket 
hullajtva lépkedett a koporsó mö-
gött. Mivel az uralkodó haladéktala-
nul el akarta fogatni öccse gyilkosait, 
a Louvre-ban azonnal összeült a ki-
rályi tanács. A főren-
dek – akik között 
ott ült maga János is 
– élénk vita után 
abban állapodtak 
meg, hogy a merény-
let hátterében min-
den bizonnyal va-
lamilyen nőügy 
állhatott. 

János azonban 
nem számolt az-
zal, hogy a gyil-
kosságnak szem-
tanúja akadt egy 
cipészmester fe-
lesége, Jaquette 
Griffard szemé-
lyében, aki minden-
ről részletesen beszámolt 
a bíróságon. Az asszony a du-
lakodást látva még segítségért is kiál-
tott, de az egyik merénylő rászólt, 
hogy fogja be a száját. A gyanú egyre 
inkább Jánosra terelődött, aki a kez-
deti tagadás után végül taktikát vál-
tott. Bevallotta ugyan, hogy ő ren-
delte el a merényletet, ám az ország 

1419. július 31-én nagy üdvrivalgás kö-
zepette váltottak békecsókot egy kije-
lölt helyen, amelyik egyikük fennha-
tósága alá sem tartozott, és kicserélték 
egymásnak szánt ajándékaikat. 

Az utolsó pillanatban azonban 
mindent tönkretett egy vita. János 
úgy gondolta, hogy a trónörökösnek 
már nincs oka a félelemre, és meg-
hívta magához Párizsba. Károly 
azonban nem bízott benne, és kísé-
retével inkább visszatért a Loire dé-
li oldalára. Néhány nappal később 
mégis elküldte Troyes-ba bizalma-
sát, Tanguy du Chátelt, és újabb ta-
lálkozót kért Jánostól, hogy biztosít-
sa őt a bizalmáról. Végül abban álla-
podtak meg, hogy felségterületük 
kellős közepén, a Szajna mellékfo-
lyóját, a Yonne két partját összefogó 
montereau-i hídon találkoznak tíz-
tíz lovagjuk kíséretében. A híd kö-
zepére felállítottak egy nagy fage-
rendás pavilont a „csúcstalálkozó” 
helyszínének. János a várban töltöt-
te az éjszakát, míg Károly a folyó 
másik partján, a városban szállt meg 
népes kíséretével együtt. 

Másnap, szeptember 10-én, verőfé-
nyes kora őszi nap köszöntötte a bé-
ketárgyalás résztvevőit. A burgundi 
herceg reggel misét hallgatott a vár 
kápolnájában, majd megvendégelte 
barátait az ebédlőben felállított hosz-
szú gerendaasztaloknál. Evés közben 
egyik szolgája könyörgött neki, 
hogy mondja le a találkozót, mert 
számos fegyveres lovagot láttak a 
városban, a híd közelében kószálni. 

Lajos orléans-i herceg meggyilkolása

I. Lajos orléans-i herceg portréja 
egy XIX. századi metszeten



Ő azonban fölényesen kijelentette, 
hogy nem véletlenül kapta ragad-
ványnevét, a Félelemnélkülit. Ennek 
ellenére elküldte egyik emberét, hogy 
vizsgálja meg a helyszínt, és amikor 
azt jelentette, hogy senkit nem talált 
ott, teljesen megnyugodott. 

A híd túl messze van
Tíz óra körül felöltötték Jánosra dí-
szes páncélját, majd hívei kíséretében 
elindult a folyóig. A találkozó helye 
első látásra egyáltalán nem keltett bi-
zalmat. A két partot összekötő híd 
kőkorlátjai közé deszkákat erősítet-
tek, így az ingatag pallóra csak két 
szűk, fából ácsolt átjárón lehetett fel-
jutni. Nyilvánvaló volt, hogy csak 
néhányan tudnak átjutni rajta. 

Az átjáró ajtaja hirtelen kinyílt, és a 
túloldalról valaki Jánost szólította. Ő 
lassan belépett, miközben két udvaron-
ca, Jehan de Vergy és Navailles ura mö-
götte lépdelt. Amikor a herceg odaért a 
kamasz trónörököshöz, letérdelt eléje, és 
levette sisakrostélyát, majd barátsága je-
léül a kezét nyújtotta feléje. Ebben a pil-
lanatban az ajtó bezárult mögöttük, és 
ezzel csapdába kerültek. Valaki fölkiál-
tott a deszkák mögül: „Öljétek meg, öljé-
tek meg!” Aztán Károly fegyveresei a 
túloldalról benyomultak a hídra. 
Tanneguy de Chastel mérte János fejére 
az első csapást egy harci bárddal, majd a 
trónörökös bosszúra szomjas vitézei 
szemvillanás alatt összekaszabolták a 
herceget és két udvaroncát. A burgun-
diai nemesek a kiáltozást hallva azonnal 
felrohantak a hídra, de már csak uruk 
rettenetesen összekaszabolt holttestét 
láthatták. 

Károly emberei később egészen 
máshogy mesélték el ezt a történetet. 
Szerintük valójában nem gyilkosság, 
hanem jogos önvédelem történt. 
Ugyanis éppen a burgundiai herceg 
volt az, aki meg akarta gyilkolni a 
trónörököst, ezért is öltött páncélt, és 
viselkedett kihívóan. Alig váltottak 
néhány szót a hídon, amikor János azt 
javasolta, hogy azonnal induljanak el 
Párizsba, és beszéljenek a királlyal. 
Mire Károly bosszúsan odavetette, 
hogy nincs szüksége őrült apja taná-
csaira. Majd akkor megy Párizsba, ha 
neki úgy tetszik. János azonban pa-
rancsoló hangon förmedt rá: „Márpe-
dig most nyomban útnak indulsz!” Majd 
egyik kezét kardja markolatára, a 
másikat a trónörökös gallérjára téve 
várta, hogy félrelökjék, s ezzel megte-
remtse az ürügyet embereinek a köz-
belépésre. Részben be is jött az elkép-
zelésük, ugyanis amikor de Chastel 
úgy érezte, hogy ura élete veszélyben 
forog, rárontott Burgundia hercegé-
re, és bárdjával kettéhasította a kopo-
nyáját. A fiatal Károlyt természete-
sen azonnal kimentették a vagdal-
kozás sűrűjéből. Mindez olyan gyor-
san történt, hogy a meglepett 
burgundiaknak idejük sem volt a 
beavatkozásra. 

Az igazságot ugyan nehéz kiderí-
teni ilyen távolságból, a történészek 
többsége azonban egyetért abban, 
hogy valószínűleg egyszerű vérbosz-
szú történt, mellyel a tizenkét évvel 
azelőtti gyilkosságot bosszulták meg 
az Armagnac párt hívei. Ezt erősíti, 
hogy egyesek szerint az ő bal karját is 
levágták, ahogy annak idején Lajosét. 

Rés a pajzson
Az újabb incidens mindenesetre sú-
lyos politikai következménnyel járt 
Franciaországra nézve, hiszen a 
meggyilkolt burgundiai herceg fia 
és örököse, Jó Fülöp az angolokkal 
lépett szövetségre, és rávették az 
őrült VI. Károly királyt, hogy a bé-
kejog megszegése miatt tagadja ki az 
örökségből saját fiát. Arról is meg-
győzték őt, hogy lányát adja hozzá 
az azincourt-i győzőhöz, V. Henrik 
angol királyhoz. Az 1420 májusában 
megkötött troyes-i békeszerződés 
szerint Károly halála esetén Henrik 
és gyermekei örökölik a francia 
trónt is, így a két ország egy korona 
alatt egyesül majd. 

A sors azonban újból közbeszólt. 
1422-ben gyors egymásutánjában tá-
vozott az élők sorából mindkét ural-
kodó, a Londonban hagyott csecse-
mő trónörökös helyett pedig régensek 
kormányoztak. A Franciaország déli 
területeit uraló, de az uralkodásból 
kitagadott Károly hívei újabb lehető-
séget láttak, hogy felszabadítsák az 
országot az angol megszállás alól. A 
kilátástalan harcok tovább folytak, 
amíg 1429-ben fel nem bukkant az a 
francia írástudatlan parasztlány, aki 
végül megváltoztatta a történelmet. 
Jeanne d’Arc látomásaival és töretlen 
lelkesedésével meggyőzte Károly 
környezetét, hogy esélyt adjanak a 
minden bizonnyal Isten által is támo-
gatott szűz számára a háború mene-
tének megfordítására. A páratlan 
győzelemsorozatot látva Károly bele-
egyezett abba, hogy Franciaország 
királyává koronázzák, és újból egye-
sítsék a polgárháború szabdalta orszá-
got. A hős Jeanne-ra már nem volt 
szükség többé, így árulás révén az 
angolok markába került, akik 
boszorkányság vádjával máglyán 
megégették. Ez azonban már nem 
fordította meg a százéves háború 
alakulását. Burgundiai Fülöp időköz-
ben átállt Károly oldalára, és 1453-ra 
együttes erővel szorították ki az an-
golokat Franciahonból. 

Néhány évtizeddel később I. Ferenc 
francia király az egykori burgund fő-
városban tett látogatása során Féle-
lemnélküli János kriptájában megte-
kintette a herceg kilyukasztott kopo-
nyáját. A szerzetes, aki mellette állt, 
ekkor azt suttogta a fülébe: „Sir, ez az 
a rés, amelyen keresztül az angolok be-
léptek Franciaországba.”

Hegedüs Péter

Félelemnélküli János meggyilkolása

VI. Károly koronázása; Jean Fouquet 
illusztrációja, 1455–1460 körül
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A BŐSÉG FORRÁSA – 
A FORRÁSOK BŐSÉGE

Különleges földtani viszonyainak köszönhetően a Kárpát-medence kifejezetten gazdag gyógy- és ásvány-
vizekben. Hévizeinket már a rómaiak is használták felüdülés, testedzés és gyógyítás céljából, sőt a 
forrásokhoz a fürdők mellett szentélyeket is emeltek a gyógyítás isteneinek. A XIX. század 
végére a Monarchia fürdőit pedig már nemcsak Európából, hanem más földrészekről is elősze-
retettel látogatták a pihenni és gyógyulni vágyók. Ebbe a korba kalauzol vissza Chyzer Kornél 
1886-ban megjelent térképe, amely Magyarország gyógyhelyeit és ásványvizeit mutatja be. 

Hasenfeld Manó, szilácsi fürdőorvos így írt 1892-ben megje-
lent könyvében: „…anélkül, hogy a túlvérmes chauvinizmussal 
gyanúsíthatnának bennünket, azt mondhatjuk, hogy a világ 

egy országáról sem gondoskodott a gondviselés oly minőségileg és 
mennyiségileg jelentékeny és kiváló ásványvizekkel, mint Magyaror-
szágról.” A „gondviselés” ebben 
az esetben leginkább a földkéreg 
hőmérséklet-növekedésének felel-
tethető meg, amelynek mérőszá-
ma, a geotermikus gradiens a Kár-
pát-medencében mintegy más-
félszerese az 1000 méterenként 
33 Celsius-fokos világátlagnak. 

A Kárpát-medence kialakulása 
során, 10–12 millió évvel ezelőtt a 
tektonikai húzóerők hatására a 
földkéreg elvékonyodott és az 
alatta elhelyezkedő forró aszteno-
szféra közelebb került a felszín-
hez. Ennek köszönhetően a fel-
szín alatt 1000 méterrel számos 
területen 60–70 Celsius-fokos, 
míg 2 kilométer mélységben már a 
120–130 Celsius-fokot is meghalad-
ja a kőzetek, illetve az azok repedéseiben tárolt víz hőmérséklete. 
Ezek a termálvizek a medence nagy áramlási rendszereiben mozog-
nak: a csapadékvíz a medencét övező hegyvidékeken (Alpok, Kárpá-
tok) szivárog be, a mélybe jutva felmelegszik és a földtani szerkezetek 
által meghatározott pályák mentén áramlik a természetes források, il-
letve a fúrt kutak felé.

A XIX. század végén még leginkább csak a természetes forrásokon 
keresztül jutottak felszínre a már akkortájt is oly sokak által kedvelt 
gyógy- és ásványvizek. A Monarchiában a fürdőkultúra olyannyira el-
terjedt, hogy sorra láttak napvilágot az ásványvizeket és fürdőhelye-
ket bemutató, összefoglaló könyvek és térképek, melyekben tavaink 
fürdőhelyeit is részletesen ismertették. Például a Dr. Papp Samu és 
Dr. Hankó Vilmos szerkesztésében „a magyar szt. korona országai balne-
ológiai egyesületének megbízásából” 1907-ben megjelent könyvből min-
dent kideríthetett egy-egy fürdőhelyről a pihenni, gyógyulni vágyó. A 
népszerű balatoni fürdőhelyről, Keneséről ezt írták: „Kenese, Vesz-
prém megyében, a tó északi részén terül el. Vasúti állomás Lepsény, 

a honnan kocsin egy óra alatt érhető el Kenese. Gőzhajó-állomás. A 
vendégeket a vendéglőkben (6 vendéglő) és a község házaiban helye-
zik le. Két szoba, konyha használatának az ára havonkint 80–100 kor. 
Az étkezés naponkint 2 kor. 40 fillérbe kerül. Zenedíj személyenkint 2 
korona. Fürdőorvos Szomer Antal.”

Ebből a korból származik a 
Homolka József, magyar kirá-
lyi térképész által rajzolt, 
1:1 440 000-es méretarányú, 
magyar–német kétnyelvű térkép 
is, amelyen nemcsak a kisebb-
nagyobb, hanem a „jelentékte-
len gyógyhelyeket” is feltüntet-
ték a fürdő nélküli források mel-
lett. Kis kancsó jelzi azokat a 
helyeket, ahonnan „a víz szét-
küldetik” országszerte. A tele-
pülésnevek különféle aláhúzá-
sa azt mutatja meg, milyen víz 
tör felszínre az adott területen 
(vasas, kénes, keserű vizek 
vagy egyszerű savanyúvizek, 
esetleg földes vizek). Chyzer 
Kornél a gyógyhelyeket is cso-

portosítva közli: „hidegvízgyógyintézetek, téli gyógyhelyek, nyaraló helyek, fe-
nyőlevélfürdők” stb. A térképen azonban ne keressük a jelenlegi nagy, alföldi 
fürdőközpontjainkat, mivel az Alföld mélyén megbúvó hévizeink csak az 1920-
as évektől kezdődő földgáz- és kőolajkutatások során váltak ismertté. 

A térkép érdekessége, hogy bár 1884-től hivatalosan a greenwichi dél-
körtől számítjuk a földrajzi hosszúságot, ezen a térképen még a „Ferrótól” 
számított értékeket tüntették fel. Az Európa-szerte csak Ferróként ismert El 
Hierro (másnéven Isla del Meridiano, azaz a „délkör szigete”) a Kanári-szi-
getek legkisebb, legnyugatibb tagja, melytől Európa teljes egésze keletre 
található. Az Osztrák–Magyar Monarchiában egészen az összeomlásig 
ezt a kis szigetet tekintették a „Meridiano cero”-nak, azaz a 0. délkörnek.

BaBinszki Edit

Divald Károly korabeli felvétele a margitszigeti gyógyfürdőről

Magyarország gyógyhelyei és ásványvizeinek térképe – a soro-
zat előző részeiben megjelentekkel együtt – nagy felbontásban 
megtalálható a www.mfgi.hu/hu/terkepekamultbol címen.



624   Él e t É s  tu d o m á n y   2018/20



Él e t É s  tu d o m á n y   2018/20  625



626   Él e t É s  tu d o m á n y   2018/20

A mikro-elektromechanikai 
rendszerű szenzorok (MEMS) 
jellegzetessége,  hogy mind-

egyiknek van legalább egy olyan része, 
melynek mechanikus tulajdonságát 
felhasználja a mérései során. A szenzo-
rok kis méretük és tömegük ellenére 
nagy felbontással képesek mérni a fizi-
kai paramétereket. A gyor-
sulás, szögsebesség és mág-
neses orientáció mérésére 
alkalmas szenzoroknak ki-
emelt a jelentősége többek 
között a közlekedés, a ro-
botika és az orvosi diag-
nosztika területén, például 
a mozgásvizsgálatok so-
rán. Számos sportág, tor-
na és terápia során mutat-
kozik igény a foglalkozá-
sok eredményességének, 
a páciens által végzett mozgásválto-
zások műszeres mérésére, doku-
mentálására.

Érzékelők és adatok
Munkánk célja, hogy egy ilyen ki-
lenctengelyű szenzor alkalmazásával 
lehetővé tegyük a különböző mozgást 
igénylő gyakorlatok vizsgálatát akár 
víz alatt is. A célunk elérése érdekében 
szükséges egy egyszerű hardver elké-
szítése, amely lehetővé teszi a szenzor-
ból kinyerhető adatok gyors mintavé-
telezését, tárolását és feldolgozását. Fi-
gyelembe kell vennünk, hogy a vizs-
gálat során egyszerre több azonos 
felépítésű érzékelőt is lehessen a 

páciensre helyezni. A rendszer terve-
zése során meg kell oldani a keletkező 
nagy mennyiségű adat hatékony táro-
lását, letöltését, megjelenítését, vala-
mint kiértékelését. További távlati cé-
lunk, hogy a rendszerünkből kinyert 
adatok optikai képfeldolgozó rend-
szerbe is integrálhatóak legyenek.

A munkánk során első lépésként a 
szükséges hardveregységeket ter-
veztük meg és gyártottuk le. A páci-
ensen rögzített telepes táplálású 
szenzoregységek rádiós adatátvitel-
lel kommunikálnak a rendszer köz-
pontjában elhelyezkedő bázisállo-
mással. A bázisállomás egy szabvá-
nyos USB- (Universal Serial Bus, 
a számítógépek egyik kommuni-
kációs csatlakozó felülete) csatla-
kozón keresztül kapcsolódik egy 
személyi számítógéphez. A mérések 
ütemezését egy, a PC-n futó fel-
használói programmal oldjuk meg. 
A felhasználói program grafikus ke-
zelőfelületén keresztül egyszerűen 

irányítható a mérés, megjeleníthe-
tők a mért értékek és könnyen fáj-
lokba menthetők a mérések ered-
ményei. 

A teljes rendszer több szenzoregy-
séget is tartalmazhat. Minden szen-
zoregység központi eleme egy olyan  
kilenc szabadságfokú MEMS-szenzor, 

amely képes három dimenzi-
óban mérni a gyorsulást, a 
mágneses indukciót és a 
szögsebességet. Ahhoz, hogy 
a szenzor jelét fel tudjuk dol-
gozni, egy mikrokontroller-
re, azaz egy egyetlen lapkára 
integrált, általában vezérlési 
feladatokra optimalizált cél-
számítógépre van szükség. 
Ez az eszköz egy szabványos 
kommunikációs vonalon ke-
resztül kiolvassa és eltárolja 

egy nagy kapacitású nem felejtő me-
móriába. A mérések indítása, leállí-
tása és a begyűjtött adatok továbbí-
tása egy rádiós egységen, modemen 
keresztül valósul meg. A szenzorok 
táplálását kisméretű lítium elemek 
biztosítják. 

Hibátlan kommunikáció
A rádiós kommunikáció egy ISM 

(Industrial, Scientific and Medical –
Ipari, tudományos és orvosi célú 
frekvencia felhasználás) frekvencián 
történik, master-slave modell sze-
rint. A master egység a slave egysé-
gekkel folytatott kommunikációs 
folyamatot irányítja. Esetünkben 

M I K R O - E L E K T R O M E C H A N I K A I  S Z E N Z O R O K

MOZGÁSVIZSGÁLAT 
FELSŐFOKON

A mikro-elektromechanikai szenzorokat a XX. század második 
felében fejlesztették ki. Az 1960-as évek végétől használják fel 
őket különböző területeken: eleinte nyomásmérőként, majd 
kis lyukak gyártási eszközeként, fényérzékelőként. A szenzor-
technika fejlődésével megjelentek a gyorsulás, a szögsebesség és a mágneses orientáció mérésére 
alkalmas szenzorok is. Alacsony áraik és nagy tömegben való gyártásuk miatt felhasználásuk a 
2000-es években világszerte elterjedt. Napjainkban számos területen felhasználják például az 

autók és légi járművek működésében, orvosi területeken és mobiltelefonokban.

Egy – összesen kilenc tengelyű – kombinált MEMS-szenzor 
blokkvázlata és fényképe
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minden parancs- és/vagy lekérdező 
üzenetet a master egység állít össze. 
A slave egységek önállóan nem kez-
deményeznek, csak végrehajtják a 
master egységtől kapott parancso-
kat. A kommunikáció során a bázis-
állomás (azaz a master egység) pa-
rancsaira a szenzorok (slave egysé-
gek) egy előre megadott idő után vá-
laszolnak. A bázisállomás akkor 
tudja értelmezni a válaszüzeneteket, 
ha az üzenetek adatai nem sérültek 
meg a rádiós csatornán. Az üzenetek 
leginkább akkor sérülhetnek, ha va-
lamilyen elektromágneses zavar éri 
őket a továbbítás során. Fontos, hogy 
a szenzoregységek válaszai ne esse-
nek egy időbe, mert ekkor zavarják 
egymást (interferálnak). Az üzene-
tek hibátlan vételét a berendezés 
úgy érzékeli, hogy a küldő és a fo-
gadó oldalon is kiszámításra kerül 
egy ellenőrzőkód, amelyet az üze-
nettel együtt továbbítunk. Ha a vé-
tel során kiszámított kód nem 
egyezik az üzenetben található 
kóddal, akkor az üzenetet hibásnak 
érzékeljük, és eldobjuk.

Munkánk során elsőként a 
bázisállomás szoftvere készült 
el. Ez a program valósítja meg 
a kommunikációt az USB és a 
rádiós eszközök között. A 
kommunikáció során minden 
szenzoregység egyedi címmel 
rendelkezik, a cím alapján 
egyedileg vagy csoportosan is 
küldhetünk parancsokat a szenzor-
egységeknek. Autonóm működés 
esetén a bázisállomás periodikusan 
küldött üzenetek segítségével üte-
mezi a méréseket. 

A PC-n futó grafikus kezelőfelü-
lettel ellátott program elsősorban a 
mérőrendszer konfigurálására, a 
mérések indítására, leállítására, va-
lamint a mérési eredmények lemen-
tésére szolgál. Mérés közben lehető-
ség van a nyers adatok gyors megje-
lenítésére, lehetővé téve ezzel a mé-
rés során felmerülő esetleges hibák 
gyors észlelését, korrigálását.

A legösszetettebb 
feladatokat a szen-
zoregység végzi. A 
MEMS-szenzorokból 
kiolvasott adatok fel-
dolgozásra, majd eltá-
rolásra kerülnek. A 
mintavételezési frek-
vencia igény szerint 

állítható (a kezelőfelületről küldött 
parancsokkal). A mérés során lehe-
tőség van egy jóval ritkábban minta-
vételezett adatsor valós idejű rádiós 
továbbítására is a gyors megjelenítés 
megvalósításához.

Pozícióbecslés
A szenzoregységben megvalósított 

jelfeldolgozás célja, hogy a MEMS-
szenzorból kiolvasott eredő gyorsu-
lásból, szögsebességből és mágneses 
orientációból egy abszolút orientáci-
ót határozzon meg. A szenzorok 
jelfeldolgozása egy, a szakiroda-
lomban 2010-ben publikált mód-
szer, a Madgwick-algoritmus se-
gítségével történik. Az algoritmus 
az abszolút orientációt egy úgyneve-
zett kvaternió alakban határozza 
meg, melyet minden egyes új mért 
adatcsoportnál frissít. (A kvaternió a 
komplex számok önmagukkal vett 
direktszorzata. A kvaterniók segít-
ségével könnyen számolható egy 
vektorelfordulás adott tengely kö-

rül, adott szögben.) Az algoritmus a 
három tengely mentén mért gyorsu-
lási értékekből a gravitációs gyorsu-
lásra, a mágneses orientáció értékei-
ből a Föld mágneses terére, a 
szögsebességértékekből pedig az el-
fordulásra következtet. Minden 
egyes elfordulást kompenzál a mért 
gravitációs gyorsulással és a Föld 
mágneses terének irányával, majd a 
kompenzált értékkel aktualizálja a 
kvaterniót. Ezen kompenzációk fi-
gyelembevételével az orientáció 
meghatározás pontossága nagymér-
tékben növekszik.

Munkánk során először a MEMS-
szenzorból kinyerhető nyers adato-
kon végeztünk statisztikai elemzése-
ket. Ennek során meghatároztuk az 
egyes csatornák ofszetértékeit, szó-
rásait, meredekséghibáit. Az ered-
mények alapján döntöttünk a 
Madgwick-algoritmus alkalmazása 
mellett, amellyel a pozícióbecslés 
pontossága nagymértékben javult.

A mérések során a szenzoregység 
stacionárius helyzetének bizonyta-
lanságát vizsgáltuk, és stacionárius 
helyzetére vontunk le következteté-
seket. A nyers adatokból számolt ori-
entáció bizonytalansága 2° körüli ér-
tékre adódott. A kapott bizonyta-
lanság azt mutatta, hogy a mért ér-
tékek a tényleges helyzet körüli 10° 
sugarú körben helyezkednek el. Az 
egyes csatornák ofszetértékeivel és 
meredekséghibáival történő orientá-
ció meghatározása során ugyan csak 
a 2° körüli értékre adódott bizony-
talanság, nem hozott szignifikáns 
javulást az orientáció bizonytalansá-
gába. A Madgwick-algoritmussal 
feldogozott adatokból viszont az 
orientáció hibája 0,1-0,2°-ra adó-
dott, ami egy nagyságrenddel ki-
sebb, mint az előbbi értékek. Ekkor 
az orientációs értékek a valós orien-
táció körül 0,6°-1°-os körüli kör-
nyezetében helyezkednek el. Egy 
ekkora mértékű hiba egyes sport-

ágak, tornák és terápiák során  
az orientáció meghatározásá-
ban már elfogadható nagysá-
gú, melyből következik, hogy 
további pontosságnövelés már 
nem szükséges.

Az eddigi munkánk eredmé-
nyei alapján úgy tűnik, hogy a 
kitűzött célunkat sikerült elér-
ni, de a valós körülmények kö-

zötti tesztelések még hátravannak. 
Ehhez további szenzoregységekre 
lesz szükségünk.

A további fejlesztéseink között szere-
pel még a bázisállomások felszerelése 
egy olyan optikai jeladórendszerrel, 
amely lehetővé teszi a képfeldolgozó 
rendszerekkel való együttműködést. 
Az optikairendszer–jeladórendszer 
adatátvitelét és a két rendszerből 
származó adatok feldolgozását és 
kiértékelését is szükséges megolda-
ni, ekkor lesz a két rendszer együtt-
működése hatékony.

HorvátH János

A főbb rendszerkomponensek

A szenzoregység blokkvázlata és fényképe
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– Ennek kezdetben főként technikai 
okai voltak, ugyanis azokat a fehér-
jéket, amelyek engem igazán érde-
keltek volna, nagyon nehéz volt elő-
állítani. Emellett egyre inkább kezd-
tek foglalkoztatni a sejtmembrán-
nal összefüggő makromolekulák, 
és ezek közül a membránaktív 
peptidek, azok, amelyek igazán 
nagy szerkezeti változatossággal 
rendelkeznek. Ezek attól függően 
alakítják a szerkezetüket, hogy ép-
pen milyen lipid-kettősréteggel ta-
lálkoznak. 
– Mit jelent pontosan a membrán-
aktivitás?
– E peptidek aminosav-szekvenciája 
tartalmaz hidrofób – víztaszító – és 
hidrofil – vízoldható – elemeket is, 
ezért vizes oldatban automatikusan 
hozzákötődnek a lipidmolekulákhoz, 
és megfelelő alakba rendeződnek. Itt 
azonban nem arról a folyamatról van 
szó, mint a magasabb szintű térszer-
kezetet felvevő fehérjék esetében, 
ahol a molekula önmaga rendeződik 

bizonyos alakba. Mi ugyanis azon 
folyamatok iránt érdeklődünk, ami-
kor a peptid más molekulákkal – 
például fehérjékkel, lipidekkel – 
kölcsönhatva rendeződik el.
– E molekulák milyen funkciókat 
látnak el a sejtekben?
– Néhány ilyen peptid részt vesz az 
antimikrobiális, illetve a tumorellenes 
folyamatokban is, amelyeket ma még 
nem teljesen értünk. E molekulák pél-
dául a célsejt membránjához kapcso-
lódva lyukat képezhetnek rajta, 
amelynek hatására a lízis során a sejt 
alkotóelemei kiáramlanak a memb-
ránon keresztül. Ezt a funkciót ki-
használva és némileg változtatva raj-
ta, bejuttathatunk a sejtbe  peptidhez 
kapcsolt molekulákat, például gyógy-
szerhatóanyagokat is. 

Mi tehát nem elsősorban anti-
mikrobiális vagy rákellenes vegyülete-
ket igyekszünk előállítani, hanem azt 
a mechanizmust próbáljuk minél tel-
jesebben megérteni, ahogy a peptidek 
kölcsönhatnak a membránnal. 

– Hogyan jutott el érdeklődése a 
peptidek kémiájáig?
– Hat évesen eldöntöttem, hogy két 
Nobel-díjat szeretnék kapni, mind-
kettőt biokémiai témában: az egyiket 
az AIDS, a másikat a rák gyógymód-
jának felfedezéséért. Ez akkoriban 
teljesen reális célnak tűnt, és ennek 
érdekében haladtam végig az isko-
lákon, és közelítettem a molekuláris 
biológia felé. A biológia és a kémia 
között végül is az döntött, hogy a bi-
ológia felvételi előtt elestem a bicikli-
vel, és összetörtem a kulcscsontomat. 
Egyébként is azt gondoltam akkor, 
hogy a kémiában kevesebbet kell ta-
nulni (ez a véleményem aztán később 
megváltozott), és a matek mindig is 
jól ment. A biológiai érdeklődésem 
már szinte automatikusan a fehérjék 
és a szerkezeti kémia felé terelt, hi-
szen a proteinek funkcióinak sokfé-
lesége lenyűgözött.
– Miért foglalkozik manapság in-
kább aminosav-oligomerekkel a 
nagy és bonyolult fehérjék helyett?

I N T E R J Ú  B E K E - S O M FA I  TA M Á S S A L

A PEPTIDEK 
SZERKEZETÉNEK 
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Az élő szervezetekben a több ezernyi aminosavból felépülő 
fehérjék számtalan feladatot láthatnak el a szövetek felépí-
tésétől a folyamatokat katalizáló enzimekig. A rövidebb 
aminosavláncok, a peptidek első látásra kevésbé tűnnek érde-
kesnek, holott valójában ezek is esszenciálisan szükségesek a 
sejtek megfelelő működéséhez. Beke-Somfai Tamás, a Magyar 
Tudományos Akadémia Anyag- és Környezetkémiai Intézetében 
működő Biomolekuláris Önrendeződés Kutatócsoport vezető-
je főként e molekulákkal foglalkozik. Kutatásai hozzájárul-
hatnak megannyi betegség jobb megértéséhez, illetve új 

típusú antibiotikumok kifejlesztéséhez is.



erős biológiai aktivitással rendel-
keznek, vannak közöttük baktéri-
um-, HIV- és gombaellenes vegyü-
letek is. De e molekulák membrán-
aktivitása mind a mai napig fehér 
foltot képez ismereteinken, és azon 
foldamer peptidek kifejlesztése is 
várat magára, amelyek egyszerre 
mutatnak vízben és zsírban oldódó 
tulajdonságokat (ezáltal pedig aktí-
van képesek kölcsönhatni a lipid 
membránokkal). Ahhoz, hogy nem 
természetes aminosavakból felépülő 
antimikrobiális peptideket tervez-
zünk, meg kell értenünk először, 
hogy ezek hogyan rendeződnek a 
lipid-kettősrétegben. Hogyan tud-
juk elérni, hogy a nekünk megfele-
lő módon szerveződjenek, adott 
esetben átjussanak a membránon.
– Hogyan kapcsolódnak kutatásaik 
az Alzheimer-kór mögött rejlő me-
chanizmusok jobb megértéséhez?
– A membránhoz kapcsolt 
oligomerek egyes térszerkezeti ele-
mei – konkrétan a nyújtott β-redők 
– nagyon hasonlatosak az Alzhei-
mer-kórt okozó amiloidrostok szer-
kezetéhez. Így ha az utóbbi műkö-
dését akarjuk megérteni, hasznos 
lehet, ha az előbbi működését vizs-
gáljuk. Hiszen a térszerkezeti ha-
sonlóságaik miatt tulajdonságaik, 
viselkedésük nagyon hasonló. Te-
hát az általunk vizsgált foldamer 
peptidek az amiloidszálak modellje-
ként használhatók.

Molnár Csaba

– Például az antibiotikumoknak 
ellenálló baktériumok, illetve a 
gyógyszerrezisztens tumorok me-
chanizmusrendszere több ponton 
hasonló alapokon nyugszik. Az 
Egészségügyi Világszervezet jelen-
téseiből nyilvánvaló, hogy a rendel-
kezésünkre álló antibiotikumokkal 
szemben már milyen aggasztó mér-
tékű ellenálló képességet fejlesztet-
tek ki a baktériumok, új hatóanya-
gok azonban már nagyon régen nem 
kerültek a piacra. Az antimikrobiális 
hatású peptidek viszont évmilliók 
óta jelen vannak az élős 
szervezetekben, bár érdekes módon 
aktivitásuk jóval alacsonyabb, mint a 
legtöbb antibiotikumé. A hosszú 
együttélés ellenére a kórokozó 
baktériumoknak mindeddig nem 
sikerült ellenük rezisztenciát 
kifejleszteniük. Felmerül hát annak 
a lehetősége, hogy ezeket a 
peptideket vagy működési mecha-
nizmusukat felhasználva új típusú 
baktériumellenes vegyületeket fej-
lesszünk ki a jövőben.
– A természetes peptidek mellett 
az ön kutatócsoportja az úgyneve-
zett foldamer vagy nem természetes 
peptideket is kutatja. Milyen szem-
pontból nem természetesek ezek?
– A foldamer peptidek nem termé-
szetes aminosavakból épülnek fel – 
például azért, mert aminosavan-
ként eggyel több metiléncsoportot 
tartalmaznak a szénláncukban. En-
nek ellenére nagyjából két évtizede 
kimutatták róluk, hogy ugyanúgy 
térszerkezetek sokaságát képesek 
létrehozni, mint a természetes 
peptidek – bár ezek a megszokottól 
eltérők lesznek, hiszen más az épí-
tőkő is. Minket azért érdekelnek, 
mert sokukról kimutatták, hogy 

Vannak például peptidek, amelyek 
az emlősök viszonylag egyszerű sejt-
membránjához nem kötődnek jól, 
ellenben a baktériumok erősen ne-
gatív töltésű külső membránja vonz-
za őket. A peptidek aminosav-szek-
venciáját változtatva befolyásolni 
tudjuk ezt a kötődést. 
– Hogyan befolyásolja e molekulák 
térszerkezetét a lipidmembrán?
– Amikor az aminosav-oligomerek 
vizes oldatban úszkálnak, általá-
ban rendezetlen szerkezetűek. Ha 
kapcsolatba lépnek a membránnal, 
a jól ismert térszerkezetek valame-
lyikét (tehát α-hélixet, β-redőt és 
így tovább) veszik fel, vagyis jelen-
tős konformációváltozáson mennek 
át. Ekkor aktivizálódik a funkció-
juk. Hogy ezek a változások auto-
matikusan, külső energiabefektetés 
nélkül mennek-e végbe, vagy nem, 
az jó kérdés. A modellmembránok 
vizsgálata alapján úgy tűnik, hogy 
ezek a folyamatok spontán végbe-
mennek. 

Csakhogy a modellek steril kör-
nyezetnek tekinthetők, amelyek 
nélkülözik az élő szervezetek va-
lós miliőjének rengeteg kompo-
nensét. Nincs ott az a „húsleves”, 
amely az élő szervezetben adott. Ezt 
a problémát kiküszöbölendő kezd-
tünk olyan vezikulákkal, membrán-
hólyagokkal foglalkozni, amelyeket 
például a vörösvértestek fűznek le 
saját membránjukból, hogy beléjük 
csomagolva az elöregedett hemoglo-
binmolekulákat elküldjék a májba 
lebontani. Ezek membránja ugyanis 
tökéletesen megfelel a sejtek tényle-
ges hártyájának.
– Mindezek a mechanizmusok mi-
lyen folyamatokban vesznek részt a 
szervezetben?

Munka a laborban ( FOTÓ: GRÁDNÉ SZABÓ RITA)

Egy antimikrobiális peptid, a CM15, 
amint egy szerves kismolekula helikális 

konformációba kényszeríti. A képhez 
kapcsolódó publikació az 

RSC Advances-ben jelent meg 2017-ben.
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BESZÉLŐ KÉPEK

VÁNDORMÚZEUM
A DUNÁN

A Magyar Honvédség 170 éves fennállásának alkalmából, valamint a Nagy Háború befejezésének 100. 
évfordulója tiszteletére április 3-án a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Lajta Monitor Múzeumhajója 
elindult, hogy végigjárja a Duna mintegy 417 kilométeres magyarországi folyószakaszát. Tizenegy 

város kikötőjében köt ki és várja a látogatókat. Képeink az esztergomi állomáson készültek.

A „legénység” a hadsereg korhű ruháiban.
 Talán egy kicsit túlkorosak, de mindenképp vidámak.

A szervezeti felépítés szerint a tengerészeti 
hagyományokat követték az öltözködésben is.

A z Amerikai Egyesült Államokban 1861-ben egy új formájú 
páncélos hadihajót építettek, a USS Monitort. Ágyúi a felső 

fedélzeten egy forgatható ágyútoronyban voltak. (Korábban az ol-
dalfalak mentén, ütegsorokban helyezték el az ágyúkat, így a ha-
jónak mindig az oldalával kellett a célpont felé fordulni.) Gépei és 
kazánjai a vízvonal alatt helyezkedtek el. Alig emelkedett ki a víz-
ből, így nehéz célpontnak bizonyult. 

A sikeres példát követve a Monarchia két folyami monitort épí-
tett, mindkettőt 1871-ben bocsátották vízre Újpesten. A Leitha (ké-
sőbb Lajta) és a Maros tervezésekor figyelembe kellett venni, 
hogy a Duna és a Tisza sekély gázlói miatt csak rendkívül kis me-
rülésű hajók építhetők. A Monarchia haditengerészetében ezek 
voltak az első kizárólag gőz által hajtott (vitorlák nélküli), teljesen 
fémből épült, páncélozott, forgatható lövegtornyú, két hajócsavar-
ral meghajtott, vízöblítéses illemhellyel felszerelt hadihajók. Utób-
bit harc előtt le kellett bontani, ebből adódtak is gondok. Egy alka-
lommal a kis építmény a folyóba esett. Őfelsége tulajdonának el-
vesztését igen nehéz volt kimagyarázni.

Számos bevetésen vett részt. 1914-ben a Száván parancsnoki 
tornyát telitalálat érte, az ott tartózkodó legénység hősi halált halt. 
1919-ig volt szolgálatban, ekkor átépítették és elevátorhajóként 
dolgozott. Részt vett többek között az óbudai lakótelep és a Paksi 
Atomerőmű építési munkáiban is.

1993 és 2010 között felújították, azóta ismét hadihajóformát öl-
tött, és múzeumként szolgál.

Selyem JánoS
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VÁNDORMÚZEUM
A DUNÁN

A lövegtorony belülről a 2 darab 6”-os hátultöltős, 
Wahrendorf-rendszerű lövegzárral felszerelt ágyúval. 

Meglehetősen zajos munkahely volt. A lövés után a löveg 
helyretolása még kézi erővel, kötelekkel történt. 

Valódi lőszeres zsákok ilyen látványos elhelyezése az 
ágyúk hátrasiklását vezető síneken súlyos büntetést 
vonna maga után. A személyzet öltözete kifogástalan.

(BENEDEK ATTILA FELVÉTELEI)

A tüzérséget abban az időben gyors fejlődés jellemezte. 
Az addigi tömör vasgolyót felváltották a különböző célokra kialakított 

lövedéktípusok. Megjelentek a robbanó lövedékek és a kartács is.
 A lőszert a torony alatt tárolták és onnan juttatták fel a küzdőtérbe.

A konyha felszereltsége és (lakótelepi) méretei 
alapján csodát kellett művelni, hogy 57 embernek 

meleg ételt tudjanak adni. Bátorság is kellett 
a főzéshez, mivel ez volt az egyetlen nem 

páncélozott helyiség a fedélzeten.  

A tengerészeti hagyományok szerint a kapitány szállása a hajó tatjába 
került. A Lajta után épített hajókon szakítottak a tradícióval, ugyanis 

menet közben igencsak zajos hely volt, rezgett és rázkódott.

„Szép Dunánkat nemsokára ismét egy uj, eddig nem látott tünemény fogja 
díszíteni; már szeptember végére készen lösz azon kis hadi hajók egyike, mely két 
hajónak építésére a közös ügyek elintézése végett kiküldött bizottság 400 000 ft-ot 

szavazott meg. E kis hadi hajókat monitoroknak  nevezik, s kül alakjuk, mely a 
személy-szállitó vagy teherhordó hajókétól egészen elüt, képünkön látható. ” 

(VASÁRNAPI ÚJSÁG, 1870. ÉVF. 20. SZ.)
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2. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

1. fejtörő – Mikó Laura Hanna feladványa

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

Megoldás: 

4. KACAG 

(A szavakban a magánhangzókat o betűre cserélve ugyancsak 
értelmes szavakat kapunk: dorombol, oszt, morog, szoros, kolom-

pol, dorong, kocog.)

2. fejtörő – Benked Anett feladványa

Megoldás: 6

(A bal oldali feladványokban a két függőleges szám összeadásával, 
és a vízszintesek (balról jobbra) kivonásával kapjuk a középső szá-

mot. A jobb oldaliaknál szorzást és osztást alkalmazunk, tehát a 
kérdéses ábránál 270/5=54 és 9×6 adja ki a középső számot.)

 
3. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa 

Megoldás: A 

(A következő négyzetben mindig az előző számjegyek  
jelennek meg véletlenszerű elrendezésben, ám a bal alsó  

számjegy nélkül.)

A fenti ábrán egy amőbajáték látható.  
Épp a körrel játszó játékos 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?  

(Aki nem ismerné az amőbajátékot: A két játékos felváltva  
rajzol egy-egy kört vagy X-et egy kockás papír egy-egy mezőjé-

re. Az nyer, aki először tud vízszintesen, függőlegesen vagy  
átlósan 5 egymás melletti kört vagy X-et kirakni.)

Aggódva, másik kifejezéssel:

3. fejtörő – Benked Anett feladványa

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

ményes gondolkodást kívánunk!

Helyezze el  
a megadott dominókat  

az ábrában! 
Melyik dominó illik  

a kérdőjeles helyére? 



A pomponlány-effektus

Néha a pszichológiai felismerések 
nem a lélektan kutatóinak agyá-
ból pattannak ki, hanem egészen 
váratlan helyekről származnak. 
Például az Így jártam anyátokkal 
című televíziós vígjátéksorozat-
ban az egyik szereplő – Barney – 
kifejti a „pomponlány-effektus” 
lényegét: a nők, ha csoportban 
vannak, sokkal vonzóbbnak tűn-
nek, mint amikor külön-külön 
látja őket az ember. Ez a megfi-
gyelés a lélektan számára mindad-
dig ismeretlen volt, de a Kaliforni-
ai Egyetem két kutatója, Drew 
Walker és Edward Vul elég érde-
kesnek tartotta a felvetést ahhoz, 
hogy tudományos módszerekkel 
is megvizsgálja, valóban létezik-e 
ilyen jelenség.

Az alapkísérlet egyszerű és lényegre-törő volt. A kuta-
tók összegyűjtöttek 100 csoportképet, melyek mind-
egyike három azonos nemű személyt ábrázolt. Min-
den csoportképből külön, önálló képként kinagyítot-
ták az egyes szereplők arcát, így a 100 csoportkép 
mellett 300 egyéni portrét is kaptak. A képeket vé-
letlenszerű sorrendben bemutatták 25 egyetemistá-
nak azzal a kéréssel, hogy értékeljék a fotón látható 
személy vonzerejét. A csoportképeken egy nyíllal 
mindig megjelölték, hogy éppen melyik személyről 
kérnek véleményt. Vagyis a kísérlet résztvevői mind 
a 300 személyt két alkalommal értékelték: egyszer a 
csoportképen, egyszer pedig önálló portrén (de a fo-
tó természetesen ugyanaz volt, hiszen a portré nem 
volt más, mint a csoportkép kivágott részlete).

Nos, kiderült, hogy Barney elmélete tökéletesen 
helytálló, mert ugyanaz a személy, ha csoport tagja-
ként jelent meg, vonzóbbnak tűnt, mintha önálló 
képen szerepelt. A további kísérletek megerősítet-
ték, hogy a jelenség egyaránt érvényes férfiakra és 
nőkre, ráadásul független attól, hogy a képeken ter-
mészetes környezet jelenik-e meg, vagy módosítot-
ták-e a fotókat (például homályosítással).

Walker és Vul magyarázatot is kínál a jelenségre. 
Először is felhívják a figyelmet Dan Ariely egy – az ez-
redfordulón publikált – kutatására, melyben különbö-
ző méretű körök csoportját mutatta be a kísérletében 

részt vevő személyeknek. Az alanyok utólag képesek 
voltak egészen jól megbecsülni a korábban látott körök 
átlagméretét, ám azt már sokkal kevésbé tudták, hogy 
ténylegesen milyen méretű körök szerepeltek az ábrán. 
Vagyis agyunk objektumok egy csoportjának láttán 
automatikusan átlagol, a csoportról összbenyomást ala-
kítunk ki, és ez sokkal inkább meghatározó lesz a 
számunkra, mint az egyes elemek egyedi tulajdon-
ságai. Nagyon valószínű, hogy ha arcokat látunk 
egymás mellett, akkor is átlagolunk, és egy cso-
portképen egy személyt nem tudunk teljesen elkü-
lönítve vizsgálni; a többiek jelenléte, látványa egy 
kicsit az átlag felé húzza az egyes emberről kialaku-
ló benyomást.

Ez igencsak fontos, mert amint Walker és Vul rá-
mutat – és amint arról e rovatban évekkel ezelőtt már 
esett szó –, egy arcot annál szebbnek látunk, minél 
szabályosabb, vagy más szóval: minél átlagosabb.

Az emberi észlelésnek ez a sajátossága akkor befo-
lyásolja legerősebben a vonzerő megítélését, ha 
csak egy másodpercünk van rá, hogy egy pi l lantás-
sal felmérjünk valakit. A vonzerő természetesen 
még sok más forrásból – hogy mást ne mondjunk, a 
személyiségből – táplálkozhat, és az egyéb ténye-
zők igen hamar felülírhatják a pomponlány-effek-
tus hatását.

Mannhardt andrás

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

Hason más (SZŰCS ÉDUA RAJZA)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

3,6 millió éves lépés

A z emberek igazi túrabajnokok. 
Más élőlények is képesek ugyan 

két lábon járni, mint például a csim-
pánz, de nem egyenes törzzsel és 
nyújtott lábbal. Paleoantropológusok 
világítottak rá arra, hogy a járás ké-
pessége megelőzte az agy fejlődését 
– adta hírül a Washington Post.

A két lábon járás és a felegyenesedés 
elsajátítása során őseink keze szabad-
dá vált, így képesek voltak szerszá-
mokat és fegyvereket használni. A 
változás lehetővé tette azt is, hogy 
messzi vidékekre elbarangoljanak, 
élelmiszer és egyéb források után 
kutatva. „A járás az összes többi élet-
működés alapját képezte” – szögezte 
le Carol Ward, a Missouri Egyetem 
anatómiaprofesszora. De vajon mi-
kor kezdtek el járni őseink? 

A kérdés megválaszolására a láb-
nyomok nyújthatnak segítséget. A 
tanzániai Laetoliban 3,6 milliós éves 
lenyomatokat találtak olyan ősem-
berektől, melyek az Australopithecus 
nemzetség tagjai voltak csakúgy, 
mint a 3,2 millió éves Lucy, akinek 
fosszíliáit 1974-ben fedezték fel Eti-
ópiában. David Raichlen, az Arizonai 
Egyetem antropológusa az iménti 

Ötméteres krokodil  
a Gerecséből

Egy különleges fosszília került elő 
1996 nyarán a Gerecsében: fogak 

és csontok peregtek ki a Pisznice-
hegy oldalában található egyik kő-
fejtő 180 millió éves, vörös gumós, 
mészkőrétegeiből. Az első leleteket 
újabbak követték, míg végül egy 
krokodil részleges csontváza rajzo-
lódott ki a preparálási munkálatok 
után. Az előzetes vizsgálatokat kö-
vetően 2017-ben került sor a lelet-
anyag részletes, tudományos feldol-
gozására, melyben az ELTE kutatói 
mellett az Edinburgh-i Egyetem 
(Edinburgh, Egyesült Királyság) és 
a Martin Luther Egyetem (Halle, 
Németország) munkatársai vettek 
részt. A leletek tudományos leírása, 
publikálása a Peer J tudományos szak-
lapban a napokban látott napvilágot. 
Ez év májusában teljes egészében a 

vizsgálva kiderült, hogy a Nyugat-
Európa also-jura rétegeiből ismert 
Pelagosaurus legközelebbi rokona.

Amellett, hogy a most publikált 
gerecsei őskrokodil tovább növeli a 
Thalattosuchia krokodilok kora-ju-
ra diverzitását, a Tethys-óceán egy 
olyan, nyílt vízi körülmények kö-
zött lerakódott, kondenzált üledékes 

ősi lábnyomokat hasonlította 
össze a kísérletre jelentkező 
önkéntesekével. A szakember 
laboratóriumban vizsgálta a 
nyújtott lábakkal és egyenes 
törzzsel járó emberek moz-
gását a hajlított térddel és csí-
pővel sétálók technikájával. 
Raichlen ekkor fedezte fel, 
hogy a laetoli lábnyomok a 
modern emberére sokkal job-
ban hasonlítanak.

„A modern emberéhez hasonló 
járás technikája körülbelül 4–5 
millió évre vezethető vissza” 
– jegyezte meg Raichlen a 
Washington Postnak az em-
beri mozgás evolúciójáról 
szóló szimpóziumon, mely 
a San Diegóban rendezett 
Experimental Biology 2018 
című konferencia egyik ré-
szét képezte. „Képzeljük el, 
ahogyan egy időgépben utaz-
va elénk tárul Lucy, valamint 
a most felfedezett lábnyomok 
tulajdonosa. Szemmel látható 
a különbség a járásuk között, 
utóbbié különösen hasonlít a 
modern emberéhez” – mond-
ta Carol Ward, aki szintén 
részt vett a konferencián.

Magyar Természettudo-
mányi Múzeum Kupola-
csarnokában, később pe-
dig az állandó tárlatában 
fogják kiállítani. 

A megtalált fogak, 
állkapocstöredékek, csi-
golyák, függesztőövele-
mek, végtagcsontok és 
páncélelemek alapján a 
mintegy 5 méter hosszú 
tengeri ragadozó a kro-
kodilok Thalattosuchia 
csoportjához tartozott, 
melyek a krokodilok 
evolúciója során először alkalmaz-
kodtak a tengeri életmódhoz. A 
csontváz egyes elemein azonosított 
diagnosztikus jegyek alapján a gerecsei 
krokodil különbözik minden eddig 
ismert formától, így a Magyarosuchus 
fitosi nevet kapta a magyar nép 
és a lelet megtalálója, Fitos Attila 
után. Törzsfejlődési kapcsolatait 

Az összerakott fosszilis 
csontmaradványok

(FOTÓ: SZABÓ MÁRTON)

A 3,6 millió éves lábnyomok (lent) összehasonlítása a 
modern ember nyomaival (fent) és Lucy-ével (középen)

(FORRÁS: DAVID RAICHLEN, ARIZONAI EGYETEM)
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A felegyenesedésben és a két lábon 
járás kialakulásában számos külső té-
nyezőnek is fontos szerepe volt. Őse-
ink kénytelenek voltak alkalmaz-
kodni az őket körülvevő környezet 
átalakulásához, így egyebek mellett 
az éghajlatváltozáshoz és az erdők 
kiszáradásához. 

A főemlősök tovább éltek a fákon 
és ágakról-ágakra mászva, csimpasz-
kodva keresték fő táplálékukat, a 
gyümölcsöket. Néhányuk azonban 
úgy döntött, lemászik a földre. Végül 
olyannyira hozzászoktak ehhez, hogy 
örökre elhagyták a fákat. A nagyláb-
ujj többé nem különült el, hanem ösz-
szehangolódott a többi ujjal, a boltíves 
láb pedig megmerevedett és egyenessé 
vált. Őseink képesek voltak középre 
helyezni testsúlyukat úgy, hogy fejü-
ket a járás közben felemelték. Rebecca 
Solnit így ír erről a mechanizmusról 
A járás története című könyvében: 
„Az izmok megfeszültek. Az egyik láb 
függőlegesen tartja a testet az ég és a föld 
között, míg a másik ingaként lendíti azt 
előre. A sarok megérinti a talajt, majd az 
egész test előre gördül, akár egy labda. A 
nagylábujj toló ereje segít a kiegyensúlyo-
zásban és a test súlypontjának áthelyezé-
sében. A lábak helyzete fordított.”

Kondor BoglárKa

lifteztek fel, valószínűbben válasz-
tották a kockázatosabb tétet,  akár 
kicsi, akár jelentős nyereménnyel járt 
ez. Azok, akik lefelé ereszkedtek a 
lifttel, a kevésbé kockázatos, kon-
zervatív fogadás mellett döntöttek, 
amely vagy mérsékelt, vagy kissé na-
gyobb nyereménnyel járt.

Egy másik kísérletben a résztvevők 
egy egyetem épületének földszint-
jén, illetve a harmadik emeletén 
tartózkodtak, és arra kérték őket, 
hogy hozzanak meg 10 döntést, me-
lyek mindegyike különböző szintű 
kockázattal és pénzkifizetéssel járt. 
A harmadik emeleten tartózkodó 
résztvevők gyakrabban választot-
tak kockázatos lehetőségeket, mint 
azok, akik a földszinten döntöttek. 
Hogy felfejthető legyen ennek a 
viselkedésnek az oka, a résztvevők 
olyan tesztet töltöttek ki, mely be-
fejezetlen szavakból állt. A harma-
dik emeleten tartózkodó résztvevők 
valószínűbben hoztak létre olyan 
szavakat, melyek a hatalommal kap-
csolódnak össze, mint azok, akik a 
földszinten tartózkodtak. A kutatók 
szerint a hatalommal kapcsolatos 
gondolatok megsokasodása talán 
magyarázatul szolgálhat arra, hogy 
a magasság hogyan hat a kockázat-
vállaló hajlandóságra.

Bár a jelenlegi tanulmányt pénz-
ügyi döntésekre szűkítették, továb-
bi vizsgálatok szükségesek, hogy 
megállapítsák: a magasság vajon 
más szakmák döntéseit is befolyá-
solja-e, például orvosokét, akik ke-
zelési terveket állítanak össze. Egy 
másik kísérletben Esteky azt találta, 
hogy a magasabb emeleteken tar-
tózkodók nagyobb érzékszervi koc-
kázatot voltak hajlandók vállalni 
azzal, hogy ismeretlen gyümölcsöket 
kóstoltak meg.

A magasság említett hatása akkor 
tűnt el, amikor a résztvevőknek el-
magyarázták, hogy az emelet száma 
befolyásolja a viselkedést, mondta 
Esteky. „Fontos tanulság az, hogy 
amikor az emberek tudatába kerültek 
annak, milyen lehetséges hatással van a 
magasság, akkor ez a hatás nem követ-
kezett be többé. Az agy rendkívül fogé-
kony a finom szituációs tényezőkre, de 
abban is jó, hogy kijavítsa az ilyesféle 
hatásokat, tehát a tudatosság segíthet 
abban, hogy racionálisabbak legyünk, 
amikor döntést hozunk” – foglalta 
össze Esteky.

(Society for Consumer Psychology)

kőzetrétegéből került elő, melyből 
ritkaságszámba mennek a gerinces 
fosszíliák. 

Megőrződési körülményei mellett 
csontjai is sok érdekességet mutat-
nak. A gerincoszlop legvégén az 
egyik farokcsigolyán egy különö-
sen megnyúlt neurális tüske talál-
ható, mely arra utal, hogy ennek 
a krokodilnak egy alacsony, de az 
úszásban minden bizonnyal fontos 
szerepet betöltő farokúszója lehe-
tett. Emellett azonban megőrizte 
erős, csontos elemekből álló, hasi és 
hátpáncélzatát is. 

Ezek a tulajdonságok összességé-
ben arra engednek következtetni, 
hogy a krokodilok evolúciójának 
korai szakaszában végbement első 
tengeri éltmódhoz való alkalmaz-
kodás mozaikos volt: míg bizonyos 
testtájak (így a megnyúlt koponya, 
farokúszó) már az úszó életmódhoz 
alakultak át, más tulajdonságok ( já-
rásra alkalmas végtagok, masszív 
páncélzat) még szárazföldi őseikre 
emlékeztetnek.

Ősi AttilA

Eggyel több ok  
a könnyelmű döntésre

Befektetésekkel, egészséggel és 
törvénykezéssel kapcsolatos dön-

tések sikerének záloga a tárgyilagos-
ság – ezt el is várnánk a szakembe-
rektől. A Journal of Consumer 
Psychology című folyóiratban megje-
lent tanulmány arról számol be, hogy 
nem várt tényezők is befolyásolják a 
döntés tárgyilagosságát: az, ha a 
pénzügyi szakemberek magas épü-
letben, annak felsőbb szintjein  dol-
goznak, azzal jár, hogy könnyebben 
vállalnak pénzügyi kockázatot. „Ha 
a magasság nő, akkor ez  – tudattalanul 
– hatást fejt ki a hatalom érzésére. A ha-
talom erőteljesebb érzése kockázatkere-
sőbb magatartáshoz vezet” – mondta 
Sina Esteky, marketingprofesszor, a 
Miami University munkatársa.

A kutatók több mint 3000 befek-
tetési alapot vizsgáltak meg világ-
szerte, melyek egyenként legalább 
500 milliárd dolláros vagyonokért 
feleltek. Összevetették az egyes 
alapok piaci ingadozását a cég 
irodaházban elfoglalt emeletszá-
mával. A cégek irodái az első és a 
96. emelet között helyezkedtek el. 
A kutatók enyhe, de szignifikáns 
összefüggést találtak a magasab-
ban fekvő iroda és a cég piaci inga-
dozása között.

Esteky kutatócsoportja kísérlete-
ket folytatott; egyikben például a 
résztvevőket arra kérték, fogadá-
sokban hozzanak döntéseket, mi-
közben vagy le- vagy felfelé utaz-
tak az épület üvegliftjében. Azok 
a résztvevők, akik a 72. emeletig 
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Modern kori oknyomozók

M indössze néhány másodperc vá-
lasztja el őket a hétvégétől, az 

egyetemisták mégis a helyükön ma-
radnak és élénk vitát folytatnak tanár-
nőjükkel, Sandra Blakely-vel. A görög 
régészettel foglalkozó docens ugyanis 
elhatározta, hogy a kritikus gondol-
kodás megalapozásával segít felismer-
tetni és eloszlatni a történelmi tévhite-
ket és az áltudományos hazugságokat, 
mozgalmassá téve kurzusát – írta az 
Emory Egyetem weboldala.

A tanárnő igyekszik minden diák 
kérdésére választ adni az órákon. Je-
lenleg a viking hódításokról folyik a 
vita. Némely feltevés szerint ugyanis 
a tengeren hódító nép már Kolum-
busz Kristóf előtt megfordult Min-
nesota vidékén. 

A régészet hidat jelent az írásos for-
rások és elméletek, valamint a tárgyi 
bizonyítékok között. Célja nem más, 
minthogy feldolgozza az emberi kul-
túra fejlődéstörténetét a feltárt lele-
teken keresztül, melyeket ma már 
laboratóriumokban is elemeznek. 

„Az analitikai eszközök elengedhetetle-
nek ezen a területen, hiszen képesek va-
gyunk általuk feltárni az emberiség szá-
mára láthatatlan, múltbéli tényeket. Ez 
azonban nem elég ahhoz, hogy elkerüljük 
a hamis mítoszokat és az áltudományos 
állításokat – nyilatkozta Blakely az 
Emory University weboldalán. – „A 
régészet területén előfordulnak racionális és 
irracionális jelenségek mind fizikai, mind 
átvitt értelemben. A múltban lezajlott ese-
mények napjainkban is hatással vannak 
világunkra, nemzeti identitásunkra, ezért 
fontos, hogy lássuk az összefüggéseket.”

A régészeti vizsgálatok alapja az 
interdiszciplinaritás, vagyis a folya-
matok komplex, összetett elemzése. 
Blakely docens célja, hogy a diákok 
analitikai képessége, kutatási készsé-
ge és gondolkodása fejlődésnek in-
duljon, ehhez azonban elengedhetet-
len a kritikus gondolkodás, amivel az 
eléjük tárt állításokat vizsgálják. Az 
egyik hallgató, Leigh Pirch szerint 
a mítoszok igazán lenyűgözők még 
akkor is, ha tulajdonképpen hazug-
ságok, hiszen semmilyen történelmi 
bizonyíték nem támasztja alá őket. 

Érdekes azonban ezek eredete, mely-
ből következtethetünk arra, hogyan 
szemlélték elődjeink és hogyan szem-
léljük mi a körülöttünk lévő világot. 
„A történetmesélés személyessé teszi a 
vizsgálódást, ugyanakkor komoly félre-
értésekhez vezethet, melyek azonban a 
kritikus gondolkodással megelőzhetők” – 
mondta Pirch.

A hallgatók az órákon személyes 
tapasztalataik alapján élénk vitákat 
folytatnak. Többen gondolkodnak 
filmkészítésen is, ahol felsorakoztatják 
a különféle történelmi eseményekről 
szóló tényeket és a tévhiteket. A fil-
mekben bizonyos technikák segítsé-
gével felerősítenék a hazugságokat, 
hihetővé téve azokat, a mű második, 
ellenőrző felében azonban feltárnák a 
valódi tényeket, valamint elemez-
nék, milyen okok vezettek a félre-
értéshez. A diákok úgy vélik, a kri-
tikus gondolkodás elengedhetetlen, 
hiszen ennek köszönhetően nem 
csak a múltbéli félreértéseket tisz-
tázhatjuk, de számos konfliktust is 
elkerülhetünk a jelenben.

K. B.

Ennivaló utódok –  
kannibál halszülők

„Úgy szeretlek, majd’ megeszlek!” 
kis túlzással ez a mondás számos 
állatfajra igaz lehet, ahol az úgy-
nevezett filiális kannibalizmus fel-
bukkan. A jelenség alatt azt értjük, 
amikor a szülők elfogyasztják utó-
daikat, akár tojás/pete/ikra, akár pe-
dig megszületett/kikelt állapotban. 
Ez a viselkedés első látásra nemcsak 
bizarrnak, hanem hátrányosnak is 
tűnhet az adott szülő szempontjá-
ból. Evolúciós magyarázatként az 
utódgondozásba fektetett energia 
részleges visszanyerését, illetve az 
utódgondozás drasztikus befejezé-
sét szokták említeni – mindkettőre 
olyankor lehet szükség, amikor a 
szülő valami miatt túlságosan kime-
rült a gondozás ideje alatt.

Eddigi ismereteink szerint az utó-
dok megevése elsősorban olyan (hal) 
fajokra jellemző, ahol egyetlen szü-
lő, általában a hím gondoskodik a 
fiatalokról. Egy új tanulmányban 

osztrák és kanadai kutatók egy olyan 
afrikai halfajnál vizsgálták a kanni-
balizmust befolyásoló tényezőket, 
amelyre szigorúan a kétszülős utód-
gondozás jellemző. A Neolamprologus 
caudopunctatus nevű, a Tanganyika-
tóban élő sügérből összesen 128 pár 
esetében tesztelték az utódgondozó 
és az ikra/ivadékfaló magatartást. 

A négy különböző kísérletből álló 
program eredményei a következők 
voltak: (1) az ívás lezajlása előtt a pá-
rok azonnal elfogyasztják fajtársaik 
ikráit, ha tehetik – ugyanakkor ha 
már lerakták ikráikat, ez szinte telje-
sen leállítja az ikrafaló magatartást. 
(2) Ha a szülői (ikravédő/-gondozó) 
viselkedést hosszabb időre (több órá-
ra) megszakítják a saját ikrák elvé-
telével, visszatér a szülők ikrafaló 
viselkedése. (3) Az ikrákat gondozó 
szülők elfogadják más párok ikráit 
is, a kannibalisztikus magatartást ez 
nem befolyásolja különösebben. (4) 
Saját ikrák elfogyasztása gyakoribb, 
ha a fészekaljban eleve kevesebb ikra 
volt. Az ikrákat szinte mindig a nős-
tény hal eszi meg ilyenkor.

A tanulmány egyik legfontosabb 
konklúziója, hogy a kannibál visel-
kedés szoros negatív kapcsolatban 
áll a szülői utódgondozással ennél a 

ÉT-ETOLÓGIA

monogám halfajnál. Az ikrarakáshoz 
és -gondozáshoz kapcsolható élettani 
változások mintegy leállítják a mások 
(és a saját) ikráinak elfogyasztását. A 
kisebb fészekaljaknál gyakoribb kan-
nibalizmus magyarázható a gyen-
gébb szülői kondícióval – amelyik hal 
eleve csak kevés ikrát volt képes le-
rakni, valószínűleg jobban megsíny-
lené a mintegy másfél hónapig tartó 
utódgondozás jelentette megpróbál-
tatásokat. Végül a Neolamprologus 
caudopunctatus esetében, habár a pár 
közösen neveli az ivadékokat, a mun-
kamegosztás olyan, hogy az ikrákat 
tartalmazó fészeküregbe elsősorban a 
nősténynek van bejárása. Ebből pedig 
az adódik, hogy az anya tényleges 
helyzeti előnyt élvez az ennivaló utó-
daihoz való hozzáférés terén…

Pongrácz Péter
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Vizsgák 
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TELC nemzetközi és államilag elismert 
nyelvvizsgák 7 nyelvből 4 szinten

sportlövő (Gyula, 1891–1970). 11. Rominak is becézik. 13. Az ... 
álom; Calderón drámája. 16. Nemesi költő, Bős híres szülötte (Lász-
ló). 17. ... Herman; német hadvezér I. Lipót császár szolgálatában 
(1628–1691). 20. Jolán, becézve. 21. A selmecbányai szivattyút 
tervező tudós neve. 23. Díszes záróműsor. 25. Esetleg. 27. Szíve-
sen! 29. Szemcsés anyag és víz áramló keveréke. 30. A fordítottjával 
ellentétben szerény lábbeli! 31. Vág a kenyérből. 34. Ő (a nő), néme-
tül. 36. Az Ószövetség kezdete!

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: Angeli Lambert, cecei fajtatípus, 
fehérözön.

Kedves Olvasóink!

A 2007 és 2016 között  
megjelent lapszámaink  

kedvezményesen, 
200 forintos áron 
vásárolhatók meg 

a szerkesztőségben.

Jó szórakozást kívánunk 
lapunk  olvasásához!

Selmecbánya a korai magyar ipari forradalom Mekkájának számított. 
Jó érzékkel itt telepedett le e heti rejtvényünk bányagépmestere 
(vízszintes 1.), aki nemcsak képzett technikus, hanem kiváló mate-
matikus is volt. Számos bányászati találmánya közül igazi techni-
kai újításnak számított a lóhajtású vízemelő szerkezete. Léggépe 
először használt vízemelés céljából sűrített levegőt. A függőleges 
aknaszállító gépek korszerűsítése mellett a selmecbányai szivattyú 
néven Európa-szerte ismertté vált vízikerekes rudasszivattyú is az ő 
ötlete volt, megtervezése azonban a főként a térképezési munkáiról 
ismert tudósunknak (függőleges 21.) köszönhető. Jó fejtést!

Minden rejtvényünkben található egy-egy bekeretezett négyzet. 
A 12. heti számunkban elkezdődő 15 hetes rejtvényciklusunk 
végére a négyzetek betűi – helyes sorrendbe rakva − egy 200 
éve született, 130 éve elhunyt orvos, anatómus, antropológus 
nevét adják meg. A név megfejtői között az Élet és Tudomány 
negyedéves előfizetését sorsoljuk ki. 

VÍZSZINTES: 1. A technikus, matematikus feltaláló neve. 9. Ez 
évi. 10. Az ibók (egykor rövid ideig független) földje. 12. A japá-
nok rizs erjesztésével készült alkoholos nemzeti itala. 14. Bűnhődik. 
15. Egykor tibeti székhelyű vallási vezető. 18. Szintén nem. 19. ... 
Ramazzotti; olasz popénekes. 20. Eredeti dzsem! 22. Klubigazolvá-
nya van. 24. Északi germán főisten. 26. Ókori balkáni nép tagja. 28. 
Labda „megszelídítése”. 32. Várpalota része. 33. Népi hosszmérték. 
35. Lapból ollózó. 37. Az amerikai Nagy-Tavak egyike.

FÜGGŐLEGES: 1. Vallásos. 2. Készül a mérkőzésre. 3. Kulcsot 
portán hagy. 4. Odvas, tájszóval. 5. Óbor fele! 6. Becézett Zília. 
7. Halle (Händel szülővárosa) folyója. 8. Olimpiai és világbajnok 
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ÉT-IRÁNYTŰ ÉT-IRÁNYTŰ	 Bánsághy Nóra rovata

A római városokban – így 
Aquincumban is – megha-
tározó városképi elemek 
voltak az utcákat szegélye-
ző boltok, műhelyek.

Szerencsére sok képi ábrázolás, írásos emlék és persze 
rengeteg régészeti lelet, épületmaradvány (elsősorban Ró-
mából, Pompejiből) tanúskodik a rómaiak kereskedelmi 
és kézműves tevékenységéről. Nem volt ez másként 
Aquincum polgárvárosában sem, ahol a főutcákat – a mai 
plázák őseként – boltok végeláthatatlan sora szegélyezte, a 
házak utcára nyíló helyiségeiben műhelyek és boltok mű-
ködtek, sőt a városnak önálló piacépülete is volt. 

A Budapesti Történeti Múzeum Aquincumi Múzeu-
mában látható Stop. Shop – Műhelyek és boltok vi-
lága a római kori Aquincumban című kiállításon 
ezen épületekbe nyerhetnek bepillantást a látogatók, 
megismerkedhetnek a belőlük előkerült tárgyakkal és 
akár a kezükbe is vehetik a római árus portékáját. 

Mit árultak egy-egy ilyen boltban? Hogyan dolgozott 
egy római kori tímár vagy pénzváltó? Milyen törvények 
szabályozták a kereskedelmet a Római Birodalomban? 
Voltak-e vámok és adók? Mit kezdtek az aquincumi vá-
roslakók a fenti tevékenységekből fakadó – nemritkán 
igen kellemetlen – szagokkal a zsúfolt fővárosban? Töb-
bek között ezekre a kérdésekre ad választ a színes re-
konstrukciós rajzokkal, berendezett boltokkal és régé-
szeti leletekkel megelevenített aquincumi mindennapo-
kat bemutató, október 31-ig látható kiállítás.

Az Istennőhöz vagy ahogy Indiában 
nevezik, a Dévíhez kapcsolódó külön-
böző regionális kultuszok komoly 
múltra tekintenek vissza az indiai szub-
kontinensen. Az Indus-völgyi civilizá-
ció korától egészen a XXI. századi 
globalizált társadalom megjelenéséig 
az Istennőt imádták és imádják ma is 

India lakói. Az Istennőnek – ahogyan magának a hin-
duizmusnak is – számos arca van, és minden arcához, 
minden megjelenési formájához más-más tradíció kap-
csolódik. Ő a fiatal Szépség, aki elbűvöli az isteneket és 
halandókat egyaránt. Ő a hűséges Feleség, aki szelíden 
ül férje ölén. Ő az Anya, a mindenség és minden születő 
élet teremtője. De ő a vad Harcos is, aki elpusztítja a go-
noszt és megmenti a világot a pusztulástól.

Léteznek azonban másfajta szépségek, más feleségek, 
másféle anyák és más harcosok is Indiában. Ők a földi nők: 
asszonyok, lányok és anyák. Habár ők is elbűvölőek, gon-
doskodóak, a teremtő erő és a harchoz szükséges erények 
birtokosai, mégsem szentelnek nekik templomokat, nem 
mutatnak be hódoló áldozatokat. Pedig nők nélkül Indiá-
ban sem lenne élet, társadalom, vallás vagy művészet. Ta-
lán az Istennő nem nő? Talán egy nő nem ugyanazokat a 

szerepeket veszi magára, mint egy is-
tennő? Akkor miért különböznek any-
nyira az emberek szemében?
A Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Mú-
zeum legújabb, Isten|Nő – A Déví-
kultusz és a hagyományos női sze-
repek Indiában kiállításának kiemelt 
célja, hogy a hindu Istennő különböző 
megjelenési formáit az általuk betöltött 
női szerepek szerint mutassa be. Mi-
közben az Istennő szépségként, feleségként, anyaként és 
harcosként jelenik meg, a kiállítás arra a kérdésre keresi a 
választ, hogy ezek az idealizált női szerepek hogyan való-
sulnak meg a földi társadalomban. A kiállított tárgyak 
széles skálán mozognak a klasszikus művészet plasztikus 
alkotásaitól a kortárs képregényig, ezzel is kiemelve a régi 
és új hindu művészet állandó témáit és formavilágát. A tár-
lat 2019. január 6-ig tart nyitva.

A Magyar Tudományos Akadémia 
székháza havonta egyszer megnyitja a 
kapuit, hogy első emeleti reprezenta-
tív teremsorát bejárhassa a nagykö-
zönség is és megismerhesse az Akadé-
mia Művészeti Gyűjteményét. 

A díszterem és felolvasóterem mellett látogatható a ké-
pes és az elnöki tanácsterem is, amelyek falain az intéz-
ményi és a nemzeti emlékezet kiemelkedő alakjainak 
arcképei, többek között Széchenyi István, Kölcsey Fe-
renc és Vörösmarty Mihály portréi függnek.

A következő, május 18-i alkalommal Filippo Scolari 
(Ozorai Pipo) – az Akadémia számára 1864-ben, Firen-
zében másolt – portréin keresztül mutatják be emlékeze-
tének változásait és változatait.

12 világ – 12 kortárs cseh il-
lusztrátor címmel hozza el a 
Cseh Centrum a Virányosi Kö-
zösségi Házba a legfrissebb cseh 
illusztrátorok munkáit egy átte-
kintő kiállítás keretében.

Nemrég még Zdeněk Miler, Květa Pacovská, Miroslav 
Šašek, Jiří Trnka, Štěpán Zavřel és Helena Zmatlíková 
voltak az uralkodók a cseh gyerekkönyv-illusztráció-
ban, és bár nehéz a nyomdokukba lépni, a május 31-ig 
látható tárlaton részt vevő 12 alkotó méltán szerzett hírne-
vet hazájában, illetve külföldön 
egyaránt. Ahány szerző, annyi sajá-
tos világ, különböző helyszínek, fi-
gurák és történetek. Ráadásul nem 
csupán a szavak és a képek, hanem 
a film, a performansz, a zene, a 
színház és a fényképezés világában 
is otthonosan mozognak.

Ókori bazárok

Nyílt nap

Többarcú istenNŐk

Világok



É l e t É s  tu d o m á n y   2018/20  639

KÖVETKEZŐ	SZÁMUNKBÓL

A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT HETILAPJA 

Főszerkesztő: Gózon Ákos • Szerkesztőség: 1088 Budapest, Bródy S. u. 16. • Titkársági telefon: 327-8950; 
Fax: 327-8969. • E-mail: eltud@eletestudomany.hu • Postacím: TIT 1431 Budapest, Pf. 176 • Honlap: http://
www.eletestudomany.hu • Lapunk megtalálható a Facebookon is • Kiadja: Tudományos Ismeretterjesztő 
Társulat • Felelős kiadó: Piróth Eszter, a TIT Szövetségi Iroda igazgatója • Postacím: 1431 Budapest, Pf. 176 • 
Nyomás: Pauker Nyomda • Felelős vezető: Vértes Gábor • Index: 25 245 • ISSN 0013-6077 (nyomtatott) • ISSN 

1418-1665 (online) • MagyarBrands 2014 és Magyar Örökség-díjas hetilap • Tudományos Tanácsadó Testület: Almár Iván, 
Antalóczy Zoltán, Bendzsel Miklós, Bod Péter Ákos, Botos Katalin, Csányi Vilmos, Csépe Valéria, Falus András, Forgács 
Iván, Freund Tamás, Grétsy László, Hámori József, Herczeg János, Horváth Tibor, Juhász Árpád, Kerner István, Kroó 
Norbert, Makara B. Gábor, Marosi Ernő, Pléh Csaba, Sólyom László, Szabó Miklós,  Szalay Péter, Szentgyörgyi Zsuzsanna, 
Szörényi László, Takács László, Tátrai Zsuzsanna, Vámos Tibor, Varga Benedek, Vásárhelyi Tamás • Rovatvezetők: Albert 
Valéria (földtudományok, mezőgazdaság), Papp Csilla (történelem), Pásztor Balázs (kémia, fizika, informatika) • Lőrincz 
Henrik, Nyerges Gyula (csillagászat) • Tervezőszerkesztő Kiss Nemeskéri Zsuzsanna • Címlap és nyomdai előkészítés: 
Lévárt Tamás • Szerkesztőségi irodavezető: Deme Lívia • Minden jog fenntartva! • A meg nem rendelt fényképekért és kézira-
tok ért nem vállalunk felelősséget. • Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Postacím: 1900 Budapest Előfizetésben 
megrendelhető az ország bármely postáján, a hírlapot kézbesítőknél, www.posta.hu webshopban (https://eshop.posta.
hu/storefront/),  e-mailen a hirlapelofizetes@posta.hu címen, telefonon 06-1-767-8262 számon, levélben a MP Zrt. 1900 
Budapest címen. Külföldre és külföldön előfizethető a Magyar Posta Zrt.-nél: www.posta.hu webshopban (https://eshop.
posta.hu/storefront/), 1900 Budapest, 06-1-767-8262, hirlapelofizetes@posta.hu továbbá személyesen a pos tahelyeken és a 
kézbesítőnél. •  Megvásárolható a LAPKER árusítóhelyein. Lapunk korábbi számai megvásárol ha tók a szerkesztőségben is. 

ÉLET ÉS TUDOMÁNY
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Passzázs-műszer	Erdőtagyosról
Az atomórák megjelenése előtt csil-
lagászati obszervatóriumok hálózata 
határozta meg a világidőt. Az erre 
alkalmas csillagászati műszerek 
egyike a passzázs-műszer vagy régi 
nevén passage-cső. Segítségével egy 
csillag delelési idejéből, óraszögének 
ismeretében állapíthatjuk meg a 
pontos időt. 

A	depresszió	
idegrendszeri	háttere
A depresszió köznapi értelemben a 
rossz hangulatot jelöli, amit könnyen 
kiválthat egy kellemetlen esemény. A 
klinikai depresszió azonban egy pszi-
chiátriai zavar, aminek eleme a hosz-
szú távú rossz, depressziós hangulat, 
de ezentúl jelen lehet inszomnia, tév-
eszmék, illetve az örömérzet hiánya. 
Egy 2015-ös felmérés szerint a világ-
népesség akár 3%-át érintheti a be-
tegség, amely az esetek 2–7%-ában 
öngyilkossághoz vezethet. 

Hóval	borított	sivatag,	
szaharai	por	lepte	Alpok
Behavazott szaharai homokdűnék 
képe lepte  el a világhálót az év ele-
jén. Szaharai porral telített légtöme-
gek száguldanak a Földközi-tenger 
fölött és lepik be az Alpok havas 
hegycsúcsait, majd mosódnak ki ha-
zánk területén. Megfordult a világ?

A hátlapon
A Körszálló képei 
a Lechner Tudásközpontban

Archív fotógyűjteményt bemutató 
weboldalt indított a Lechner Tudás-
központ. A folyamatosan bővülő válo-
gatás a szakmabeliek és a korszak iránt 
érdeklődők számára egyaránt izgal-
mas kincseket rejt. A mindenki szá-
mára online elérhető fotóarchívum di-
gitalizált válogatást kínál a VÁTI 
(Városépítési Tudományos és Terve-
ző Intézet), az FTV (Földmérő és Ta-
lajvizsgáló Vállalat) és az UVATERV 
(Út-, Vasúttervező Vállalat) tervező-
vállalatok 1945 után készült építészeti-
építésügyi fotóiból. 

Az 1945 és 1990 közötti hazai építé-
szet lenyomatát őrző Lechner Doku-
mentációs Központ online fotótárában 
számos ikonikus épület építését, felújí-
tását vagy éppen az állami tervezővál-
lalatok életét bemutató sok évtizedes 
felvételek között böngészhetnek az ér-
deklődők. A képek között a háború 
után újjáépített épületek, műemlékek, 
szocmodern létesítmények, lakótele-
pek, a korszak építőiparában használa-
tos műszerek, munkagépek digitali-
zált fotói, valamint geodéziai felméré-
sek pillanatképei mellett képzőművé-
szeti alkotásokat ábrázoló felvételek és 
életképek is felbukkannak.

 Ezek közé sorolható a Hotel Budapest 
munkálatait bemutató felvétel. A köz-
ismert nevén Körszálló kivitelezése a 
64-es szám jegyében zajlott: a szálloda 
összesen 64 méter magas, s 1964-ben 
kezdték el építeni, Szrogh György ter-
vei alapján, igaz csak 1966-67-ben fe-
jezték be, pontosan Szilveszter napján. 
A csúszózsalus technológiával épült 
szálló, híven elkészülte napjához, sokáig 
a fővárosi elegáns szórakozó, éjszakai 
élet egyik központjának számított.

Illusztráció: Hotel Budapest (FTV – 
Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat, 
Lechner Fotótár, 1966)

 Gózon Ákos
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