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Az ismeretterjesztés egy sajátos formájára lettem figyelmes a 
napokban a híradásokban. Élelmiszerbiztonsággal kapcsola-
tos, széles körben elterjedt „mítoszok” összegyűjtésére vállal-
kozott a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
(Nébih). Az érdeklődők az „élelmiszeres mítoszokat” au-
gusztus végéig online űrlapon küldhetik el a hivatal számá-
ra, hogy azokat szakértői elemzésnek vesse majd alá a Nébih.

Hogy mire is gondol pontosan a Hivatal? „A fagyasz-
tást nem élik túl a mikrobák.” „Ha 5 másodpercen belül fel-
vesszük a leesett élelmiszert a földről, akkor még nem kerül-
nek rá baktériumok.” „A biztonságos élelmiszer E-számoktól 
mentes.” – említenek néhány népszerű „mítoszt”, ame-
lyek sokakat megtévesztenek.

Ötletes és figyelemfelkeltő tudománykommunikációs 
mód ez, ahogyan a Nébih az élelmiszerbiztonsággal 
kapcsolatos, széles körben elterjedt tévhitek összegyűjté-
sére vállalkozik. Európában ugyanis a szakértők szerint 
az élelmiszer eredetű megbetegedések jelentős része ép-
pen a vásárlók figyelmetlenségéből következik be, és ez 
alól Magyarország sem kivétel.

Nekem egyetlen kis megjegyzésem van csak a felhívás-
sal kapcsolatban: nem szerencsés a téves tanokat vagy 
félinformációkat „mítoszoknak”, nevezni. E kifejezésnek 
ugyanis megvan a maga konkrét, műfajt megjelölő értel-
me. Legtöbbször egy nemzet, népcsoport vagy egyéb cso-
port közös emlékezetének fontos részét alkotó története-
ket értünk alattuk. Általában nagy horderejű események-
ről, népek eredetéről, hősi küzdelmeiről, végzetes bukása-
iról, a természettel kialakított viszonyáról szólnak. Közös 
vonásuk, hogy az ősök tudását őrizték meg az utókor szá-
mára. S ez fontos: a közös tudást, s nem a tudatlanságot. 

Gyűjtsük és javítsuk tehát a társadalomban élő tévhite-
ket, félinformációkat – csak ne nevezzük azokat pontat-
lanul, túlzóan más néven, mint amik valójában!

Hacsak nem akarunk muníciót szolgáltatni egy követ-
kező felvilágosító kampányhoz, amit majd az irodalom-
kutatók indíthatnak a műfaji elnevezések helytelen 
használatát bizonyító „városi legendák” ellen… (Meg-
jegyzem: a legenda megjelölés itt sem pontos, ez egy an-
golból eredő fordítási hiba, hiszen a legenda a szentek 
életét bemutató történet – de ez talán majd egy követke-
ző jegyzet tárgya lehet…)

Gózon Ákos
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lehetetlennek látszó feladatot vállalta 
fel, hogy a diffúz galaktikus csillagközi 
anyag folyamataitól a csillag és bolygó-
képződésen át a földi élet megtelepe-
déséig összefoglalja csillagászati ismere-
teinket. A felettébb interdiszciplináris 

Csillagászati 
Világkongresszus         
a szomszédban

A Nemzetközi Csillagászati Unió 
(IAU) – a csillagászok nemzet-
közi szervezete – háromévente 
rendezi meg közgyűlését (Ge-
neral Assembly), amely egyben 
egy világkongresszus is számos 

szimpóziummal, és tanácskozással. 
Közép-Európában legutóbb Prága 

látta vendégül a közgyűlést 2006-ban, 
amikor a Pluto-t „kiszavazták” a 
bolygók közül megállapítva a plane-
táris testek egy új osztályát. Most au-
gusztus utolsó két hetében Bécsben 
gyűlnek össze a világ csillagászai.

A tudományos programok mellett 
szervezeti átalakulásokról, vezető és 
tanácsadó testületek tagjairól, de az 
IAU tagfelvételről is a közgyűlése-
ken szavaznak a 73 tagország kül-
döttei. Az IAU vezető testületeiben 
rendre vannak magyar csillagászok 
is. Jelenleg Kiss László a Gazdasági 
Bizottság tagja, van Driel-Gesztelyi 
Lídia pedig a Nap és Helioszféra Di-
vízió tanácsadója (volt elnöke).

Az idei kongresszus szimpóziumai 
között találjuk az 345-ös számú „Eredet” 
(Origins) címűt, mely azt a szinte 

konferencián a klasszikus asztrofi-
zika, az égi mechanika, a geofizika 
és légkörfizika, az asztrokémia és 
asztrobiológia, valamint a kőzettan 
szakértői igyekeznek megrajzolni 
egy egységes képet arról, hogyan is 
alakulhatott ki bolygónk, és hogyan 
alakulatnak ki ma is a Földhöz ha-
sonló égitestek bioszférával.

A törpegalaxisokkal foglalkozó 
344-es szimpózium kapcsán eszünk-
be juthat galaxisunk, a Tejútrend-
szer tucatnál is több törpegalaxis kí-
sérője, köztük a Nagy Magellán-fel-
hő a csillagászati magazinok egyik 
kedvelt szereplőjével, a Tarantula 
köddel. A héliumnál nagyobb rend-
számú elemekben szegény, de hatal-
mas tömegű fiatal csillagokban gaz-
dag csillagontó régiók látványosak. 
A törpegalaxisok vizsgálata ugyan-
akkor ennél sokkal messzebb vezet, 
egészen a galaxisok kialakulásának 
lehetséges megértéséig.

Az egyesülő neutroncsillag kettő-
sök, és az általuk keltett gravitációs 
hullámok, valamint gamma felvil-
lanások kutatásában számos magyar 
kutató eredményeiről tudtunk be-
számolni. Feltehetjük a kérdést, hogy 
mi volt azelőtt, hogyan jöttek létre a 
kompakt objektumok kettősei. Ezt az 
előtörténetet, a nagy tömegű csillag-
párok fejlődését, valamint a kompakt 
objektumok ütközésének folyamatait 
tekinti át a 346-os szimpózium.
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A Tarantula-köd és környezete látható a Nagy Magellán-felhőben, 
az ESO VLT Survey Telescope felvételén. (FORRÁS: ESO)
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napszaki ritmusok beállításában be-
töltött szerepe, például írtásának 
hatására a patkányok alvási ritmusa 
felborul, illetve a benne lévő ideg-
sejtek aktivitása is napszakfüggő. 
A 2017-es fiziológiai és orvostudo-
mányi Nobel-díjat a napszaki ritmus 
létrehozásának molekuláris alapjait 
feltáró kutatásokért ítélték oda, ami-
ket ecetmuslicákban végeztek, azon-
ban számos eredmény szerint hason-
ló mechanizmus működik az emberi 
szuprakiazmatikus mag sejtjeiben is.

A kutatók először megvizsgálták, 
van-e összefüggés a szuprakiazmatikus 
mag működése és az aggresszió kö-
zött. A kutatók géntechnológiai mód-
szerrel gátolták a megfelelő idegsejtek 
kommunikációját. Eltávolították belő-
lük azt a gént, ami az ingerületátvivő 
kiürülését teszi lehetővé és ezzel tulaj-
donképpen megnémították a neuro-
nokat. Több időpontban is elvégeztek 
egy, az agresszió felmérésére alkalmas 
tesztet egy csoport génmanipulált és 
egy csoport normális egérrel. A kuta-
tásban is használt betolakodó teszt lé-
nyege, hogy egy idegen egeret helyez-
nek a vizsgált egér ketrecébe. A be-
tolakodó harapdálásával, kergetésével 
és a bírkózással töltött idő mutatja az 
agresszió mértékét. A normális egerek 
reggel kevésbé, majd az idő múlásával 
egyre inkább hajlamosak voltak az ag-
resszióra, míg a génmanipulált egerek 
egész nap nagyjából annyira voltak 
agresszívak, mint a normális egerek 
az esti órákban. Ezek alapján tehát úgy 
tűnik, hogy az egerek agresszivitása is 
napszaki szabályozás alatt áll.

Egyre nagyobb távcsöveket építünk, 
hogy az Univerzum leghalványabb 
távoli objektumaiból is elegendő fo-
tont gyűjthessünk, és az apró részle-
teket is felbonthassuk felvételeinken. 
A 347-es szimpózium tárgyalja a 
különösen nagy távcsövek új osztá-
lyával (Extremely Large Telescopes) 
végezhető mérések, és a várt ered-
mények sokaságát az exobolygó ku-
tatástól a kozmológiai távolságokban 
pislákoló csillagok, galaxisok fel-
méréséig. Természetesen áttekintik 
majd a műszerfejlesztési projektek 
státuszát is, amelyek közül néhányról 
e lap hasábjain is írtunk. 

A szimpóziumok mellett 24 to-
vábbi kisebb konferencia, és sok 
egyéb rendezvény is színesíti a Köz-
gyűlés kéthetes időszakát. Számos 
magyar csillagász tart majd előadást,  
vagy mutatja be posztereit, ezekről 
később még beszámolunk. A szak-
mai programokat követően 22-én, 
23-án és 27-én este a nagyközön-
séget nyilvános előadásokra hívják 
a Közgyűlés helyszínére (Austria 
Center Vienna). A Bécsi Természet-
tudományi Múzeum két csillagásza-
ti témájú időszaki kiállítással is ké-
szült, de akik arra járnak, ne felejtsék 
el megtekinteni a világ legnagyobb 
meteoritgyűjteményét se.

TóTh L. VikTor

A napnyugta szindróma 
idegrendszeri háttere

A napnyugta szindróma a demens 
betegek nagyjából negyedét érinti: 
napnyugta környékén a betegek 
zavarttá, nyugtalanná és agresz-
szívvé válnak. A demenciában 
szenvedő betegek nagyrésze ápo-
lásra szorul, elsősorban a gon-

dolkodás és az emlékezet jelentős le-
romlása miatt, ezt azonban jelentősen 
megnehezíti a napnyugta szindróma, 
hiszen a betegek esténként, akár látszó-
lag minden ok nélkül kezdenek ve-
szekedni, kiabálni ápolóikkal. Mivel 
a tünetek periodikusan jelentkeznek 
felmerült, hogy a napszaki ritmusokat 
létrehozó agyterület állhat a probléma 
hátterében.

Ez az agyterület az agy alul-
só, középső részén elhelyezke-
dő hipotalamusz egyik magja, a 
szuprakiazmatikus mag. Neve a 
helyzetére utal: a látóidegek átke-
reszteződése (chiasma opticum) fölött 
(supra-) található. Régóta ismert a 

Egy korábbi kutatás már felfed-
te, hogy az egereknél egy má-
sik hipotalamikus sejtcsoport, a 
ventromediális mag központi sze-
repet tölt be az agresszió szabályo-
zásában. 2011-ben egy kaliforniai 
kutatócsoport kimutatta, hogy a 
mag mesterséges aktiválása táma-
dásra késztette a kísérleti egere-
ket rivális hímmel, nősténnyel, de 
akár egy élettelen tárggyal szemben 
is. Erre a korábbi eredményre ala-
pozva, a kutatók megvizsgálták, 
van-e kapcsolat a két struktúra kö-
zött. Két útvonalat is felfedeztek, a 
szuprakiazmatikus mag egyes ideg-
sejtjei közvetlenül a ventromediális 
magba küldik axonjaikat, illetve né-
hányuk egy közeli idegsejtcsoporttal 
van kapcsolatban, amik viszont szin-
tén a ventromediális mag neuronjait 
idegzik be.

Mindezek alapján elmondható, 
hogy az egereknél az agresszivitás 
is napszaki ingadozást mutat, a ko-
rai órákban kevésbé, később pedig 
egyre hajlamosabbak az agresszív 
viselkedésre. Mindennek hátte-
rében a szuprakiazmatikus mag 
idegsejtjeinek aktivitása áll, amik a 
nap elején még hatékonyan tartják 
gátlás alatt az agressziót szabályo-
zó ventromediális magot, az éb-
ren töltött órákkal azonban egyre 
csökken ez a hatás. Még nem vi-
lágos, hogy ez a rendszer hogyan 
működik a napnyugta szindrómá-
ban, de remélhetőleg hamarosan 
erre is fény derül.

reichardT richárd
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A szuprakiazmatikus mag elhelyezkedése az agyban 
(FORRÁS: NEUROSCIENTIFICALLYCHALLENGED.COM)
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Tudománykommuniká ció 
három percben

Cheltenham első ránézésre egy 
tipikus angliai vidéki kisvárosnak 
tűnik, végtelenül kedves embe-
rekkel és váratlanul felbukkanó 
ódon épületekkel. Azonban mégis 
más, hiszen minden évben négy 
világhírű rendezvénynek ad ott-
hont. Először 1945-ben rendezték 
meg a helyi Zenei Fesztivált, amit 
1949-től az Irodalmi Fesztivál 
egészített ki, majd 1996-ban meg-
született a Jazz Fesztivál is. A sor 
végül 2002-ben egy meglepő új 
taggal bővült, a Cheltenham Tu-
dományos Fesztivállal. 

Ma már ez az egyik legrangosabb 
tudományt népszerűsítő esemény nem 
csak Angliában, hanem az egész vilá-
gon. Hat nap alatt közel száz előadást 
tartanak a Marvel-filmek tudomá-
nyától kezdve, a féreglyukak fizikáján 
át, egészen Donald Trump Földünkre 
gyakorolt hatásáig. Emellett számos 
helyszínen interaktív játékokkal és 
programokkal várják egész nap az ér-
deklődőket, akik bizony szép számmal 
érkeznek. Helyiek és turisták, tudósok 
és iskolás csoportok egymás után pró-
bálják ki, hogyan lehet 3 dimenzióban 
rajzolni, színes trutyit készíteni, meg-
tapasztalni, milyen érzés Alzheimer-
kórral élni vagy akár teleportálni.

A fesztivál egyik nevezetessége a 
Famelab tudománykommunikáci-
ós verseny, melyet először 2005-ben 
rendeztek meg, majd 2007-től máris 
nemzetközivé vált. A verseny során a 
résztvevőknek mindössze három perc 
áll a rendelkezésükre, hogy egy álta-
luk választott tudományos témáról 

beszéljenek érdekesen és követhető-
en. A háromtagú zsűri pedig három 
szempont alapján értékeli az előadáso-
kat: tartalom, érthetőség és karizma. 

A 2018-as nemzetközi döntőre 
27 országból érkeztek a verseny-
zők, és idén először Magyarország is 
köztük volt. A Magyar Tudományos 
Akadémia és a British Council együtt-
működésével tavasszal lezajlott első 
hazai verseny nyerteseként nekem 
jutott a lehetőség, hogy kiutazzak 
Cheltenhambe és ezzel egy hihetet-
len kalandba csöppenjek bele. 

27 országból 27 teljesen különböző 
karakterű ember gyűlt össze, akik 
azonban mégis hasonlók. Mind ra-
jonganak a tudományokért és ezt a 
rajongást nem félnek szavakba önteni, 
így a az első perctől kezdve egy húron 
pendültünk. A közös programok pe-
dig ezt csak felerősítették,  pont mint 
az a fél napos mesterkurzus, melynek 
során ötleteket, tanácsokat kaptunk az 
előadásunkkal kapcsolatban. 

Az elődöntőkre júni-
us 6-án került sor, ahol 
három csoportban verse-
nyeztünk, mindegyik kör-
ben 9 versenyzőből 3 to-
vábbjutót szavazott meg 
a zsűri, plusz a közönség-
szavazatok nyertese is a 
döntőbe jutott. 

A döntőre június 7-én este 
került sor a fesztivál nagy 
előadótermében, ahova 
több száz ember váltott je-
gyet, hogy élőben láthassa 
a versenyzőket, miközben 
az esemény az interne-
ten keresztül is követhető 
volt. A zsűri tagjai Clifford 
Johnson a Dél-Kaliforniai 

Egyetem fizika és csillagászat profesz-
szora, Farrah Nazir a Wellcome Trust 
szervezet Kreatív és Kapcsolati vezetője 
és Vivienne Parry a Cheltenham Tudomá-
nyos Fesztivál elnöke voltak. 

A döntős előadások témában és stí-
lusban is széles skálán mozogtak, 
a zsűri végül a malajziai jelölt Siti 
Khayriyyah Mohd Hanafiah előadá-
sát értékelte a legjobbnak, aki halk és 
megnyugtató szavaival varázsolta el 
a közönséget, miközben egy valóban 
komoly témát boncolgatott. Siti arról 
mesélt, hogy hogyan kapcsolódnak 
az antitestek az antigénekhez, és ho-
gyan használhatók biomarkerekként 
olyan betegségek diagnosztizálására,  
mint például a tuberkulózis. 

Mint mindig a nemzetközi Famelab 
versenyen, most is megosztott máso-
dik helyet osztott ki a zsűri. Az egyiket 
az ausztráliai Vanessa Pirotta kapta, 
aki arról beszélt hogyan használnak 
drónokat bálnatakony begyűjtésére, 
és ezzel hogyan vizsgálják a bálnák és 
az óceán egészségi állapotát. A má-
sikat a török származású Veli Vural 
Uslu kapta, aki a versenyen Német-
országot képviselte. Ő a barátságos 
vírusokról tartott előadást, akikről 
hajlamosak vagyunk elfeledkezni, 
pedig a testünknek és a mindennap-
jainknak fontos részei. 

A közönségszavazatok nyertese pe-
dig a Romániát képviselő Mihnea-
Ioan Nicolescu lett, aki a fogainkban 
lévő őssejtek regenerációs felhaszná-
lásának lehetőségeiről beszélt.

Az elődöntő és a döntő előadásait már 
bárki megnézheti a Famelab YouTube 
csatornáján. Akik a tudomány minden 
szeletébe szeretnek belekóstolni, azok-
nak mindenképpen ajánlom. 
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Á lmos fejedelem és leszárma-
zottai meghatározó szerepet 
töltöttek be a korai magyar 

történelemben. A honfoglalás sikere, 
a keresztény magyar állam megalapí-
tása és első 300 éve elválaszthatatla-
nul összefonódik e dinasztiával, ame-
lyet – jóval később – Álmos fiáról 
Árpád-háznak neveztek el. Érthető, 
hogy az antropológusok és újabban a 
genetikával foglalkozó szakemberek 
egyaránt nagy figyelmet fordítottak 
az egyetlen hiteles Árpád-házi király 
maradványainak vizsgálatára.

Kevert karakter volt
Az 1172 és 1196 között uralkodó 
III. Béla király csontmaradványait a 
megtalálásuk óta eltelt 170 évben szá-
mos alkalommal vizsgálták jeles orvo-
sok, antropológusok és egyéb szakér-
tők. A csontokról másolat, koponyájá-
ról arcrekonstrukció is készült. A ma-
radványokat elemző kutatók több száz 
oldal terjedelmű írásai között találha-
tunk olyan adatokat, amelyek érdeke-
sek lehetnek az Árpád-ház eredete 
szempontjából is.

Eszerint a király testmagassága meg-
haladta a 190 centimétert, ami a XII. 
században kifejezetten magasnak szá-
mított. Agykoponyája hosszú és széles, 
ez alacsony koponyaboltozattal és a 
szemöldökív mögött beszűkülő 
homlokcsonttal párosul, utóbbiak a 
mongoloid koponyák jellegzetessé-
gei. Az arckoponya magas és széles, 

AZ ÁRPÁD-HÁZ EREDETE

III. BÉLA KIRÁLY 
CSONTJAINAK 

TANÚSÁGA

az orr keskeny. A nagy, kerek szem-
üreg és a felső állcsont elődomborodó 
orrcsonti nyúlványa szintén a mongo-
loid nagyrassz örökségeként értékelhe-
tő. Számos ízületi kopás, a bal hü-
velykujj törése és enyhe csigolyaporc-
sérv árulkodik a király fizikai aktivi-
tásáról. A sérülések közül el kell külö-
níteni a koponyatetőn megfigyelhető 
8–9 milliméter átmérőjű jelképes tre-
panációt, amely szakrális célú szándé-
kos beavatkozás volt. Az Árpádok há-
zasodási politikája miatt III. Béla nő-
ági felmenői több generáción át eu-
ropid karakterekkel tompították a 
vélhetően apai vonalon öröklött 
mongoloid jellegeket. 

Az embertani karakterek kevertsége, 
a keresztény uralkodó koponyáján meg-
figyelhető pogány rítusú beavatkozás 
és az Árpád-ház szimbolikus jelentő-
sége tovább fokozta az érdeklődést 
III. Béla archeogenetikai vizsgálatával 
kapcsolatban. A friss kutatási adatokból 
azonban egyelőre csak annyit tudhat-
tunk meg, hogy III. Béla király az 
Indiától Skandináviáig, Lengyelor-
szágtól az Altájig terjedő hatalmas 
földrajzi sávban kifejezetten gyakori 
R1a haplocsoporthoz tartozik. Ez gene-
tikai szempontból fontos, de nem meg-
lepő eredmény. Az Árpádok apai vona-
lú eredetének – történelmileg is értel-

A magyar királyok, királynők, főemberek és családtagjaik legfontosabb temetkezési helye évszáza-
dokig a székesfehérvári királyi bazilika volt, amelynek szervezett kirablása 1543-ban, a város török 
megszállásával kezdődött el. A mintegy másfél évszázados török hódoltság alatt az épület romba 
dőlt, kőanyagát fehérvári építkezéseken használták fel. 1848. december 5-én földmunkák során két, 
vörös mészkő lapokból összeállított sírkamrára bukkantak, amelyekben III. Béla király és első fele-
sége, Anna királynő csontváza nyugodott. Ma a Budavári Nagyboldogasszony templomban találhatók 

maradványaik, amelyek az egyetlen hiteles képviselői az egykori Árpád-háznak.

III. Béla arcrekonstrukciója Skultéty Gyula 
munkája, Szent István Király Múzeum

(BERNERT ZSOLT FELVÉTELE)

Szent László király hermája – hasonló 
arcvonások
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hogy az Árpádok apai vonalú történe-
tét nem befolyásolja, ha a vizsgált sír-
ban esetleg nem III. Béla, hanem 
egy másik, apai vonalon szintén Ár-
pád-házi leszármazott nyugszik. Er-
re azért érdemes kitérni, mert egyes 
kutatók szerint nem III. Béla, hanem 
egy korábbi, de apai vonalon szintén 
Árpád-házi király maradványait tár-
ták fel 1848-ban. 

Annak eldöntése, hogy III. Béla me-
lyik R1a alcsoportba tartozhat, az jel-
legzetes osztályozási probléma, amely-
nek megoldására egy tanuló algoritmust 
választottunk: a döntési fákon alapuló 
gradient boosting technikát. Maguk a ta-
nuló algoritmusok a már osztályokba 
sorolt objektum-halmazok elemzésével 
megpróbálják „megtanulni” az objek-
tumok jellemzői alapján, hogy az egyes 
objektum-halmazokat mi köti össze és 
különbözteti meg a többi csoporttól. 
Így egy nem osztályozott objektumról 
a már „betanított” algoritmus eldönt-
heti, hogy az melyik osztályhoz tarto-
zik. Az általunk használt gradient 
boosting eljárás fontos tulajdonsága, 

hogy véletlen elemeket is alkalmaz, s eb-
ből adódóan a gyakorlatban nincs két 
azonos eredmény. Úgy kaphatunk ké-
pet a véletlen elemekből adódó bizony-
talanságról, hogy sokszor lefuttatjuk a 
becslő algoritmusunkat. Egy futás ese-
tében például következő volt a tipikus 
eredmény: Z2123 esélye 68,8%, a Z93* 
esélye 32,2% stb.

A tanuló algoritmus betanításához a 
legnagyobb méretű és földrajzilag leg-
szélesebb lefedésű publikus online R1a 
adatbázist használtuk föl, a Family 
Tree DNA adatbázisát. Első lépésben a 
teljes adatbázist 5 nagyobb, földrajzilag 
is értelmezhető alcsoportra bontottuk: 
L664, M458, Z280, Z284, Z93. Ebben 
az első lépésben 17 STR-szakaszon 
1610 emberrel lehetett összehasonlíta-
ni III. Béla STR-eredményét. A mé-
rések (futások) 80,6%-ában a Z93, 
13,9%-ában a Z280 és 5,5%-ban a 
Z284 volt a legesélyesebb alcsoport. 
Azaz a tanuló algoritmus III. Béla 
haplotípusát a legnagyobb eséllyel egy-
értelműen a Z93 haplocsoporthoz tar-
tozónak ítélte meg. A Z93 még mindig 

mezhető – térképezésében azonban 
nem lehet megkerülni a jóval tagoltabb 
alcsoportbontást az R1a haplocsoporton 
belül. Az alcsoportok esetében általában 
már van egy hozzávetőleges képünk ar-
ról, hogy azok mely régiókra jellemzők. 
Például az R1a-M458 alcsoport a nyu-
gati szlávokban, az R1a-Z284 Skandi-
náviában, az R1a-Z280 a keleti szlávok-
ban és a finnugor népekben, az R1a-Z93 
pedig Indiában, az Altáj vidékén, egyes 
türk és indo-iráni népekben gyakori.

Tanuló algoritmussal
Biológiai okokból összefüggés figyel-
hető meg az alcsoportok (Y-SNP) és 
az Y-STR adatok között. Alapfeltevé-
sünk az volt, hogy matematikai algorit-
musok alkalmazásával – az Y-STR 
haplotípus alapján – megbecsülhető, 
hogy III. Béla melyik alcsoporthoz tar-
tozik legnagyobb valószínűséggel, s ily 
módon pontosabban lokalizálható az 
Árpád-ház apai ági eredete. Természete-
sen a megbízható populációgenetikai ér-
tékeléshez több tudományterület kom-
petenciája szükséges: a biológiai kompe-
tencia a minták és a mérések megbízha-
tóságáért, a matematikai és informatikai 
a mintaszám és a statisztikai módszer 
helyes kiválasztásáért, a társadalomtu-
dományi a releváns történelmi interp-
retáció kidolgozásáért felelős. Ennek 
kapcsán azt is meg kell jegyeznünk, 

ADATHORDOZÓK VAGYUNK

Világszerte rohamosan nő a genetikailag megvizsgált (recens és történeti korú) emberek 
száma és javul a feldolgozás minősége. Így a ma élő ember a történeti folyamatok adat-
hordozójává vált, mert a történelem egy vékony szelete – nevezetesen a biológiai ere-
detünk – génjeinkbe van beírva. A humán populációgenetika a demográfiai expanziók 
időbeliségét és a migrációs folyamatok földrajzi vonatkozását is képes megállapítani. 
A legkorábbi sejtszintű evolúciós vizsgálatok tárgya a genetikai információt hordozó 
kromoszómák közül a mitokondriális kromoszóma volt, mert az a többinél sokkal na-
gyobb számban fordul elő, kicsi és egyszerű felépítésű. Mivel minden ember csak az 
anyjától kapja, ezért az anyai öröklődési út vizsgálatára alkalmas. Idővel az apaági 
öröklődés is kutathatóvá vált a csak férfiakban jelenlevő Y kromoszóma vizsgálatával. 
Ugyanakkor a legnagyobb mennyiségű információ a testi (autoszómális) kromoszó-
mákban található, ezek populációgenetikai célú vizsgálata néhány éve vált lehetsé-
gessé és napjainkban rohamosan fejlődik.

III. Béla és Chatillon Anna csontváza a 
Szent István Király Múzeum Üvegnegatív 

Gyűjteményében fellelhető felvételen
(FORRÁS: MAGYAR NEMZETI DIGITÁLIS 

ARCHÍVUM)

A III. Béla koponyáját mutató archív felvételek a csontok 1967-es vizsgálata során készültek 
(FORRÁS: MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM, EMBERTANI TÁR, FOTÓGYŰJTEMÉNY) 
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2,2%-ában pedig az M780 volt a legva-
lószínűbb jelölt. Azaz a második lépés-
ben is volt egy egyértelmű választás, 
mégpedig a Z2123. 

Az ősapa
Mit jelent az, hogy valaki a Z2123 
alcsoporthoz tartozik? Melyik mai 
népességekben fordul elő a Z2123 al-
csoport, milyen migrációs útvona-
lakhoz köthető a terjedése, és milyen 
régészeti kultúrákban mutatták ki 
eddig a kutatók?

Mai tudásunk alapján az ősapa, 
aki a  Z2123 alcsoportot meghatá-
rozó mutációt hordozza, több mint 
4000 évvel ezelőtt élt a Volga és a 
Dnyeper közötti terület keleti felén. 
A populációgenetika egyik legmeg-
lepőbb képessége, hogy széles földrajzi 

elég nagy alcsoport, s jellemző haplo-
csoport a török és iráni nyelvet beszélő 
csoportok között, de előfordul indiaiak 
és arabok között is.

Második lépésben az első körben leg-
valószínűbbnek mutatkozó Z93 csopor-
tot bontottuk tovább: 16 STR-szakaszon 
434 ma élő, a Z93 haplocsoportba tarto-
zó személyt hasonlítottunk össze egyér-
telműen. A Z93 csoporton belül 7 alcso-
portot különítettünk el, szem előtt tart-
va, hogy minden alcsoport az algorit-
mus értelmezéséhez szükséges elem-
számmal rendelkezzen, valamint az 
eredmény földrajzi-etnikai szempontból 
is értelmezhető legyen: Z93*, M780, 
Y40, Z2122, S23592, YP413, Z2123.  
A második lépésben a futások 
80,5%-ában a Z2123, 10,8%-ában a 
Z93* és 6,2%-ában az S23592, 

területen vett nagyszámú minta 
esetében a ma élő emberekből is 
képes múltbeli folyamatok bizo-
nyos részleteire következtetni. 
A Z2123 haplocsoport legkorábbi, 
az archeogenetikai kutatások által 
megerősített előfordulása a bronz-
kori Volga-vidékhez köthető, ahol 
egy, a gerendavázas régészeti kul-
túrához tartozó kurgánban elte-
metett személyben azonosították.

A Z2123 alcsoport mai előfordu-
lása egyértelműen azt valószínűsíti, 
hogy az ebbe az alcsoportba tarto-
zó férfiak részt vettek az indo-iráni 
népeknek az Urál-vidékről kelet 
felé, Belső- és Közép-Ázsia és India 
irányába tartó vándorlásában, egy 
részük később „eltörökösödött”. 
Az alcsoport ugyanis hatalmas te-
rületen fordul elő, mégis van négy 
egyértelmű régió, ahol nagyobb 
arányban fordul elő. Egyrészt a 
Volga-vidéken a tatároknál, 
a Kaukázus északi előterében a 

karacsájok és a balkárok között, India 
központi területein és Közép-Ázsiában 
egy Kelet-Anatóliától, Dél-Irántól Af-
ganisztán gócponton keresztül Kirgi-
zisztánig tartó széles sávban. 

Türkök és indoirániak közt
A krónikákból Magna Hungaria-
ként ismert terület, ahol Julianus ba-
rát még magyarul beszélhetett a ke-
leten maradt magyarokkal, a régé-
szeti kutatások alapján részben átfed 
a mai Tatársztánnal.

A Z2123 alcsoport előfordulási gya-
korisága csúcsát a Kaukázus északi vi-
dékén éri el, a karacsájok és a balkárok 
között. Sajnos archeogenetikai kutatá-
sok nélkül nem dönthető el, hogy a 
Z2123-as alcsoport mikor és melyik 
népességmozgással került a Kauká-
zus északi előterébe. Azaz nem tud-
juk, hogy a török nyelvű karacsájok 
és balkárok előtt is jelen volt a Kau-
kázusban az alcsoport, vagy éppen 
ezekkel a török nyelvű népekkel érke-
zett oda. A kérdésnek kiemelt szerepe 
van vizsgálatunk szempontjából, mert 
a karacsájok és balkárok csak a mon-
gol-korban, tehát a honfoglalás után 
érkeztek a térségbe. Történeti adatok, 
népzenei párhuzamok is rámutatnak a 
térség fontosságára a magyar őstörté-
net szempontjából. A genetikailag 
meghatározott biológiai jellegeket 
vizsgáló antropológiai kutatások már 

Az R1a haplocsoport alcsoportjait megha-
tározó SNP-k filogenetikus fája. Az alcsopor-
tok elnevezése mellett ahol ismert, feltün-
tettük a mutáció megjelenésének évét, vala-
mint azt, hogy a ma élők közös őse x évvel 
ezelőtt mikor élt (mindkettő zárójelben), az 
alcsoportok jellemző előfordulását (kék), az 
1. tesztben (piros) és a 2. tesztben (zöld)
vizsgált alcsoportok megkülönböztetését. 

Az R1a-Z93 alcsoport előfordulási 
gyakorisága



Él e t É s  tu d o m á n y   2018/33  1033

több évtizede jelezték, hogy a honfog-
laló magyarságban nagy arányban ta-
lálunk a Kaukázus északi előterére jel-
lemző, a Kaszpi-tenger és az Aral-tó 
környékén a vaskorig visszavezethető 
embertípusokat. Összességében, a ko-
rai magyarok és a Kaukázus térsége 
között különböző biológiai és kulturá-
lis szálak is kimutathatók.

Földrajzilag legtávolabbi a közép-ázsi-
ai terület. Az Emese álma monda – 
amely az Árpádok eredetmondájának 
tekinthető – legközelebbi párhuzamai a 
perzsa Kürosz és a szeldzsuk Oszmán 
csodás előjelekkel övezett születéséhez 
kapcsolódnak. Azaz a genetikai kap-
csolatokhoz hasonlóan az Árpádok 
eredetmondája is iráni és törökségi 
népességek irányába mutat. Különö-
sen zavarba ejtő formai párhuzam, 
hogy Oszmán és Ügyek (Álmos 
mondabeli édesapja) apósának a neve 
is feltűnően hasonlít egymáshoz: 
Edebali és Eunedbelia. A hasonlóság, 
már csak azért is meglepő, mert Osz-
mán lényegesen később élt, mint 
Ügyek. Említésre méltó még, hogy bár 

turul szavunk török eredetű, a togrul (a 
turul török megfelelője) mint személy-
név és madárnév távolról sem volt álta-
lános a törökségi népek között sem tér-
ben, sem időben. Elsősorban a IX–XIV. 
század között, a különféle oguz csopor-
tokra – például éppen a szeldzsukokra 
– volt jellemző a togrul személynévként 
és madárnévként való használata, amely 
Turkesztánból terjedt fokozatosan a 
meghódított nyugatabbi területeken.
(Cikkünk szakmai támogatásában so-
kat köszönhetünk Sugár Balázsnak, az 
MTA BTK Történettudományi Inté-
zet türkológus történészének.)

Hol lehetett a géncentrum? 
III. Béla genetikai vizsgálatán keresztül 
az Árpádok eredete rámutat a magyar-
ság bonyolult gyökereire. Még nem 
tudtuk azonosítani az Árpádok apai 
vonalának földrajzi géncentrumát, de 
sikerült meghatározni a legvalószínűbb 
területeket, amelyek az Árpádok szár-
mazásával kapcsolatba hozhatók. A sta-
tisztikai alapon legvalószínűbb négy 
terület közül három jól illeszkedik 

történelmi ismereteinkhez. A honfog-
lalók embertani adatai és a korábbi 
archeogenetikai eredmények is meg-
említik ezeket a területeket, és kijelölik 
a jövőbeli kutatás irányát is. A vizsgála-
tok folytatásával, további alcsoport-
bontással nagy valószínűséggel megha-
tározható lesz az Árpádok apai vonalá-
nak földrajzi eredete, vándorlási útvo-
nalának fontosabb állomásai. Így re-
ményeink szerint történelmi ismerete-
ink is jelentősen bővülhetnek a magyar 
államot alapító dinasztia eredetéről. 

Tanulmányunk egy további gyakor-
lati jelentősége az, hogy az olcsóbb, 
kisebb felbontású archeogenetikai 
adatok matematikai módszerekkel to-
vább finomíthatók. Így nagyobb tör-
téneti szériák rokonsági kapcsolatai-
nak elemzésekor jelentős kutatási 
költségösszeg takarítható meg. Egy-
szerűen azért, mert matematikai ala-
pú szűrésekkel csökkenteni lehet a 
részletesebb vizsgálatokhoz szükséges 
költséges SNP-vizsgálatok számát.

Bernert Zsolt, Fehér tiBor
németh endre, Varga dániel

Az Y-SNP (Single Nukleotide Polymorphism) csak 
apáról fiúra öröklődő, az Y kromoszóma egy adott 
pontján bekövetkező olyan változás (mutáció), amely 
egy elemi egységet (nukleotid) egy másikra cserél. 
Ahhoz hasonlít, mintha egy szövegben egy betűt egy 
másikra cserélnénk. Az adott véletlenszerű változás a 
gyakorlatban nem ismétlődik meg, tehát egyedi jelen-
ség. Eszerint azoknak a férfiaknak, akikben megtalál-
ható egy adott SNP, tisztán apai vonalon volt egy kö-
zös ősük (ősapa). Ezek a férfiak egy csoportba tartoz-
nak, amelyet haplocsoportnak nevezünk. Egy 
haplocsoport alcsoportjához pedig a haplocsoportot 
meghatározó ősapa leszármazottjának azok a leszár-
mazottai tartoznak, akiket egy újabb SNP megkülön-
böztet a többi leszármazottól.

Az Y-STR a DNS-szakasz egy adott pontján egy 
rövid motívum, a nukleotid ismétlődésének hosz-
sza. Mintha szöveggépelés közben egy billentyű 
beragadna és egy betű többször ismétlődne egy-
más után. Az SNP-vel ellentétben az STR-ben 
könnyebben következnek be változások, és gyak-
ran előfordul az is, hogy visszamutáció követke-
zik be. Például egy pontban egy motívum 10-szer 
ismétlődik, majd a generációváltások során az 
egyik apai vonalú leszármazottban 11-szer jele-
nik meg, egy későbbi leszármazottban pedig újra 
10-szer fordul elő. Egy ember több STR-
szakaszának vizsgálata annyira jellegzetes ered-
ményt mutat, hogy nagy megbízhatósággal alkal-
mas személyazonosításra.
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Tanulsággal szolgál Szent 
István halála kilencszázadik 
évfordulója 1938-ban, egy év-

vel a II. világháború (1939–1945) kitö-
rése előtt, és a 950. évi emlékezés egy 
évvel a hazai politikai fordulat előtt, 
1988-ban, amikor a magyar társada-
lom önjelölt-élharcos csapata-rétege 
egyre kevesebb meggyőződéssel, 
de még mindig zengedezte, hogy 
„a múltat végképp eltöröljük”, miközben 
a közeljövőre, s abban is a spontán pri-
vatizációra „vetette vigyázó szemeit”.

A történész-politikus Hóman Bálint 
(1885–1951), aki háborús bűnösként el-
ítélten a váci börtönben éhen halt, 
1938 karácsonyán, a Szent István-év 
végén közzétéve monográfiáját a 
szent királyról, könyve előszavában 
ezt írta: „Mint a múltban minden idő-
szak magyarja, ma is korunk valameny-
nyi irányzata példaképét látja és eszmé-
nyét keresi Szent István királyban, s 
hogy ezt megtalálja, gyakorta a maga 
képére formálja, új életre hívja a múltból 
már ismert egyik avagy másik eltorzult 
képmását: az ármánykodásokon sirán-
kozó öreg, a Kelet és Nyugat közt této-
ván hányódó tragikus magyar, a szabad-
ságosztó és hagyományvédő alkotmá-
nyos király, a fajtájától idegen és hagyo-
mánytagadó koronás reformer, a 
radikális forradalmár, a nemzetiségi 
népkirály merőben kigondolt vérszegény 
alakját. Ezeket a ködös fantomokat 
mind szét kell kergetnünk.”

A történész világosan látta a nemze-
ti emlékezésre leselkedő veszedelme-
ket, ezért írhatta: „Célom egy volt: az 
igazság szolgálata.” A kilencszázadik 
évfordulón miként emlékeztek az 
igazság fényében Szent Istvánra? 

1938-1988

SZENT ISTVÁN 
JUBILEUMOK 

Az egyházi vezetés jó előre készült er-
re az ünnepségre és időben nekilá-
tott a lelki, szellemi, szervezési te-
endőknek. A püspökkari tanácsko-
zások jegyzőkönyve 1936. október 
7-éről a következő bejegyzést őrzi: 
„Az 1938. évi Szent István jubileumi 
év előkészítése kedvező jelek közt fo-
lyik. Ez ünnepi évnek nemzeti eucha-
risztikus jelleget adunk az esetre is, ha 
az eucharisztikus világkongresszust 
nem itt tartanák.” A nemzetközi, pá-
rizsi központban a következő hónap 
folyamán (1936 novemberében) pozi-
tív döntés született, amelyet decem-
ber elején tettek közzé. Ettől kezdve 
az előkészületek csúcsra járatott 
üzemmódon haladtak. Komoly előz-
ménynek tekinthető az 1930-as Szent 
Imre-év, amely a trónörökös tragikus 
halálának állított emléket április 5. és 
november 16. között. A püspöki kar 
tagjai, élükön Serédi Jusztinián 
(1884–1945) hercegprímással, a ma-
gyar katolikus egyház fejével, táv-
latosan gondolkodtak. A „Szent 
Imre-év” hazai és nemzetközi téren is 
komoly sikernek számított, s ezért 
magától értetődőnek tűnt, hogy a fiú 
halála után az apa haláláról is méltó, 
vagy még méltóbb módon, felekezeti 
különbségtétel nélkül, az egész nem-
zetet bevonva, megemlékezzenek. Ez 
egyúttal jelezte, a trianoni tragédia 
után miként újult meg az egyház, hogy 
lelki-szellemi javait az egész magyar 
társadalommal megossza.

A „kettős szentév” megszervezése 
hazai tapasztalatokra és külföl-

di példákra egyaránt támaszko-
dott. Ez utóbbira példa egész eu-
charisztikus év a kongresszus előtt, 

amint Buenos Aires-ben volt (1934). 
Ennek részletes programját az Actio 
Catholica, mint egyetlen hivatalosan 
megbízott szervező dolgozta ki és ha-
gyatta jóvá az egyházi vezetéssel. Az 
eucharisztikus előkészület év 1937. má-
jus 23-án (Szentháromság-vasárnap) 
nyílt meg, valamennyi katolikus 
templomban felolvasták a közös püs-
pökkari körlevelet, ezzel megkezdő-
dött a helyi egyházban eddig példa 
nélküli ünnepségek, lelkigyakorlatok 
tartása a székesegyházaktól kiindulva 
a legkisebb falusi plébániákon át a le-
ányegyházakig, sőt az akkortájt szer-
vezett tanyai lelkészségekig. Ezt tetéz-
te az 1937. december 31-én megnyitott 
Szent István-év a maga rendezvényei-
nek sokaságával. A hivatalosan 
1938. május 26-tól (áldozócsütörtök) 
29-ig (vasárnap) tartó nemzetközi eu-
charisztikus kongresszushoz a püspö-
ki kar hozzácsatolta a Szent István-év 
intenzívebb szakaszát, ami május 
30-án kezdődött a Szent Jobb nyilvá-
nos tiszteletével. Ezt pedig a világ-
egyház szintjére sikerült fölemelni az 
ünnepi szentmise bemutatója, 
Eugenio Pacelli államtitkár, bíboros, 
pápai legátus (egy éven belül XII. Pi-
usz néven pápává választották) sze-
mélyének segítségével. Az időpont 
„beszédes” volt. A helyi egyház a kö-
zépkor derekától kezdve e napon ün-
nepelte a Szent Jobb „feltalálását” 
(megtalálását), vagyis az 1083-as 
kanonizáció során István épségben 
megmaradt jobbkezének felszínre 
kerültét a fehérvári márványsírból. 
Az ereklye magát a szent királyt jele-
nítette meg, így érthetően az ünnep-
lés középpontjába került.

A történelmi évfordulóknak valamennyi nemzet életében többszörös hozadékuk van. Elsődleges annak 
a személynek vagy eseménynek a megjelenítése a társadalmi és az egyéni tudat színterein, akinek 
vagy aminek az emlékezete képezi az évforduló lényegét. Másodlagos a múlt és a jelen egybevetése, 
az utóhatások fölfedezése, értékelése, jelenbe állítása. S végezetül nem hanyagolható el az sem, hogy 
az évfordulók ünneplése miként, milyen eszközök igénybevételével ment-megy végbe, történt-történik.
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főherceg, József és József Ferenc fog-
laltak helyet, jobboldalt pedig rang-
jukhoz méltó ülőhelyeken tíz bíboros 
emelte az ünnepség fényét és tette 
nemzetközi kisugárzásúvá. A politika 
és közélet szereplői az új (május 13. óta) 
miniszterelnök, Imrédy Béla mögött 
sorakoztak. A pápai legátus mondott 
ünnepélyes imádságot, majd a Him-
nusz éneklése zárta az ünnepséget. 
A Szent Jobbot a közeli Jáki-kápolnába 
vitték, és az eredeti tervek szerint más-
nap, hajón utazott volna – természete-
sen méltó kísérettel – Esztergomba. 

Mivel az Aranyvonat készenlétben 
állt, a szervezők a vasúti szállítás mel-
lett döntöttek, mert 31-én Esztergom-
ban még jelen lehetett a késő délután 
távozni szándékozó pápai legátus. 

A püspöki kar az előző évben jelezte, 
hogy a Szent Jobb a jubileumi évben 
bejárja az országot és erre a MÁV föl-
készült. A vontató mozdonyból és há-
rom pullmankocsiból álló szerelvény 
közepén kapott helyet a bizánci stí-
lusban átalakított tulajdonképpeni 
aranykocsi, amelynek dísztermében 
rezgéscsillapító-rugós állványon he-
lyezték el az ereklyét. Az oldalfalakat 
háromrészes üveg tolóajtó alkotta, a 
reflektoroktól megvilágított Szent Jobb 
szekrényét az állomásokon egybegyűlt 
hívek jól láthatták. Május 31-én az ál-
lomástól a bazilikáig ünnepi körme-
netben kísérték Szent István jobbját, 
a pápai legátus mellett vonult a len-
gyel prímás, a párizsi érsek és az 
antiochiai szír pátriárka. Másnap 
Székesfehérvár következett, ahol az 
állomásról nyolc lovas hintón vitték 
a Boldogasszony térre a Szent Job-
bot. A magas díszoltáron Angelo 
Rotta pápai nuncius celebrálta a 
szentmisét. Ezt követően az ősi bazi-
lika ekkorra feltárt romjainál tisztel-
hették a hívek tömegei az ereklyét. 
Az országjárás gondosan szervezett 

Május 30-án reggel a Szent Jobbot 
őrzési helyéről, a budai királyi 

vár Szent Zsigmond-kápolnájából a 
Kúria díszes előcsarnokába vitték. Itt 
sorakozott fel az egyházi méltóságok-
ból álló körmenet, amely az Ország-
ház főbejárata előtt épített oltárhoz kí-
sérte az ereklyét. A pápai legátus által 
celebrált mise során Serédi Jusztinián 
bíboros, hercegprímás felajánlotta Ma-
gyarországot Jézus Szent Szívének. 
A barokk kori „regnum marianum” esz-
me, vagyis az ország Máriának Szent 
István általi felajánlottsága tovább élt és 
egyetemesebbé vált. A változás oka-
ként ökumenikus gesztust, a nem ka-
tolikusok felé tett lépést sugallni alap-
talan, mert XIII. Leó pápa (1878–1903) 
az általa 1900-ra meghirdetett szentév 
során az egész emberiségre vonatkozó-
an végezte el a felajánlást.

A mise után ünnepélyes körmenet 
vonult a Szent Jobbal a Hősök terére. 
Az előző napok tömegeire maguk a 
szervezők sem számítottak, de őket is 
meglepte, hogy a vidéki résztvevők 
közül milyen sokan maradtak még a 
fővárosban és vettek részt az ünneplés-
ben. A világi protokoll most jobban 
érvényesült, mint eddig, az elsődlege-
sen egyházi jellegű ünnepségeken. 
Alabárdos testőrség, díszegyenruhás 
koronaőrség és katonai díszkíséret 
vette körül a Szent Jobb ereklyét, ame-
lyet Mészáros János esztergomi érseki 
helynök kísért. A Hősök terén még 
állt a hatalmas oltárépítmény, amelyen 
a nemzeti ereklye helyet kapott. Attól 
balra négy trónszéken Eugenio 
Pacelli pápai legátus, Horthy Miklós 
kormányzó, valamint két Habsburg 
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egybe ünnepelni. Debrecenben az ál-
lomás előtti téren volt az ünnepség, a 
hívek olyan nagy tömegben jelentek 
meg, hogy a vonat nem indulhatott 
tovább a tervezett időben.

A Máltai Lovagrend ebben az ünnepi 
időszakban, június 11–15. között tar-
totta nemzetközi kongresszusát Buda-
pesten, mert a Magyar Lovagszövet-
ség a tíz évvel korábbi megalakulását 
ünnepelte. A szuverén rend nagymes-
tere, Frà Ludovico Chigi della Rovere 
Albani tekintélyes kísérettel érkezett 
Budapestre, ahol József királyi herceg 
budavári palotája adott helyet a kong-
resszusnak, melyre a magyaron kívül 
nyolc nemzet küldte el máltai lovagja-
it. A közel háromszáz rendtag néhány 
napos jelenléte a nemzetközi sajtóban 
pozitív visszhangra talált és ezen ke-
resztül az első koronás királyát ünnep-
lő magyarság újból sajtótéma lett.

Augusztus 15-én országos jellegű 
Szent István ünnepséget tartottak Esz-
tergomban, mintegy előkészítendő a 
21-re tervezett, majd 18-ára előrehozott 
székesfehérvári országgyűlést. A két 
ház együttes ülésén fogadta el az 
1938. évi XXXIII. törvénycikkelyt, 
amely „Szent István király dicső emlé-
két” volt hivatott megörökíteni. Az au-
gusztus 20-i Országos Szent Jobb-kör-
menet ismét tömegeket vonzott, vissza-
igazolva a több évig tartó, gondos, 
mindenre kiterjedő figyelmű szerve-
zést. A helyi, kisebb ünneplések még 
folytatódtak az év végéig, miközben a 
közfigyelem homlokterébe Felvidék 
visszatérte került.

rendje szerint a Szent Jobbot a főváros 
pályaudvarain ünnepélyesen búcsúz-
tatták, illetve fogadták. Útvonala vi-
rág- és zászlódíszbe öltözött. Az őrhá-
zakat és az állomásokat gondos kezek 
feldíszítették, a hívek zászlók alatt, 
papjaik vezetésével körmenetben ér-
keztek, s türelmesen várták az Arany-
vonat érkezését, amely a városokban 
néhány órát, kisebb állomásokon né-
hány percet állt, vagy csak lassítva át-
gördült énekszó és imádság közepette. 
Június 12-én az Aranyvonat a Dunán-
túlt járta be Kaposvár, Murakeresztúr, 
Nagykanizsa, Zalaegerszeg érintésével, 
majd visszaútkor, 13-án Szigetvár, Pécs, 
Baja, Szekszárd voltak a fontosabb 
megállók. Pécsett a székesegyházban, 
Szekszárdon I. Béla király (1061–1063) 
sírjánál tisztelték a Szent Jobbot. Június 
18-án Vácott katonai díszszázad várta a 
vonatot és kísérte a székesegyházba az 
ereklyét. 19-én Komárom, Győr, Pápa, 
Celldömölk, Szombathely következett, 
másnap Nagycenk, Sopron, Csorna. 
Győrött a városháza előtti téren har-
mincezer hívő gyűlt egybe az ünnepi 
misére. A következő körúton az Alföld 
városai kerültek sorra, fontosabbak: 
Kiskőrös, Kalocsa, Kiskunhalas, Kis-
kunfélegyháza, június 26-án, 27-én 
pedig Hódmezővásárhely, Szentes, 
Csongrád, Kecskemét, Nagykőrös, 
Cegléd. A következő, háromnapos 
körút (július 3–5.) során az Aranyvonat 
harminc várost keresett fel, jelentőseb-
bek: Szolnok, Mezőtúr, Gyoma, Bé-
késcsaba, Gyula, Debrecen, Nyíregy-
háza, Miskolc, Mezőkövesd. Szegeden 
ötvenezer, Gyulán tízezer hívő gyűlt 

Az elmélyült, tartalmas ünnepléshez 
segítséget nyújtott az Actio Catholica 
1938-as munkaprogramja „Szent Ist-
ván országa” címen. Ennek lényege: 
„1. Szent István, a hitvalló, buzdítson a 
vasárnapi általános munkaszünet ki-
küzdésére. 2. Szent István, a családfő, 
segítse a magyar házasság és család tel-
jes erkölcsi megújhodását, jogi és szoci-
ális védelmét. Intelmei szellemében 
történjék az ifjúság iskolai és iskolán 
kívüli nevelésének biztosítása. 3. Szent 
István, a hitterjesztő, buzdítson temp-
lomépítő alap létesítésére és kis templo-
mok építésére. 4. Szent István, az 
országépítő, mozdítsa elő népünk ka-
tolikus szellemű állampolgári nevelését 
és az ország keresztény irányú szociális 
újjáépítését a lehetőség határain belül. 
5. Szent István, a szent, lelkesítsen a 
hitvédelem és hitélet megerősítésében.”

Ez az eszmei alapvetés a történe-
lemtudományok terén is jelentős 

hozadékkal járt. A két világháború 
közötti történésznemzedék kiemel-
kedő jelentőségű közös vállalkozása a 
Szent István halálának 900. évfordu-
lója alkalmából a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia kiadásában megjelent 
jubileumi Emlékkönyv. Az összesen 
kétezer oldalt tartalmazó három 
kötetben a szerkesztő Serédi 
Jusztinián bíboros az előszó, vala-
mint negyvenhárom világi-egyhá-
zi történész egy vagy több (együtte-
sen ötven) tanulmány megírásával az 
államalapító és egyházszervező király-
nak maradandó, a tudományosság 

Aranyvonat. Czink Péter színezett képe a kocsiról  (FORRÁS: INDÓHÁZ) 
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kritériumainak messzemenően eleget 
tevő emléket állítottak. Szentpétery 
Imre és munkatársai Johann Georg 
Schwandtner két évszázaddal korábban 
készült művének címét fölelevenítve 
ekkorra (1937 és 1938) jelentették meg a 
Scriptores rerum Hungaricarum címet vi-
selő kétkötetes forráskiadványt. 
Az Árpád-kori elbeszélőforrások ez-
zel kritikai kiadásban váltak hozzá-
férhetővé. A magyar történelem kül-
honi forrásait a 800-as évektől 1301-ig 
közreadó Catalogus Fontium Historiae 
Hungaricae (I–III.) első és második kö-
tete 1937-ben, a harmadik 1938-ban lá-
tott napvilágot, Gombos F. Albin ha-
talmas, magányos vállalkozásaként. 
Az utókor történészei a tanulmányok 
számosát bírálták vagy egyszerűen el-
hallgatták, miközben sokat tanultak, 
sőt merítettek belőlük.

A 950. évforduló megünneplése 
1988-ban egyházi belügy maradt vol-
na, ám felsőbb utasításra a Magyar 
Tudományos Akadémia illetékesei 
megkeresték a Magyar Katolikus Püs-
pöki Kart azzal a javaslattal, hogy kö-
zösen rendezzenek konferenciát Szent 
István életművéről. Előző évben jelent 
meg Györffy György kutatásainak 
eredménye: „István király és műve”. Az 
évtizedeken át mellőzött középkorku-
tatás művelőinek komoly kihívást jelen-
tett rövid időn belül a részterületekről át-
tekintést készíteni, s végül a kétnapos 
konferencia előadásai szerény küllemű 
kötetben napvilágot láttak. A nyitány – 
ami leltárnak készült – eleve relativizálta 
a tudományos törekvéseket. „Minden 
korszak, minden kormányzat, minden 
irányzat tisztázta viszonyát Szent István-
hoz, megadta a maga Szent István interp-
retációját.” A zárszó a jelenlévők tudo-
mására hozta, hogy „1988-ban sok szak-
mabéli történész óvakodott egy újabb aktu-
alizálás utcájába bemenni”. A történtektől 
csak látszólag független, hogy au-
gusztus 20-án negyven év után elő-
ször lehetett a misét és a Szent Jobb-
körmenetet közterületen megtartani, 
amit a Magyar Televízió egyenes adás-
ban közvetített. Ekkor jelentette be 
Paskai László bíboros, prímás, eszter-
gomi érsek II. János Pál pápa 1991-re 
tervezett magyarországi látogatását. 
Az események, változások ettől kezd-
ve felgyorsultak. Szent István idők kö-
débe vesző alakja előfutára volt az erő-
teljes, életerős lengyel pápának?

Török József
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MESTERSÉGES INTELLIGENCIA

BELELÁTNI MÁS 
KOMPUTEREK 

AGYÁBA
Hiába terjednek az emberrel „emberszerű” kommunikációra 
képes beszélgetőrobotok, illetve digitális asszisztensek (például 
az Amazon Alexája vagy az Apple Sirije), aki nem szokott hozzá 
ezek használatához, és naivan úgy szól hozzájuk, mintha egy 
hús-vér emberhez beszélne, általában keserűen csalódik „értel-

mi képességeiket” illetően.

Az egyértelműen megfogal-
mazott vezényszavakat, kér-
déseket („Milyen idő lesz hol-

nap?”) általában viszonylag jól megér-
tik. Ha azonban összetett monda-
tokkal próbálkozunk, pláne, ha 
egy-egy kifejezésünket átvitt érte-
lemben használtuk, vagy önkéntele-
nül is azt feltételezzük, hogy beszél-
getőtársunk rendelkezik a mondan-
dónk helyes értelmezéséhez szükséges 
kulturális háttérrel, szinte mindig a 
kiábrándító „Nem értem, kérem fogal-
mazza át!” választ kapjuk.

Semmiről sem szólnak a hírek, 
csak a mesterséges intelligencia döb-
benetes fejlődéséről. Mi hiányzik hát 
a komputerekből, hogy szót tudjunk 
érteni velük? A fejlődéspszichológu-
sok szerint a tudatelméleti vagy más 
néven elmeolvasási képesség (amely-
re általánosan az angol theory of 
mind, ToM, kifejezéssel szokás hi-
vatkozni). A tudatelmélet azt jelenti, 
hogy képesek vagyunk elképzelni, 
hogy mi jár a másik ember fejében, 
tudunk az ő fejével gondolkodni. Ki 
tudjuk találni, hogy mit hisz (még 
akkor is, ha az nem fedi a valóságot), 
és megértjük, hogy nem mindig azt 
és úgy mondja, ahogy valójában 
gondolja. Az elmeolvasás elenged-
hetetlen az irónia és a viccek helyes 
értelmezéséhez.

E képesség elengedhetetlen az embe-
rek számára, hogy hatékonyan tudjanak 
eligazodni a társas kapcsolataikban, 

illetve egyértelmű kommunikációt 
tudjanak folytatni egymással. Ne-
künk ez természetes, hiszen vele szü-
letett képességünk (olyannyira, hogy 
egyes mentális kórképekben tapasz-
talható csökkent szociális képessé-
gek az elmeolvasás sérültségére ve-
zethetők vissza). A számítógépek 
számára azonban ez mindeddig 
megoldhatatlan kihívást jelentett.

A Science azonban arról számolt be a 
napokban, hogy a brit (de a Google 
által felvásárolt) DeepMind mestersé-
gesintelligencia-fejlesztő cég áttörést 
ért el a gépi tudatelméleti képesség 
fejlesztésében. A projekt, amely az el-
ső valóban hatékony, más komputerek 
„gondolkodásában” sikerrel vájkáló 
algoritmus megalkotásához vezetett, 
abból a célból indult, hogy a fejlesztők 
bepillantást nyerjenek az általuk alko-
tott programok működésébe. 

Első hallásra meghökkentő lehet, 
hogy egy komputermérnök nem érti, 
hogy pontosan hogyan működik a sa-
ját maga írta algoritmus, pedig a mes-
terséges neuronhálókon, gépi tanulá-
son alapuló programoknál bizony 
sokszor ez a helyzet. A fejlesztők 
ugyanis csak a tanuláshoz szükséges 
kereteket teremtik meg, de a program 
már maga fejlődik tapasztalatai ered-
ményeképpen, így hamarosan már 
„fekete dobozzá”, kiismerhetetlenül 
komplex döntéshozatali mechaniz-
mussá alakul. Ezen a meglehetősen 
frusztráló nehézségen próbáltak a 
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DeepMind kutatói úrrá lenni azáltal, 
hogy írtak egy másik algoritmust, 
amely figyeli a program működését, 
és igyekszik megfejteni, hogy hogyan 
is működik. Magyarul, próbál olvasni 
a másik számítógép elméjében. Az el-
ső eredményeket a stockholmi nem-
zetközi gépi tanulási konferenciát tár-
ták a szakmai közvélemény elé.

A ToMNet névre elkeresztelt rend-
szer három elkülönített, de mégis 
együttműködő mesterséges neuron-
hálóból áll. Az első a másik mestersé-
ges intelligencia szokásait térképezi föl 
a korábbi cselekedetei alapján, míg a 
második a jelenlegi „hiedelmeire” 
próbál következtetni. A harmadig 

részrendszer értelmezi az első kettő 
neuronháló eredményeit, és ezek 
alapján előre jelzi az elemzett algorit-
mus valószínű jövőbeli viselkedését. 

No, egyelőre a ToMNet képességeit 
illetően nem kell filozófiai értekezé-
sek kritikai értelmezésére gondolni. 
Az első tesztek során három, virtuális 
arénában mozgó, mesterséges intelli-
gencia által irányított „játékos” kö-
vetkező lépésnek jóslása volt a felada-
ta. A játékosok feladata az volt, hogy 
úgy navigáljanak az arénában, hogy 
minél több színes dobozt gyűjtsenek 
össze. Három fajta volt belőlük: ame-
lyik nem látott, amelyik nem emléke-
zett korábbi lépéseire, illetve amely 

látott és emlékezett is. A TomMNet, 
miután alkalma nyílt megfigyelni 
ezek viselkedését, nemcsak meg tud-
ta mondani, hogy melyik típusba tar-
toznak a három közül, de a követke-
ző lépésüket is sikeresen előre jelezte. 
Sőt, az ágensek téves hiedelmeit is 
kismerte. Egy másik tesztben az 
egyik játékost „rövidlátónak” prog-
ramozták, tehát csak a közvetlen 
környezetét látta. Miután elindult, 
átrendezték a távolabbi környezetet. 
A ToMNet a megváltozott körülmé-
nyek dacára is képes volt helyesen elő-
re jelezni, hogy a játékos követni fog-
ja eredeti mozgásirányát, hiszen nem 
lát messzire, így nincs tudomása ar-
ról, hogy elképzelései tévesek.

Alison Gopnik, a berkeley-i Kali-
forniai Egyetem fejlődéspszichológu-
sa (akinek nagy sikerű A babák pszi-
chológiája című könyve magyarul is 
olvasható) a fejlesztés kapcsán el-
mondta, hogy „a tudatelmélet képes-
ségnek egyértelműen életbevágó je-
lentősége van az ember számára”. 
De, noha egyes algoritmusok képes-
ségei megdöbbentők, jelenleg még 
nem állnak a ember gyerekek szintjén 
sem, akik a hasonló teszteket általá-
ban százszázalékos sikerességgel meg-
oldják, még akkor is, ha soha koráb-
ban nem találkoztak a feladattal.

 kovács Márk
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A Szent Korona-eszme és a 
Szent Korona-tan fogalmat 
egymással azonos értelemben 

is szokták használni, nézetünk szerint 
azonban helyesebb a kettőt különvá-
lasztani. A Szent Korona-eszme a ko-
rona szimbolikáját fedi – itt tekintsünk 
el attól, hogy egyáltalán mikortól lehet 
a magyar királyi koronát szentnek te-
kinteni. Például Szent István királynak 
(1001–1038) fiához, Imre herceghez in-
tézett Intelmeiben a korona mint a föl-
di királyi hatalom, de mint az égi, örök 
hatalom jelképe is megjelenik. Maga a 
Szent Korona később szimbolizálta az 
államterületet is, gyakran találkozunk 
ezzel a kifejezéssel: „Szent Korona or-
szágai”. Mindezeket természetesen 
csak példaként hozzuk, a koronaszim-
bolika átfogó végigvezetésére ezen a 
helyen nem vállalkozhatunk.

Az említett jelképekkel szemben a 
Szent Korona-tan egy közjogi („al-
kotmányjogi”) doktrína, melynek első 
megfogalmazását Werbőczy István 
(1458 körül–1541) országbírói ítélőmes-
terre vezetik vissza. A tan kiinduló-
pontja, hogy a magyar államot a király 
és a nemzet alkotja. (A korban a nem-
zethez tartozást nem az anyanyelv ha-
tározta meg, hanem hogy valaki ne-
mes volt-e vagy sem.) Az állam két fő 
személyi összetevője – a király és a 
nemzet – együtt a „Szent Korona 
egész teste”. A legfőbb államhatalom a 
Szent Korona egész testét illeti meg. 
Ebből következik egyrészt az, hogy a 
korona jogán a nemzet tagjai is részt 
vesznek az államhatalom gyakorlásá-
ban, másrészt, hogy a király a hatal-
mát nem a saját jogán, hanem a koro-
na jogán birtokolja. A koronázás ná-
lunk tehát nem formális, hanem köz-
jogi aktus volt: a koronázással szállt át 

a királyi hatalom a királyra a koroná-
ról. A tannak tehát a hatalommegosz-
tás a lényegi eleme, mely Magyaror-
szágon egyeduralkodó királyt, despo-
tát (vagy modern értelemben: ilyen 
„köztársasági elnököt”) nem ismer el.

Rövid fejlődéstörténet
A szimbolika fejlődése a tannal ter-
mészetesen összefüggésben van, és e 
tekintetben fontos, hogy a XV. szá-
zadra már nem a király hatalmát, ha-
nem a királytól független államha-
talmat jelképezi a Szent Korona. Jól 
látható ez már 1401-ben, Luxembur-
gi Zsigmond (1387–1437) őrizetbe 
vétele idején, amikor a főurak a 
trónját megszűntnek tekintették. A 
királyi tanács országos tanáccsá ala-
kult át, mely a Szent Korona nevé-
ben folytatta a hatalom gyakorolását.

A tant Werbőczy 1514-ben megje-
lent Tripartitumában (Hármaskönyv) 
azzal teremtette meg, hogy összekap-
csolta a hatalommegosztás gondolatát, 

az államhatalmat szimbolizáló Szent 
Koronát és az organikus államszemlé-
letet. (Az organikus államszemlélet, 
azaz az állam élő testhez való hasonlí-
tása már az ókorban megjelent. Például 
Rómában Menenius Agrippa az em-
beri testhez hasonlította az államot, 
amelynek egyaránt részei a patríciu-
sok és a plebejusok. Bár az organikus 
államszemléletet a középkorba az 
egyház Krisztus testének képében 
közvetítette, Werbőczy e szimboli-
kát akár római jogi tanulmányaiból is 
ismerhette. Bizonyítja ezt, hogy a Tri-
partitumba megkísérelt egy-egy római 
jogi szabályt is átvenni, más kérdés, 
hogy ezeket a bírósági gyakorlatba nem 
sikerült átültetni.)

A Tripartitum egyik leggyakrab-
ban idézett része így szól az uralko-
dó és a nemesek kölcsönös egymás-
rautaltságáról, azaz a hatalommeg-
osztásról: „…Mert a fejedelmet is csak 
nemesek választják, és a nemeseket is 
csak a fejedelem teszi azokká… […] 

A  M A G YA R  TÖ R T É N E T I  A L KOT M Á N Y  V I TATOT T  DA R A B JA

A SZENT KORONA-TAN
A Szent Korona története újabb évforduló kapcsán kerül előtérbe a folyó évben: negyven éve annak, 
hogy az Amerikai Egyesült Államokból hazatért országunk alkotmányos állami folytonosságának e jel-
képe. A „jelkép” kifejezést szándékosan használjuk már itt a bevezető sorokban, hiszen nekünk, magya-
roknak a „látható” korona mellett létezik egy másik, azt övező „láthatatlan” korona. A láthatatlan koro-
na azon gondolatok összességét jelenti, amelyet Szent Koronánk megtestesít. Alkotmánytörténeti 

szempontból ezek közül a legfontosabb a Szent Korona-tan, ezzel foglalkozunk az alábbiakban.

Sandra Blakely előadása
(FORRÁS:  EMORY EGYETEM))

A II. Mátyás által a koronázási ékszerek számára készíttetett vasláda
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Timon Ákos (1850–1925) volt azon-
ban a Szent Korona-tan igazi kidol-
gozója, aki sajátos misztikával is fel-
ruházta azt. A tan Timonnál már 
nem korlátozódik térben és időben, 
mert úgy vélte, hogy annak legfőbb 
elemei ugyanúgy a honfoglalás korá-
ban, mint a saját korában is érvénye-
sek. A Szent Korona-tant „hungari-
cumnak” tekintette, abban az érte-
lemben, hogy a koronának ez a meg-
személyesítése máshol a világon nem 
lelhető fel. Úgy vélte, hogy „a magyar 
nép alkotmányfejlődésének legsajátosabb 
alkotásáról van szó”, amelynek jelentő-
sége csak az angollal mérhető össze.

Timon nézetei                         
és a történettudomány

Timon nézetei a XX. század elején 
már kritika tárgyává váltak, töb-
bek között Szekfű Gyula (1883–
1955) történész is a Szent Korona-
tan gyökereit a rendi társadalom 
kialakulásában látta, nem pedig 
egy különböző korszakokon válto-
zatlanul átívelő magyar közjogi 
géniuszban. A tan teljes kialakulá-
sát Werbőczy munkásságához tár-
sította. A Horthy-korszak közjog-
ászainál – elsősorban Tomcsányi 
Móricnál (1878–1951) és Molnár 
Kálmánnál (1881–1961) – viszont 
döntően Timon szemléletmódja 
vált uralkodóvá. A vitát Eckhart 
Ferenc (1885–1957) jogtörténész 

És az ily nemesek […] a szent ko-
rona tag jainak tekintendők.” 

Az utóbbi mondat tükrözi az orga-
nikus államszemléletet, ahová Wer-
bőczynél az emberi test helyére a 
Szent Korona teste lép be. Igaz, 
Werbőczy a törvényhozásban való 
egyenlő részvételt inkább a népfel-
ség elvére igyekezett visszavezetni, 
de mi sem állítjuk, hogy a tan Wer-
bőczynél végleges és összefüggő 
formában megfogalmazódik. A tant 
„éretté” csak a XIX. század közjog-
ászai fejlesztették ki.

Werbőczy építménye a Habsburg-
korban rogyadozni kezdett, bár az 
I. Ferdinánd idején, 1553-ban elké-
szült Quadripartitum (Négyeskönyv) 
a Szent Korona tanát még elismerte, 
illetve báró Révay Péter Turóc vár-
megyei főispán, koronaőr 1613-ban 
megjelent De sacrae coronae regni Hun-
gariae… könyvében is azt a törvények 
törvényének nevezte. 1687-ben, I. Li-
pót alatt azonban felfüggesztették a 
királyválasztás jogát, így a XVII. szá-
zadtól kezdve a korona ismét inkább 
csak jelkép, mely szimbolizálta a király 
hatalmát. A szimbolikának ezenkívül 
még a területi integritásra vonatkozó 
értelme volt folytonos, így érte meg a 
XIX. századot. (Még 1848-ban is kö-
vetelni kellett Magyarország unióját 
Erdéllyel.)

Az 1848-as alkotmányjogi refor-
mok érintették a Szent Korona-tant 
is, hiszen 1848 előtt csak a földbirto-
kos nemesek voltak a Szent Korona 
tagjai, ekkortól viszont az állampol-
gári jogegyenlőség elve alapján már 
minden honpolgár, beleértve a volt 
jobbágyokat is. Továbbá – összefüg-
gésben az ősiség eltörlésével – meg-
szűnt a Szent Koronának az ország 
területére vonatkozó főföldesurasága 
is. (A Szent Korona-birtoktan 
ugyanis korábban minden birtokjog 
gyökerének a Szent Koronát tekinti.)

Werbőczy tanítását a dualizmus 
közjogászai és jogtörténészei mo-
dernizálták. Hajnik Imre jogtörté-
nész (1840–1902) a királyt és a nemes-
séget egyesítő koronatestet már az or-
szággyűlésben látta, és egyébként ő 
volt az első, aki a „Szent Korona-tan” 
kifejezést használta. Hajnik szerint a 
nyugati, hűbéres társadalmakkal 
szemben a magyarságot a közjogi 
gondolkodás jellemzi, e közjogiassá-
got tükrözi a Szent Korona-tan is.

1931-ben megjelent programtanul-
mánya robbantotta ki, a vita nem 
jutott nyugvópontra a mai napig.

Mielőtt tömören összegezzük a né-
zeteltérés főbb pontjait, néhány para-
doxonra térünk ki. Például, hogy Ti-
mon meghalt 1925-ben, így a nézete-
ivel kapcsolatos vitát Eckhart a saját 
kortársaival, jogászokkal és politiku-
sokkal folytatta le. Eckhartnak nem 
volt jogi végzettsége, de a vele szem-
ben álló közjogászok sem voltak egy-
úttal történelemtudós bölcsészek. 
Tomcsányi a jogtörténetről egyene-
sen azt vallotta, hogy „mint önálló tu-
domány, nagyfontosságú, de a közjog-
nak mégis csak segédtudománya”. Sü-
ketek párbeszéde volt tehát a vita. 
Ráadásul a Szent Korona-tan lénye-
gét is alig érintette, Eckhart megálla-
pításai „éppen hogy csak súrolták a szent-
korona-tan Timon-féle magyarázatát” – 
Mályusz Elemér (1898–1989) törté-
nész megfogalmazásával élve. 
Magának Eckhartnak az volt a véle-
ménye, hogy a vita semmit sem tett 
hozzá a Szent Korona-tan történeté-
hez. „A Szent Korona-eszme történe-
te” csak tíz évvel később, 1941-ben 
jelent meg, mely könyvét Eckhart a 
vita nyomán írta meg. Végül, 
hangsúlyoznunk kell, hogy 
Eckhart 1931-es program-
tanulmányával a jogtör-
ténetírást szerette volna 
kritikai szemléletűvé 

A koronázási palást központi része Jogar
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tenni, csakhogy a Trianon utáni ér-
zelemvilágba tökéletesen illeszkedtek 
Timon nézetei. Így írását olyan felhá-
borodás követte, hogy például ifjabb 
Ugron Gábor az egyetemi katedrájá-
tól való megfosztását követelte.

Eckhart tagadta, hogy Szent Istvá-
nig visszavezethető volna a korona-
tan. Nézete szerint nem lelhető fel 
az Intelmekben az első alakja. Csak 
a XV. századtól fejezi ki a király és a 
rendek együttes hatalmát a korona. 
Úgy gondoljuk, nem feltétlenül he-
lyes, ha a korona-szimbolikát keres-
sük az Intelmekben, mivel a tannak 
a hatalommegosztás a lényege. Más 
kérdés, hogy a hatalommegosztás 
gondolata mikor kapcsolódik a 
Szent Koronával össze, illetve, 
hogy a hatalomban a megosztás 
révén még kik részesednek és mi-
lyen mértékben. Ha ilyen szemszög-
ből olvassuk át az Intelmeket, talá-
lunk egy érdekes helyet: „A tanács ál-
lít királyokat, dönt el királyi sorsokat…” 
Ez álláspontunk szerint „rímel” a 
Werbőczytől idézett sorokra.

Eckhartnál tartalmában folyamato-
san módosult a Szent Korona-esz-
me, és annak megfelelően alakult, 
hogy milyen társadalmi csoportok 
mekkora szerepet játszottak a király 
mellett. Molnár Kálmán viszont az al-
kotmánytörténeti folytonosságot hang-
súlyozta, és hogy a magyar közjogi géni-
usz a forrásokon keresztül nem feltétle-

nül tükröződik vissza.
A magyar jogfejlődést Eckhart is 

egyedinek tartotta, de nem el-
szigeteltnek, mert véleménye 

szerint lengyel és cseh hatások alatt 
fejlődött a magyar korona-tan. 
Úgy gondolta, hogy az angol és a 
magyar viszonyok között párhuza-
mot vonni nem más, mint „nemze-
ti önhittségből származó fantázia”. 
Tomcsányi szerint a királyi hatalom 
és az egyéni szabadság kettősségére 
épülő államszemlélet létezett más 
nemzeteknél is, beleértve az ango-
lokat is. Nem volt azonban olyan 
szemléletes konstrukciója, mint ná-
lunk a Szent Korona-tan. A koro-
názásnak sem Angliában, sem Fran-
ciaországban nem volt olyan jelentő-
sége, mint hazánkban. Nálunk 
ugyanis a rex non moritur (a király 
nem hal meg) elv ismeretlen volt, az-
az, hogy pillanatnyilag sem áll be 
trónüresedés, mivel a trónörökösö-
désre jogosult azonnal a király helyé-
be lép a király halálakor. A francia 
közjog ezt az elvet mint le roi est 
mort, vive le roi (meghalt a király, él-
jen a király) ismerte. Ezzel szemben 
nálunk a Szent Korona volt a kirá-
lyi hatalom folytonosságának a 
képviselője.

Jelzi ezt, hogy I. Ulászló (1440–1444) 
királlyá választásának idején a Szent 
Koronát ellopatta Luxemburgi Erzsé-
bet, Zsigmond király özvegye, azért, 
hogy három hónapos fiát, V. (Utószü-
lött) Lászlót (1444–1457) királlyá ko-
ronáztassa vele. Igaz, a rendek erre 
olyan határozatot hoztak, mely sze-
rint a rendek akarata a forrása a kirá-
lyi hatalomnak, nem pedig a korona 
(1440). Tomcsányi ebből kiindulva vi-
szont megállapította, hogy ha esetleg 

elpusztulna a Szent Ko-
rona, akkor a nemzetet 
illeti meg annak pótlásá-
nak a joga, és ugyanígy a 
nemzet szükség esetén a kirá-
lyi szervet is pótolhatja. Közjogi-
lag így (is) megalapozható Horthy 
Miklós kormányzósága.

Eckhart a közjogászoknál jogosan 
hiányolta a forráskritika alkalmazá-
sát. Például az Anonymus által leírt 
etelközi vérszerződési pontokat 
Tomcsányi és Molnár is hiteles for-
rásnak tartotta. Pedig a középkor-
ban kritikai történetírás még nem 
létezett, a „történetírók” saját ko-
runk gondolatait szívesen vetítették 
ki régi időkre. A vitába a történészek 
oldalán beálló Bartoniek Emma 
(1894–1957) is kifejtette, hogy Ti-
mon a Szent Korona elméletét sok 
helyen nem helytállóan rajzolta meg, 
mert azt csak Werbőczy művéből és 
néhány középkori oklevélből ismer-
te. Ismét megjegyezzük azonban, 
hogy nézetünk szerint a hangsúly 
nem a vérszerződés történetének a 
hitelességén van, hanem hogy léte-
zett-e bármiféle hatalommegosz-
tás az ősi magyar társadalomban. 
Ha igen, akkor az a későbbi Szent 
Korona-tan előzménye lehet.

A vita a mai napig folyik
A vita nem zárult le a Horthy-kor-
szakban, inkább csak abbamaradt. Az 
1950-es években kialakult második 
vita hozzájárult Eckhart egészségé-
nek romlásához és halálához. „Szel-
lemtörténettel” vádolták meg 1956-
os tevékenysége miatt, de a meg-
hurcoltatástól megmentette a halá-
la. A harmadik vita a Szent Korona-tan 
továbbélésének kérdéséről az 1989/90. 
évi rendszerváltoztatást követően bon-
takozott ki, és tart napjainkban is.

Tény azonban, hogy a „láthatatlan 
korona” jelentős szerepet játszott ab-
ban, hogy a Szent Koronát a Magyar 
Nemzeti Múzeumból az Országház-
ba helyezték át a Magyar Millennium 
alkalmával. Elismerve a magyar tör-
téneti alkotmányban betöltött szere-
pét, így hivatkozik rá a 2011-ben el-
fogadott Alaptörvény: „Tiszteletben 
tartjuk történeti alkotmányunk vívmá-
nyait és a Szent Koronát, amely megtes-
tesíti Magyarország alkotmányos állami 
folytonosságát és a nemzet egységét.”

Hollósi Gábor

Szent Korona, jogar, országalma, kard
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maradt. A Pannon-tó legjobb mai 
analógiája a Kaszpi-tó. Egyrészt mé-
retük, másrészt a sótartalmuk miatt; 
a sótartalom körülbelül az egyhar-
mada a Földközi-tengerének – az 
ilyen csökkent sótartalmú vizet hív-
juk brakkvíznek. Abban is hasonlít a 
Kaszpi-tóhoz, hogy földtörténeti 
léptéket tekintve is számot tevő ideig 
létezett, körülbelül 7 millió évig.  
– Hogy van pontosan ez a kiéde-
sedés: miért édesedett, miért nem 
betöményedett a víz?
– Azt tudjuk, hogyha ennek a tónak 
lett volna kifolyása, akkor nagyon 
rövid idő alatt kiédesedett volna. 
De az élővilág azt mutatja, hogy va-
lószínűleg megmaradt egy jelentős 
sótartalom. Ezt úgy tudjuk elképzel-
ni, hogy lefolyástalan tó volt, annak 
viszont valóban be kellett volna 
töményednie. Valószínűleg egy na-
gyon kicsi vagy időszakos túlfolyás 
elegendő volt ahhoz, hogy valamifé-
le egyensúlyt teremtsen. Elképzelhe-
tő, hogy ez valamilyen felszín alatti 
szivárgással történt. 

Egyébként a Pannon-tóról szóló 
szakirodalomban szinte mindenütt 
előfordul ez a „fokozatos kiédese-
dés” kifejezés, pedig nekem az a 
gyanúm, hogy ez nem így történt. 

Valószínűleg volt egy erős rövid ki-
édesedés, amikor a tó kialakult, 
ezért tűnt el a tengeri élőlények nagy 
része. De utána úgy tűnik, hogy ál-
landó volt a sótartalom. A tengeri 
fajok túlnyomó része eltűnt, de ame-
lyik megmaradt, az egészen változa-
tos formákat létrehozó fejlődésnek 
indult. Azután a környező édesvi-
zekből, folyókból és tavakból érkez-
tek fajok, amelyek beléptek a tóba, 
és elviselték annak csökkent, de ál-
landó sótartalmát. Az ő számukra is 
egy új világ nyílt meg a fejlődésre, 
egészen meglepő változásokon men-
tek át. Talán hogy a Pannon-tó élő-
világa ennyi forrásból táplálkozott, 
ez indokolja, hogy elképzelhető (bár 
nehéz ellenőrizni), hogy az egész vi-
lág földtörténetében ez volt a 
legfajgazdagabb tavi puhatestű fauna. 
Ezt a néhai mesterem, Müller Pál ve-
tette föl, és én hajlok rá, hogy igaza 
volt. Még nem találkoztam olyan 
adattal, ami ezt cáfolná.
– És ezt a változatos élővilágot mi 
mind ismerjük ebből az időszakból?

A paleontológus csak olyan élőlé-
nyekkel tud dolgozni, amelyeknek 
van valamilyen szilárd váza. Tehát a 
Pannon-tóból a legjobban ismert cso-
port a puhatestűek (kagylók, csigák), 

– Miért választotta a pannóniai 
korszakot a kutatási területének?
– Másodéves geológushallgató vol-
tam, amikor terepgyakorlatra men-
tünk a Káli-medencébe. Mindszent-
kállán működött egy kis homokkő-
bánya. Megnéztük a kőzetrétegeket, 
és mutatták, hogy vannak benne 
fosszíliák is. Megnéztem, és ó – 
mondom – ezek nagyon érdekesek! 
A tanáraim ajánlgatták, hogy lehet 
egy TDK-t írni belőle, ha valakinek 
van kedve. Attól kezdve beszippan-
tott a Pannon-tó élővilágának a 
megismerése. 
– Pannon-tenger vagy Pannon-tó? 
Mit láthatunk ezen a területen a 
miocénben?
– A Kárpát-medence (vagy, ahogy a 
geológusok ismerik, Pannon-me-
dence) egy hegységekkel körülvett 
tagolt medenceterület. A miocén 
közepén kezdődött el a környező he-
gyek emelkedése és a medence süly-
lyedése. A süllyedés következtében a 
Földközi-tenger vize beáramlott. 
Közben a környező hegyek folyama-
tosan emelkedtek, majd elzárták 
először a Földközi-, majd a Fekete-
tengeri kapcsolatát. Így 11,5 millió 
évvel ezelőtt létrejött egy zárt me-
dence, amiben egy hatalmas tó 
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Ahogy a Budapest–Nyíregyháza útvonalon végigmegy az 
autópályán, pontosan tudja, hogy milyen rétegek váltják 
egymást az autója alatt, és merre hullámzott valaha a 
Pannon-tenger. Magyar Imre geológus, a hazai késő mio-
cén puhatestű fauna jelenlegi legalaposabb ismerője; 
több fajt is neveztek el róla. A puzzle szerelmese: szen-
vedélye az ősmaradványok kibontása a kőzetekből, a töre-
dékek összeillesztése, majd számos lelet segítségével, 
a pannóniai korszak mozaikjainak egybeillesztésével 
hazai földtörténet egy szeletének összeállítása egy 

részletgazdag képpé.

PALEOPUZZLE
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De a dolog vége mégiscsak az, 
hogy ha ezeket megértjük, akkor 
adott esetben nekem elég lehet egy 
apró kagylóhéjtöredék a fúrómag-
ban, hogy félmillió éves pontosság-
gal meg tudjam mondani a réteg ko-
rát. Ez kell az olajiparban. Értenünk 
kell, hogy a földfelszín alatt milyen 
kőzetek vannak, milyen korúak, hol 
keletkeztek, és egymáshoz képest 
hogy néz ki a geometriájuk. 

Ehhez minél jobb koradatot, és 
minél pontosabb üledékképződési 
helyzetet tudunk, annál pontosabb 
modellünk lesz, és annál kisebb a 
kockázata a szénhidrogén-kutató 
furásnak. Az olajiparban átlagosan 
minden 5-6. kutatófúrás szokott si-
kerülni, de ezt fel lehet javítani úgy, 
hogy minden 2-3. találjon. Itt óriási 
pénzekről van szó, ami megmenthe-
tő. Tehát az olajipari adatokra tá-
maszkodva végzünk elméleti alap-
kutatást, amelynek az eredményei 
mégiscsak az olajipar gyakorlati 
hasznára vannak.
– Mostanában merre fúrnak?
– Magyarország hagyományos szén-
hidrogén-lelőhelyein: Délnyugat-
Magyarországon és az Alföldön. 
– De úgy tudom, hogy az utóbbi 
években az országban más terüle-
tekről, hegységekről is publikált.
– Igen, én ott is kutatom a pannóni-
ai rétegeket, ahol a hegytetőn buk-
kannak ki, és ahol nyilván nem ke-
resünk olajat. Ez olyan, mint egy 
nagy kirakós játéknak egy-egy da-
rabja. Ha bárhol, bármilyen kis kő-
zetfeltárásról vagy fosszíliáról meg-
értünk valamit, az része lesz ennek 
az egész képnek. Az én szenvedé-
lyem az, hogy ezt a nagy képet sze-
retném minél pontosabban, minél él-
vezhetőbb minőségben kirakni. 
– Számszerűsíthető, hogy a kirakó 
mekkora része van kirakva?
– Ilyenkor mindig visszafelé érde-
mes nézni. Az ember abból nyer bá-
torságot a folytatáshoz, hogy azt 
látja, hogy mennyivel többet tu-
dunk ma, mint évtizedekkel ez-
előtt. Ha arra tekintek, hogy mi 
minden az, amit nem tudunk, az in-
kább elbátortalanító. Bár engem az 
is inspirál! Jó, ha az ember látja a nyi-
tott kérdéseket és problémákat, és 
keresi az utakat a jobb megértéshez.

Tegzes Mária

evolúciójának a leírása sokak számára 
izgalmas. Másrészt az eredményeink-
ből tudunk ősföldrajzi következtetése-
ket levonni, térképre tudjuk vinni, 
hogy hogyan változott a Pannon-
medence képe az időben. A paleo-
biogeográfia területe rendkívül izgal-
mas más tudományterületek számára 
is. Ami pedig a Pannon-medencére 
vonatkozó biosztratigráfiát illeti, en-
nek a fejlesztését a környező országok-
ban mindenütt figyelemmel kísérik. 
Ott igazából ugyanúgy lehet használ-
ni, mint nálunk. Az a terület, amelyen 
a Pannon-tó üledékei megtalálhatók, 
ma tíz országot érint!
– Ez, ha minden igaz, elsősorban 
alapkutatás; van ennek valamilyen 
gazdasági haszna?
– Különleges helyzetem van, mivel 
részben a MTA–Természettudományi 
Múzeum–ELTE közös paleontoló-
giai kutatócsoportjában, részben pe-
dig a MOL-nál dolgozom. Bár já-
rok a múzeumból is gyűjteni, mégis 

főként a gyakorlati szénhidrogén-
kutatás anyagaival dolgozom, tehát 
mélyfúrásokból felhozott kőzetmin-
ták ősmaradványaival. 

Ezekből az adatokból kiindulva tu-
dományos alapkutatást végzek: ar-
ról, hogy milyen volt itt a Pannon-tó 
és milyen volt az élővilága, hogyan 
változott az élőlények formája az 
evolúció során, hogyan hatottak egy-
másra, milyen földrajzi kapcsolataik 
voltak. Ez mind alapkutatás, első 
ránézésre nincs gyakorlati haszna. 

elég jól feldolgozottak a kagylósrákok, 
és ismerünk különböző szerves vázú, 
mészvázú és kovaalgákat. A halakról 
is tudunk valamennyit; halcsontok, 
halfogak, hallókövek és halpikkelyek 
előfordulnak a tó üledékében. Én a 
puhatestűeket vizsgálom, és annak 
alapján, hogy milyen fajokat találok 
egy kőzetben, kialakul bennem egy 
kép: egyrészt arról, hogy milyen korú 
a kőzet, megfelelően az általunk hasz-
nált biosztratigráfiának, másfelől ar-
ról, hogy milyen környezetben kép-
ződhetett.
– Tehát a Pannon-tó rétegeinek a kor-
meghatározása működik életrétegtani 
besorolással?
– A kutatásunk egyik központi kér-
dése, hogy hogyan tudjuk korolni 
ezeket a rétegeket. Még nem beszél-
tünk arról, hogy az élővilág, amit itt a 
tóban találunk, túlnyomórészt ende-
mikus fajokból áll. A puhatestűek ese-
tében például több, mint 90 százalék-
ban! Ezeket az ősmaradványokat 

nem lehet a globális vagy európai ős-
lénytani beosztásokhoz hasonlítani, 
így a Pannon-medencén belül ki kel-
lett alakítunk egy saját életrétegtani 
rendszert. Ennek az időbeli kalibrá-
lásához egyéb, főleg fizikai módsze-
reket alkalmazunk. 
– Érdekesek ezek a kutatások kül-
földön?
– Igen, ami az endemikus élővilágot, 
annak kialakulását és fejlődését illeti, 
az széles körű érdeklődésre tarthat 
számot. Egy ilyen gazdag élővilág 

Egy mélyfúrásból vett kőzetmintában egy endemikus pannóniai kagyló 
(Congeria zagrabiensis) látható (MAGYAR IMRE FELVÉTELE)
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E R E D M É N Y E S  M AT E KO S O K

TESTVÉRI TRÜKKÖK
Számos módja van az ismeretterjesztésnek, és bár elsőre talán nem 
gondolunk rá, de az önálló ismeretszerzésre való hatékony ösztön-
zés is közéjük tartozik. A tehetséggondozást egyik kiemelt felada-
tának tartó Tudományos Ismeretterjesztő Társulat ezért hirdeti 
meg évről évre a Kalmár László Matematikaversenyt. Sorozatunkban 
a kiemelkedő eredményt elérő versenyzőkkel és tanáraikkal beszél-

getünk a versenyzés örömeiről és a matematika szeretetéről. 

Göntér Jenni Lizandra a nagykanizsai Zrínyi Miklós 
– Bolyai János Általános Iskola Bolyai Tagintézmény 
tanulója a legkisebb korosztályból, a harmadikosok 
közül lett a nyertes versenyző. 
- Miért jelentkeztél a versenyre?
–   Julika néni hívta fel a figyelmemet, hogy van ilyen verseny, ő 
ajánlotta, hogy jelentkezzek. Kedvem volt kipróbálni magam.
- Órán ugyanazokat a feladatokat csináltad meg, mint a 
többiek, vagy külön feladatokat kaptál?
– Sok feladatlapot oldottam meg a verseny előtt. A tanórákon 
külön feladatlapokkal foglalkoztam, és ha valamit nem tud-
tam, akkor Julika néni elmagyarázta.
- Nehéz volt a verseny?
– Szerintem a döntő első napján könnyebb, a másodikon 
már nehezebb feladatokat kaptunk.
- Melyik volt a legnehezebb feladat számodra?
– A szombati napon kapott harmadik feladat a bicikli-
üzletről nekem nagyon nehéz volt.
- Mik a kedvenc feladataid?
– A legjobban a bűvös négyzetet szeretem.
- Hogy érezted magad a versenyen?
– Nagyon jól, a versenyfeladatok ötletesek voltak, de az 
eredményhirdetést végigizgultam.
- A versenyen kívül is szereted a matekot?
– Természetesen, hiszen a matek a kedvencem!
- Mit szeretsz benne?
– Mindent: a számokat, a számolást, a gondolkodást és az 
ezek közötti összefüggéseket.
- A családodban van, akinek fontos a matematika?
– Mindenkinek, a szüleim is szerettek matekozni és a két 
bátyám szép eredményeket ért el tanulmányi versenye-
ken a tantárgyból.
- Ők is segítettek neked felkészülni?
– Apa főleg a logikai feladatokban segít, Anya a bonyo-
lultnak tűnő feladatoknál szokta megmutatni az egysze-
rű utat, de a tesóimtól is már tanultam egy-két hasznos 
“trükköt” a feladatok megoldása közben.

***
A SZOMBATI NAP HARMADIK FELADATA

A Bringamánia boltban egykerekű, kétkerekű és háromkerekű járművek 
voltak. Harmadannyi egykerekű volt, mint kétkerekű, és a háromkerekűek 
száma 4-gyel több az egykerekűeknél. Hány egykerekű, hány kétkerekű és 
hány háromkerekű jármű volt a boltban, ha kerekeik száma összesen 122?

Horváth Júlia Éva, Göntér Jenni Lizandra 
felkészítőtanára.
- Fontos szerepet játszik az Önök intézményében a te-
hetséggondozás?
– Alsó tagozaton osztályainkban kiemelt szerep jut 
a Hollandiában kidolgozott CED programnak – 
differenciált képességfejlesztés – a matematika okta-
tásában, valamint a csoportos munkában folyó játékos 
tanulásnak.  Felső tagozaton, az alapképzésen túl cél-
zott tehetséggondozás is folyik. Nívócsoportos rend-
szerben tanítjuk a matematikát és az idegen nyelveket 
(angol vagy német), 1-1 csoportban emelt szinten zaj-
lik a német nyelv és a matematika oktatása. (5-8. év-
folyamon két-két párhuzamos osztályunk 3-3 cso-
portban.) Ezenkívül egyéni foglalkozások keretében 
is készítjük tanulóinkat a meghirdetett területi és or-
szágos versenyekre.
- Gyakran érnek el ilyen szép eredményt a diákjai?
– Kalmár-versenyre 2005/2006-os tanévtől készítem fel 
tanítványaimat. Országos 8. hely volt az eddigi legjobb 
eredmény, amit ezen a versenyen tanítványom elért. 
A jelenlegi 1. hely még nagyon „friss” élményként fel-
dolgozás alatt áll, de kis tanítványom minden dicséretet 
megérdemel.
- Hogyan tudja motiválni a diákokat, hogy jelentkezze-
nek versenyekre?
– Sokat gondolkodtam, hogy vajon miért szeretnek a 
tanítványaim versenyezni. Őszintén mondom, hogy 
nem tudom. Talán inkább jó megérzéssel sikerült 
mindig kiválasztanom azokat, akiket egy kicsit „elért 
a matematika szele”. Mai napig olyan kisgyerekek 
között vagyok, akik mindent elkövetnek, hogy őket 
is ünnepeljék. Lehet az egy jól megírt témazáró, vagy 
egy országos helyezés. Ami pozitívum, hogy mindig 
olyan csapattal dolgozhattam, akik egymás sikerének 
is tudtak örülni.
- Hogyan tud segíteni a diákjainak, hogy alaposan fel 
tudjanak készülni a versenyekre?
– A differenciált tanórai munkák, az egyéni fejlesztő 
órák, az előző tanévek feladatsorainak megoldása, va-
lamint az interneten található végtelen lehetőségek tár-
háza – mindez megfelelő alapot nyújt a versenyekre 
való felkészítéshez.

Tegzes Mária



Magyarország minden egyes 
négyzetcentiméterét ortofotó
kon örökítették meg az elmúlt 

több mint ötven évben. Az 1959 után 
készült polgári célú légifotók gyűjte
ményét a BFKH Földmérési Távérzé
kelési és Földhivatali Főosztályának 
Légifilmtárában őrzik, ahol 2012 óta 
folyamatosan zajlik az analóg negatí
vok digitalizálása. Ekkor született 
meg ugyanis az a törvény, amely elő
írja, hogy „Digitális légifényképtárban 
kell megőrizni a Magyarország területé-
ről készült légifelvételeket. Az analóg 
(film) technológiával készült felvételeket 
digitálissá kell alakítani és adatbázisba 
kell szervezni.”  A törvényi előírások
nak megfelelve a Digitális 
Légifelvétel Archívum online szol
gáltatása – röviden DLA – nevű uni
ós projekt keretében megvalósult a 
Magyarország területéről készült, mára 
már romló állapotú analóg légifelvételek 
egy részének digitalizálása, adatbázisba 
rendezése, megteremtve az online hoz
záférés lehetőségét nem csupán a hiva
talok, a közszféra, a hatóságok, hanem 
minden érdeklődő felhasználó számára. 

A 219 268 000 Ft támogatásból 
megvalósult projekt során az akkor 
még Földmérési és Távérzékelési Inté
zet névre hallgató szervezet archívu
ma teljes anyagának 15 százalékát, 
61 800 légifelvételt dolgoztak fel, 
majd térképre igazítva, azaz 
georeferálva felkerültek a fentrol.hu
ra. Bár a projekt 2014. június 30-án 
lezárult, a munka a mai napig folyta
tódik, így félévente mintegy tízezer 
képpel bővül az ingyenesen elérhető 
archív légifotók száma, de elérhetők 
azok georeferencia fájljai és a leíró 
adatai is. A letölthető állományok a 
geoshop.hu webáruházon keresztül 
a nap 24 órájában azonnal elérhetők. 

Az archív légifelvételek
A Légifilmtárban található körül
belül 412 000 analóg képkockát 
1959-től kezdve időrendben és film
szám szerint rendezve tárolják a 
klimatizált, 16 Celsius-fokos, állandó pá
ratartalmú helyiségben. A felvételek ne
gyede tekercs formájában filmtartó kap
szulákban, háromnegyed része pedig 
felvágva, regiszteres albumokban pihen 
a polcokon. A többségében 240 milli
méter széles, 230x230 milliméter 
hasznos felületű film mellett sok 
190 milliméter széles filmet is tárolnak itt. 

A felvételek jelentős részén „hiányzó” 
részek is vannak, mivel a ’90-es évekig 
a Magyar Néphadsereg Térképészeti 

Intézetének felügyelete alatt kitakarták 
a fontosabb ipari létesítményeket és a 
honvédségi objektumokat. Előfordult a 
légifelvételek maszkolásra jelölt terüle
tein az emulzió teljes lekaparása és ezzel 
végleges megsemmisítése is, ezek most 
fekete vagy fehér foltként éktelenked
nek a felvételeken. A ’60-as évek végé
től a kaparás helyett már a titkosítandó 
terület letakarását, kifedését alkalmaz
ták: sötétvörös ulánó fóliát ragasztottak 
a képekre.  Ezeket a szkennelés előtt el
távolítják a szakemberek, így láthatóvá 
válnak a titkosított területek.

A képek digitalizálásakor mindig 
a legveszélyeztetettebb állapotúak 
élveznek elsőbbséget. Az elmúlt 

A TÖRVÉNYI KÖTELEZETTSÉGTŐL A KÖZÖSSÉGTEREMTÉSIG

Több mint négyszázezer magyarországi légifelvételt őriznek Budapest Főváros Kormányhivatala 
Légifilmtárában különleges körülmények között. Ma már a felvételek több mint egynegyedét 
bárki megnézheti az interneten is a fentrol.hu oldalon. Most abba nyertünk betekintést, hogy 
hogyan készültek az ország egész területét lefedő ortofotók, és hogyan lesz egy közel ötvenéves 

negatívból georeferált digitális fénykép.

MAGYARORSZÁG 
ODAFENTRŐL

Budapest, Móricz Zsigmond körtér (1977)
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meghatározni a képek helyzetét. Ez 
sok esetben igen hosszadalmas és 
bonyolult feladat volt, mivel a föld
rajzi helyet legtöbbször csak hozzá
vetőlegesen – térség vagy megye 
megjelölésével – adták meg. Ezután 
az egyes képeket a repülési sorok
ban egymást követő középpontok 
helyzetéből automatikusan számolt 
irányvektorok segítségével a meg
felelő irányba kellett forgatni. 

A szkennelés munkafázisa előtt a 
filmek állagmegóvás és tisztítás cél
jából egy pormentesített tisztaszo
bába kerülnek. Itt alaposan meg
tisztítják, portalanítják, ha szüksé
ges, akkor vegyszeres kezelésnek is 
alávetik őket. A titkosított filmekről 

ebben a fázisban kerülnek le a 
maszkok. A szkennelés jó minősége 
érdekében minden filmkocka átesik 
ezen a procedúrán.

A légifelvétel szkenner cseppet sem 
hasonlít az irodai gépekre. Ez egy 
rendkívül pontos és nagyon értékes 
berendezés, mely képes egész filmte
kercsek automatikus beolvasására is. A 
nagyfokú pontosság garantálja, hogy 
a beszkennelt felvételek alkalmasak 

időben egyre több színes felvétel 
(az archívumban található teljes 
képállomány mintegy 7 százaléka) 
szkennelése került sorra, mivel ezen 
felvételek esetén a különböző fényér
zékeny rétegek bomlása nem egy 
időben történik, így állapotromlásuk 
látványos. A ’70-es és ’80-as évekből 
így már szép számú valódi és infra 
színes felvételt láthatunk az oldalon. 

A digitalizálás lépései 
Első lépcső a képfőpontok helyének 
meghatározása volt. A légifelvételek 
nagy mennyisége és a pontos illesz
tésekhez szükséges adatok hiánya 
miatt a teljes képterületek szabatos 
georeferálására nem kerü lt sor, 

csak a középpontok helyzete lett 
meghatározva. Ha a képekhez ren
delkezésre állt az eredeti repülési 
terv – ezek akár 2 méter hosszú, át
tetsző pauszpapírra rajzolt pontso
rok is lehetnek – akkor ez alapján 
történt a transzformáció és a 
képfőpontok digitalizálása. 

Sajnos az 1969 előtt készült fil
mekhez nem találhatók ilyen repü
lési tervek, így manuálisan kellett 

maradnak fotogrammetriai – azaz a 
fényképen történő méréssel való – 
feldolgozásra. Ezek a fényképek 
ugyanis eredetileg nem esztétikai 
céllal, hanem mérnöki felhasználásra 
készültek. Ehhez persze szükség volt 
arra, hogy a felvételek minden eset
ben 60 százalékos átfedéssel készülje
nek, azaz egy földrajzi pont legalább 
két fényképen rajta legyen.

Kettő Leica DSW 700 típusú 
légifilmszkennerrel folynak jelenleg 
is a munkák. A tekercsben tárolt fil
mek szkennelése automatikus továb
bítással, az albumokba rendezett fil
mek szkennelése pedig kézi adago
lással történik. A légifilmszkenner 
digitális kamerája a felbontástól füg
gően 36-49 felvételt készít egy kép
kockáról és ebből állítja elő a teljes 
digitális felvételt. A repülések során 
törzslapok készültek, amiket szintén 
digitalizálnak, így visszakereshetők 
a felvételek készítésének körülmé
nyei, a felvételezés során használt 
eszközök és nyersanyagok is.

Az online hozzáférés 
biztosítása a honlapon

Jelenleg már 117 794 darab archív 
légifelvétel érhető el, illetve tölthe
tő le ingyenesen a fentrol.hu felü
letéről, köztük igen nagy számban 
találhatók a ’60-as évek közepén, 
illetve a ’70-es évek második felé
ben készült képek. 

A fentrol.hu oldal térképén piros 
„pin”-ek jelzik egy-egy kép helyét, év
számát, képszámát és ha az egérmuta
tóval megérintjük, felvillan az előnézeti 
kép is. A keresőben a Magyar Közigaz
gatási Határok (MKH) és a Google 
Maps adatbázisban meglévő település- 
és közterületnevekre lehet rákeresni. 

Az oldalon rengeteg szempont sze
rint szűrhetjük a felvételeket, példá
ul a készítés ideje, a fotó minősítése 
és a repülés magassága szerint is, de 
leválogathatjuk a már készre szer
kesztett, illetve legkevésbé pontosan 
illesztett felvételekre.

A letölthető képek teljes felbontá
sú változata akár 130 MB-os is le
het, de választhatunk kisebb, tömö
rített változatot is.

A felhasználók a böngészés mellett 
címkézhetnek, annotálhatnak is, az
az megjegyzéseiket a képterületen 
belül kis négyzettel beazonosíthat
ják. A képek mögött háttérként a 

Ulánó fóliával kitakart terület tisztítás előtt és után

1963-ban még álltak Hidegér puszta házai, ma erdő borítja a területet



Google műholdfelvételei is választ
hatók, sőt a légifelvételeket átlátszó
vá is lehet tenni, ezáltal könnyen és 
látványosan nyomon követhető az 
egyes területek változása. 

A fentrol.hu felhasználói közössége 
azonban nemcsak használja az ol
dalt.  Szép számmal akadnak ugyan
is olyanok, akik képszerkesztésre 
vállalkoznak, és pontosan a helyükre 
igazítják a felvételeket. A félévente 
megrendezett pontgyűjtő játékok 
idején pedig többszörösére nő a 
georeferálók száma. A fentrol.hu iga
zi sikere közösségteremtő erejében, a 
képszerkesztők szorgalmában mutat
kozik meg. A georeferálók többszáz 
fős táborának segítségével eddig az 

online elérhető archívum mintegy 
negyede került pontosan a helyére. 
Érdemes figyelemmel kísérni a 
fentrol.hu híreit, mert újra és újra le
hetőség nyílik részt venni a pont
gyűjtő játékban, amellyel nem csak a 
"nemzeti adatvagyon" gyarapodik, 
de értékes nyeremény és műhelyláto
gatás is várja a szerencséseket.

A fentrol.hu felhasználói között 
megtaláljuk a szakma képviselőit, 
elsősorban ingatlanrendező föld
mérőket, igazságügyi szakértőket, 
történészeket, de mellettük gyak
ran hivatkoznak a fentrol.hu szol
gáltatásra önkormányzatok, köz
gyűjtemények, múzeumok is. 
Mindenki számára hasznos, aki a 
korábbi állapotot és a mai helyze
tet össze kívánja hasonlítani, és a 
változást képekkel szeretné de
monstrálni.

Helytörténészek, régészek, táj
építészek is szívesen felkeresik az 
oldalt. Széles tábora van az egyko
ri sportpályák és régi kisvasutak 
kedvelőinek, akik előszeretettel 
böngészik a ma már nem működő 
nyomvonalakat. A magyarországi 
egykori harcterek, repülőterek 
kutatói is rátaláltak az oldalra, mi
vel sok felvételen tisztán látszanak 
a bombatölcsérek, lövészárkok, ré
gi repülőgépek. 

Érdekesség, hogy vadszámlálásra 
is használták már a képeket első
sorban Gemenc területén, ahol a 
télen készült havas felvételek al
kalmasak voltak erre. 

Braunmüller Péter 
takács krisztián 

turcsánné tóth zsuzsanna

Erzsébet-híd (1963)

Buszbaleset (1963)
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LogIQs
www.mensa.hu

3. fejtörő – Romhányi Dóra feladványa

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Romhányi Dóra feladványa

Megoldás: MADAGASZKÁR

(Az “összeadandó” szavak mássalhangzói szerepelnek  
az “összegben”, más magánhangzókkal.)

2. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

Megoldás: 2.

(A mutatott idők kimondva a természetes számokat adják  
növekvő sorrendben:

1/4 4 = 1; 1/2 4 = 2; 1/4 12 = 3; 1/2 8 = 4; 1/2 10 = 5; 3/4 8 = 6; 7.)
 

3. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa 

Megoldás: A lejtőn nincs megállás.

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 alkal-
mas. A megoldásokat jövő heti számunkban 
közöljük. Jó töprengést, briliáns ötleteket, ered-

ményes gondolkodást kívánunk!

1. fejtörő – Mikó Laura Hanna feladványa

Melyik ábra illik a kérdőjel helyére?

Hogyan jut el Pista a Mennybe,  
és hogyan a Pokolba 

 – olyan ötbetűs szavakon keresztül, 
melyek mindegyike csak egy betű-
ben különbözik a szomszédjától? 

 (A betűk sorrendje változhat.)

Pl: kéz lék lét tál láb

A beírandó szavak meghatározását 
a rejtvény alatt  

ábécésorrendben közöljük.

haladni, nem hall, nímand, ölel, pusztít,  
rámol, sütőedény, szita, tipor,  zsírozni

A táblázat egyetlen szót kódol, ám a megfejtés nem szimpla 
betűösszeolvasásból áll. Mi az elrejtett szó?

2. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa
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Előfizetési ár 2018-ban belföldre: 1/4 évre 4320 Ft, 1/2 évre 8460 Ft, 1 évre 16 200 Ft

Kanyarójárvány Európában – Kezdjünk félni?

A kanyaró (morbilli) elleni vakcinát már az 1960-as évek-
ben kifejlesztették. Azelőtt évi 2,6 millió ember halt bele 
világszerte a cseppfertőzéssel terjedő vírusbetegségbe, 
mely máig az egyik legragályosabb fertőző betegség. 

Az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének (WHO) 
adatai szerint a fiatal gyermekek körében a kanyaró az 
egyik vezető halálozási ok, annak ellenére, hogy bizton-
ságos és költséghatékony vakcina áll rendelkezésre. 2000 
és 2016 között a kanyaró okozta halálesetek globális szá-
ma a védőoltásnak köszönhetően 84 százalékkal vissza-
esett (550 ezerről 90 ezerre). 2016-ig az először beoltot-
tak aránya (85 százlalék) 13 százalékponttal, az ismétlő 
oltást is megkapottaké 49 százalékponttal (64 százalék-
ra) nőtt 2000-hez képest. Becslések szerint a kanyaró el-
leni védőoltás 2000–2016 között 20,4 millió haláleset 
bekövetkezését akadályozta meg.

Bár világszerte csökken a kanyarós megbetegedések szá-
ma, a WHO-nak az 53 országot magában foglaló Európai 
Régiójában 2017-ben kiugróan sok, 22 ezret meghaladó szá-
mú esetet regisztráltak. Ez a 2000. évinek (37 ezer) ugyan 
mindössze 64 százaléka, a 2016. évi adatnak (5273 eset) 
viszont a négyszerese. 2017-ben az EU-n belüli fertőzések 
összességében közel háromnegyedét Romániában (37 száza-
léka) és Olaszországban (36 százalék) regisztrálták. Ezekben 
az országokban alacsonynak számít az átoltottság, a vak-
cina első dózisával 87 és 92 százalékos, míg a második dó-
zisával mindössze 75 és 86 százalékos. Az unión kívüli 
európai országok közül Szerbiában és Ukrajnában 

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

2016-ról 2017-re 50-szer több megbetegedést regisztrál-
tak. A vizsgált két évben Európa-szerte 48 életet követelt a 
fertőzés. Az idei legfrissebb WHO-CISID adatok egyér-
telműen jelzik, hogy a fertőzést 2018-ban sem sikerült 
megfékezni. Az év első négy hónapjában 21,5 ezer ese-
tet, ezen belül 27 halálesetet jelentettek az európai or-
szágok, amelyek már megközelítik a 2017 egészében be-
következett eset- és halálozási számot (22,4 ezer, valamint 
35). Az idei hónapokban a tragédiák több mint fele Szerbi-
ában (14) történt, további elhalálozást Ukrajnából (4), 
Olaszországból (4), Görögországból (2), Franciaországból 
(1 fő), Romániából (1) és Oroszországból (1) jelentettek.

A szakemberek szerint ahhoz, hogy a kanyarós meg-
betegedések megszűnjenek, mindenhol el kellene érni a 
95 százalékos átoltottsági szintet. Magyarországon a köte-
lező MMR oltásnak köszönhetően mindkét dózis esetében 
99 százalékos az oltandó gyermekkorosztályok átoltottsá-
ga, és mindössze 36 kanyarós megbetegedést jelentettek 

2017-ben. (Az MMR egy háromkomponensű oltó-
anyag, amely a kanyarón kívül a rubeola/rózsahimlő 
és a mumpsz betegségek gyengített vírusait is tar-
talmazza.) 2018 első négy hónapjában 13 alkalom-
mal igazolódott be a kanyarófertőzés gyanúja. 
A magyar lakosság védettségi szintje tehát magas, 
ami különösen azért fontos, mert bizonyos csoporto-
kat (9 hónapos kor alatti csecsemők, várandósok, 
immunhiányosok, vagy akiknél az oltás nem alakí-
tott ki védelmet) csak a közösséget védő, nyájimmu-
nitás védhet meg a betegségtől. A kiváló átoltottsági 
statisztikák mellett a meglévő esetek arra hívják fel 
a figyelmet, hogy a betegség behurcolás útján ná-
lunk is bármikor megjelenhet, ezért folyamatosan 
erős közegészségügyi-járványügyi felügyeletet kell 
biztosítani. Mivel a fertőző betegségek nem ismer-
nek országhatárokat, minden ország felelőssége, 
hogy gondoskodjon a megfelelő immunizációról. 
Ehhez az Európai Bizottság ajánlásokat fogalmazott 

meg a tagországok számára, melyek a nemzetek közötti 
együttműködést kívánják elsősorban erősíteni.

A betegség és az ellene való védekezés magyarországi tör-
ténetét illetően kiemelendő, hogy hazánkban 1960–1969 
között még 30–50 ezer megbetegedést jelentettek éven-
te, melyből 10–170 közötti eset halálos kimenetelű volt. 
Első ízben 1969-ben kaptak a 15 hónapos gyermekek 
kanyaró ellen egy alkalommal kötelező oltást, ez az ol-
tási protokoll egészen 1989-ig volt érvényben. Ettől az 
évtől kezdődően a gyermekek 11 évesen kapnak egy má-
sodik,  ismétlő oltást is.

Berkéné Molnár AndreA

Összefoglaló adatok a kanyarófertőzésről a több, mint 300 megbetegedést 
jelentő, a WHO Európai Régiójába sorolt országokban
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

A mobiltelefon rontja a 
vizsgaeredményeket

E lőször bizonyították egy fél éves 
kísérletsorozatban, hogy az elő-

adások alatti mobiltelefon-használat 
hosszú távon rontja a tananyag elsa-
játításának hatékonyságát.

Az Educational Psychology című 
folyóiratban megjelent új tanul-
mány szerint a diákok kevésbé jól 
teljesítenek az év végi vizsgákon, 
ha az előadások alatt engedélye-
zett számukra, hogy elektronikus 
eszközöket, például mobiltelefont 
vagy tabletet használjanak tanulá-
son kívüli célokra.

Ráadásul azok a diákok, akik ma-
guk ugyan nem használják a fenti 
készülékeket, de olyan előadásokra 
járnak, ahol a használatukat enge-
délyezik, szintén rosszabbul teljesí-
tenek. A Rutgers University (USA) 
kutatói olyan kísérletet hajtottak 

vagy akár fél jeggyel. A kísérlet ered-
ménye először igazolta, hogy ha ta-
nulás közben megosztják a figyelmet, 
annak a hosszú távú emlékezet látja 
kárát, azaz a diákok kevesebb anyag-
ra emlékeznek.

Ráadásul, amikor a készülékek hasz-
nálatát engedélyezték az előadások 

Európa Amazonasa

Az UNESCO Ember és Bioszféra 
Programjának Nemzetközi Ko-

ordinációs Tanácsa július 25-én tar-
tott éves konferenciáján bioszféra-
rezervátummá nyilvánította a szlo-
véniai Mura-szakasz 29 000 hektár-
nyi folyami és ártéri területét. Ez a 
következő láncszem abban a projekt-
ben, melynek célja az öt országon 
átívelő Mura–Dráva–Duna Bioszfé-
ra-rezervátum létrehozása, amely-
ben a WWF  is aktívan részt vesz.

Az Európa Amazonasának is neve-
zett hatalmas területen belül a magyar-
országi, a szerbiai és a horvátországi 
részt az UNESCO már korábban is el-
ismerte bioszféra-rezervátumként, így 
Szlovéniával együtt jelenleg 850 000 
hektárnyi természeti és kulturális táj ke-
rült az UNESCO védettsége alá a há-
rom folyó mentén. Hamarosan pedig 
az ötödik ország is csatlakozhat hozzá-
juk: következő lépésként a Spielfeld és 
Bad Radkersburg közti ausztriai Mura-
szakasz is része lehet ennek a páratlan, 
egybefüggő területnek.

„Az UNESCO döntése hatalmas 
mérföldkőnek számít Közép-Európa 
legnagyobb természetes folyórendsze-
rének védelmében. Segítheti az olyan, 

horvát–magyar határig húzódik. Ez 
az állat- és növényfajokban rendkívül 
gazdag régió Szlovénia legnagyobb 
ártéri erdeinek ad otthont. Rengeteg 
fekete gólya fészkel, de a halak számá-
ra is ideális élőhely: az olyan – mára 
megritkult – vándorló halfajok, mint 
például a dunai galóca és a kecsege út-
ját nem zárják el gátak, szabadon úsz-
hatnak a Dráván keresztül a Dunába.

Az öt országra kiterjedő bioszféra-
rezervátum létrehozásával párhuza-
mosan konkrét természetvédelmi 

végre, melyben a tanulócsoporton 
belül vizsgálták, hogyha a diákok 
megosztják figyelmüket az óra alatt 
a mobiltelefon és az előadó között, 
az befolyásolja-e teljesítményüket az 
év közbeni dolgozatokat, és az év 
végi vizsgákat illetően.

A kísérletben az egyetem 118 kog-
nitív pszichológia szakos diákja vett 
részt egy szemeszter alatt. A lapto-
pok, telefonok és tabletek használa-
tát megtiltották az előadások egyik 
felében, a másik felében pedig enge-
délyezték. Amikor a készülékeket en-
gedélyezték, arra kérték a diákokat, 
hogy dokumentálják, hogy használ-
ták-e őket a tanulástól eltérő célokra 
az előadások alatt.

A tanulmányból kiderült, hogy a 
készülék használata nem csökkenti 
az előadás alatt kitöltött, megértést 
mérő tesztek eredményét, de csök-
kenti a szemesztert lezáró vizsga 
eredményét minimum 5 százalékkal, 

természetkárosító projektek elleni küz-
delmet, mint például a szlovéni-
ai Hrastje Mota közelébe tervezett 
murai vízerőmű megépítése, de a he-
lyi lakosok saját környezetük iránti 
elkötelezettségét is erősíti” – mondta 
Arno Mohl, a WWF Ausztria Mura-
Dráva-Duna program vezetője.

Az új, szlovéniai Mura Bioszféra-
rezervátum – amely egyben Natura 
2000 terület is – körülbelül 100 kilo-
méter hosszan terül el a Mura mentén, 
az osztrák–szlovén határtól egészen a 
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alatt, akkor azoknak a teljesítménye 
is hanyatlott, akik a készülékeket 
nem használták.

Arnold Glass professzor, a tanul-
mány vezető szerzője hozzátette: 
„Eredményeinkre fel kellene figyelnie 
az elkötelezett diákoknak és tanárok-
nak. A mobileszközök használatának 
igenis van olyan belső hatása, mely 
rontja a vizsgateljesítményt és a végső 
osztályzatot is. Ahhoz, hogy sikeresen 
lehessen használni a mobiltelefonokat 
a tantermekben, az oktatóknak el kel-
lene magyaráznia a hallgatói számára, 
hogy milyen káros hatással van a figye-
lem megosztása a megjegyzés képessé-
gére – és nem csak saját magukat káro-
sítják, hanem az egész osztályt.”

Ez volt az első olyan tanulmány, 
mely egy valós osztályteremben ele-
mezte, milyen kapcsolat áll fenn az 
elektronikus eszközök használata és 
a vizsgaeredmények között.

(Taylor & Francis Group)

A szobor által elmondott szöveg a 
művész pázmándi szobrának készíté-
sekor keletkezett írása. Az írás egy-
egy részlete lépésenként hangzik el a 
szobor mozgásával szinkronban. 

A Kempelen Farkas 
szobrát mozgató robo-
tot Pinkóczi Szabolcs és 
Jamrik Bálint, az Óbudai 
Egyetem Mechatronikai 
és Járműtechnikai In-
tézetének hallgatói ké-
szítették Nagy István és 
Bencsik Attila szakmai 
irányításával. Külön ki-
hívást jelentett a mecha-
nizmus alkotóinak, hogy 
a szobrot mozgató robot 
szabályozásánál nem lehe-
tett alkalmazni a klasz-
szikus, PID szabályozást. 
Ezért egy sajátos mód-
szert kellett kidolgozni, 
amely az impulzussoroza-
ton, valamint az indulás-
tól eltelt és a célpozícióig 
hátra lévő időn alapult.

A gödöllői kiállítást 
követően a teljes mű a 
felsőoktatási intézmény 
tulajdonába kerül, és 

méltó helyet kap az Óbudai Egye-
tem területén. Az így nyíló állan-
dó kiállítás a művészet és a modern 
technika, a hallgatói kreativitás, va-
lamint az Egyetem innovatív meg-
oldásokra való nyitottságának élő 
bizonyítéka kíván lenni.

(Óbudai Egyetem)

projektek is zajlanak az egyes terüle-
teken. Ezek összértéke 14 millió euró, 
melyet az Európai Unió társfinanszí-
rozóként támogat. 2017 óta a „coop 
MDD” kezdeményezés keretében a 
szakemberek szorosan együttműköd-
nek a Mura–Dráva–Duna régióban a 
közös célok elérése és a határokon átnyú-
ló természetvédelmi intézkedések érde-
kében. Idén júniusban az „Európa Ama-
zonasa kerékpárút” tervezését kezdték 
meg, emellett pedig a folyók és árterük 
helyreállítása is zajlik, melynek célja mi-
nél több természetes élőhely létrehozása.

Partnereivel közösen a WWF évek óta 
dolgozik azért, hogy létrejöjjön az öt or-
szágra kiterjedő bioszféra-rezervá-
tum a Mura, a Dráva és a Duna 
mentén, amely az ausztriai Spielfeldtől 
egészen a szerbiai Palánka városáig 
húzódik. A kezdeményezés keretein 
belül 2011-ben az öt ország – Ausztria, 
Magyarország, Szlovénia, Horvátország 
és Szerbia – környezetvédelemmel 
foglalkozó miniszterei nyilatkozatot 
írtak alá, mellyel elkötelezték magukat a 
határokon átnyúló bioszféra-rezervátum 
létrehozása mellett. Ha ez megvalósul, 
akkor összesen 700 kilométernyi 
folyószakasz és egymillió hektár ártéri 
terület kerül nemzetközi védelem 
alá. Ennek megvalósítását azonban 
számos tényező nehezíti, mint például 
a vízerőmű-építések vagy a további 
folyószabályozások terve.

(WWF Magyarország)

 Művészet, tudomány, 
technológia

A z Óbudai Egyetem és S. Hegyi 
Béla szobrászművész együtt-

működéséből született meg az 
SHB–Kempelen projekt, melynek 
központi eleme a lólépésben moz-
gó, Kempelen Farkast ábrázoló, 
bronz portrészobor. A huszár 
sakkfigurát imitáló, beszélő instal-
láció programozását az Óbudai 
Egyetem hallgatói készítették. 
Az SHB–Kempelen sakkrobot a 
Gödöllői Királyi Kastély díszter-
mében látható.

Az SHB Kempelen komoly 
feladategyüttes a mai gépész és 
mechatronikai hallgatók számára, 
és egyben maradandó műalkotás 
technikai-technológiai innováci-
óval. Az SHB-Kempelen a mű-
vész korábbi alkotásának mozgó 
változata tulajdonképpen egy hu-
szár sakkfigura, amely szabályos 
„lólépésben” tud közlekedni a sakk-
táblán, miközben beszél. Meghatá-
rozott program szerint, lólépések 

sorozatán át visszakerül kiindulási 
helyére, miközben a figura mind-
két fajta lólépést alkalmazva jobbra-
balra el tud fordulni. Minden elin-
dulás előtt „körülnéz”, és ugyanezt 
teszi minden egyes lólépés után is – 
mint aki ellenőrzi, hogy valóban jó 
helyen van-e.
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A Titán globális felszíni 
térképe

E lkészült a Cassini űrszonda VIMS 
(Vizuális és Infravörös Térképe-

ző Spektrométer) műszerének 13 év 
során gyűjtött adataiból összeállított, 
minden eddiginél részletgazdagabb 
képsorozata a Titán felszínéről. 

A Titán vizuális észlelése és felszí-
nének leképezése gyakorlatilag lehe-
tetlen feladat a szmogszerű légkör 
miatt, ezért az infravörös tartomá-
nyú felvételek azok, amelyek a hold 
felszínéről is képesek részleteket 
feltárni. A különböző átrepülések 
során számtalan nézőpontból, légkö-
ri- és megvilágítási viszonyok között 
és igen sokféle távolságból, eltérő 
felbontással készültek a VIMS képei, 
így ezeket a Titán teljes felszínére ki-
vetíthető globális térképek elkészíté-
séhez előbb egymáshoz kellett igazí-
tani. Az infravörös érzékelés előnye, 
hogy míg a látható tartományokban 
a fény szóródása a Titán légkörét 
alkotó aeroszolok révén eltünteti a 
felszíni részleteket, infravörösben 
megpillanthatjuk az egyébként lát-
hatatlan felszíni mintázatokat. 

A Cassini átlagban minden hónap-
ban elrepült a Titán közelében, a hold 
megfigyelése mellett részint azért is, 
hogy a hold gravitációs hatása adta 
hintamanőverek lehetőségét kihasz-
nálja. Ezen átrepülések sokasága alatt 
születtek az újabb és újabb felvételek 
a VIMS jóvoltából. A hosszú éveken 
át tartó átrepülések ideje alatt a Titán 

légkörének évszakos változásai is meg-
nyilvánultak, néha jobb, néha kevésbé 
kedvező lehetőségeket adott a műszer 
érzékelői számára. Az infravörös tar-
tomány egyes hullámhosszaiban más 
és más részletek jelennek meg, így a 
különböző hullámhosszokon született 
felvételekből kompozitot is kellett ké-
szíteni ahhoz, hogy a lehető legtöbb 
részletet tartalmazza a végeredmény. 
A képfeldolgozások során számtalan 

esetben igen időigényesen, kézi erővel 
kellett egymáshoz igazítani a felvéte-
leket. Az eltérő szögből készült fotók 
vetületi torzításait is ki kellett igazí-
tani. A végeredményt látva azonban 
megérte a kitartó munka: a korábban 
született, kevésbé részletes mozaikok 
határán látható eltérések eltűntek, s 
átfogó, valóban látványos globális tér-
képek születtek a holdról.

(NASA)

Természetgyógyász 
lemurok: ezerlábú elixír

A gyógyítás az emberi kultúrában 
évezredekre nyúlik vissza, de ma 

már egyre több bizonyítékunk van 
arra, hogy az állatvilágban sem is-
meretlen a jelenség. A kutyatulajdo-
nosok bizonyára felfigyeltek már 
arra, hogy ebük időnként füvet le-
gel, így kúrálja emésztési panaszait. 
Az ilyenkor rágott fű, a csomós ebír 
elnevezése pontosan ebből ered. Ön-
gyógyításra legtöbbször növényeket 
használnak az állatok, de például a 
Dél-Amerikában honos ara papagájok 

azért tudnak mérgező bogyókat is 
fogyasztani, mert evés után a folyó-
parti agyagfalból csipegetnek, ami 
megköti a méreganyagokat.

A Madagaszkár szigetén élő vörös 
homlokú lemurokat tanulmányozó 
német kutatócsoport még ennél is 
érdekesebb jelenségre bukkant. Ezek az 
állatok, ahogy több rokon faj – például a 
pókmajmok is – gyakran dörzsölnek 
dolgokat a testükhöz. A szokásról 
korábban azt gondolták a kutatók, 
hogy az élelmet tisztíthatják meg a 
majmok a dörzsöléssel. Az alaposabb 
elemzés szerint a lemurok a helyben 
honos ezerlábúakat megrágcsálták, 
majd a keletkező narancsszínű 
habos anyaggal bedörzsölték a 
végbélnyílás és a farok tájékát, 
sőt fogyasztottak is az ezerlábú-
akból. Kiderült, hogy az ezerlábúak 

ÉT-ETOLÓGIA

benzokinont tartalmaznak, amely 
riasztja a szúnyogokat. Ráadásul az 
önbedörzsölés összefügg egy bizonyos 
bélféreggel való fertőzöttséggel, amely 
a bőrön viszkető tüneteket okoz. Így 
akár szúnyogtól, akár más fertőzéstől 
viszketnek a majmok, a tüneteket 
benzokinonnal csökkentik, vagyis a 
lemurok öngyógyításra használhatják 
az ezerlábúakat.

Bilkó Ágnes
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Vizsgák 
A2, B1, B2 

és C1 
szinteken

TELC nemzetközi és államilag elismert 
nyelvvizsgák 7 nyelvből 4 szinten

röv. 8. Hibázik a tornász. 9. Bokáit lépésenként egymáshoz zárva 
balra vagy jobbra halad. 14. Szöveg postai küldeményen. 16. Egy-
kori autógyertya-márka. 17. Hántolt gabonából készülő étel. 19. ... 
barbaro; Bartók zongoraműve. 21. Médiamunkatárs. 23. Gondol. 26. 
Szekund, a zenében. 28. My ... Lady; Frederick Loewe musicalje. 30. 
Regényszerzőre vonatkozó. 32. Alsó végtagunk. 34. Elmélet(i), röv. 
36. A kén és az urán vegyjele. 38. Holnapig.

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: Biroa, Bironella, Catascopus 
biroi.

Boros Ádám (1900–1973) nagy botanikuselődök vezetésével már gyer-
mekként kutatta a lápokat, s figyelt fel a mohákra, melyeknek talán leg-
nagyobb hazai szakértője lett, a barlangok növényzetének pedig speci-
alistája. Munkássága egyik nagy teljesítménye a Bakony növényzetének 
feltérképezése, de az alföldi szikeseinket is behatóan vizsgálta. Mivel a 
Gyógynövény-kísérleti, majd későbbi nevén a Gyógynövény Kutató Inté-
zet vezetője volt, figyelme a hazánkban vadon előforduló gyógynövények 
felé is fokozottan fordult, így nem véletlen, hogy mentát, kakukkfüvet, 
csormolyát stb. neveztek el róla. Kárpáti Zoltán, a nagy berkenyekutató 
pedig két berkenyefaj magyar és tudományos névadásában (vízszintes 1. 
és vízszintes 39.) állított emléket Boros Ádámnak. Jó fejtést!   

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyze-
tet. A 28-as számunkban elkezdődő 15 hetes rejtvényciklusunk 
végére a négyzetek betűi egy 200 éve született orvos nevét adják 
meg. A név megfejtői között az Élet és Tudomány negyedéves 
előfizetését sorsoljuk ki. 

VÍZSZINTES: 1. Az egyik berkenyefaj. 10. Az utcára szalad. 11. Áram-
szedős városi jármű. 12. Állathajlék. 13. Korábbi dezodormárka. 15. A 
szeder kúszó hajtása. 16. Könnyekkel elér. 18. Doktrína. 19. Középkori 
titkos eljárás arany „előállítására”. 20. A lutécium vegyjele. 21. Részleg, 
röv. 22. Tizedes, röv. 23. Dunántúli megye. 24. Arc, érv és kulcs is van 
ilyen! 25. Természetes édesség. 27. ... Leppard; brit rockzenekar. 29. 
A dzsungel könyvében Tabakija is ez. 31. Somogy megyei gyógyfürdő-
hely. 33. Vuk első zsákmánya ez a vadkacsa. 34. Az erbium vegyjele. 
35. Gigász. 37. Dunántúli tanúhegy. 39. A másik berkenyefaj.

FÜGGŐLEGES: 1. Glasgow lakosa. 2. ... of Olaz; korábbi kozmetikai 
márka. 3. Hárfadarab! 4. Színművész (István, 1958–2004). 5. Elren-
delés, rendelkezés. 6. Betéti társaság, röv. 7. Orion (csillagkép), 

Kedves Olvasóink!

A 2007 és 2016 között  
megjelent lapszámaink  

kedvezményesen, 
200 forintos áron 
vásárolhatók meg 

a szerkesztőségben.

Jó szórakozást kívánunk 
lapunk  olvasásához!
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ÉT-IRÁNYTŰ ÉT-IRÁNYTŰ	 Bánsághy Nóra rovata

Megújult a bakonybéli 
Pannon Csillagda űr
kutatást szemléltető ál
landó kiállítása, ame
lyen a Hold- és a Mars-
kutatásba is bepillantást 
nyerhetnek a látogatók. 

A tárlat a világűrben rejlő végtelen lehetőségeket érzé
kelteti, melyen a ’60-as években indult Hold-kutatás ál
lomásain kívül, a várhatóan 2030-as években megvaló
suló Marsra szállásig ránk váró kihívások is megismer
hetők. A tárlat érdekessége a Marsról származó meteo
ritszelet, valamint egy olyan mérleg, amely a Holdon és 
a Marson mérhető testsúlyt mutatja, amely töredéke a 
földi tömegnek. Ezenkívül a látogatók megismerhetik 
az űrkutatás legizgalmasabb expedícióit (Apolló-prog
ram, Holdra szállás, valamint Mars-kutatás) és a meteori
tok izgalmas világát, a csillagászati navigáció és a távcsö
vek fejlődését, továbbá két korszakalkotó csillagász (Gali
lei és Newton) munkásságát. A csillagdát 2012-ben nyi
tották meg, azóta több, mint 200 ezren látogattak oda. 

Ex Libris Pro Natura cím
mel nyílt kiállítás a Termé
szettudományi Múzeumban. 
Az ex libris kis papírlapra 
nyomott sokszorosított gra
fika, ami könyvgyűjtemé
nyek, könyvtárak köteteibe 
ragasztva jelzi a gyűjtemény 
összetartozását és feltünteti a 

tulajdonosának nevét. A könyvjegy régebben a tulajdo
nos címerét, majd a személyére, egyéniségére, kedvtelé
seire utaló ábrázolásokat tartalmazta. Latin szövege 
rendszerint így hangzik: Ex libris 
X. Y., azaz X.Y. könyveiből. 
Az ex librisek leggyakrabban a 
növény- és állatvilágból meríte
nek motívumokat. A kiállításon 
magyar és külföldi művészek 
lapjai is szerepelnek. A termé
szettudományhoz illeszkedő ex 
libris kiállítás gondolata, a kis
grafika nyelvén megfogalma
zott, esztétikailag megjelenített, 
tematikus feldolgozás ötletéből 
indult. A több, mint 50 éve mű
ködő Kisgrafika Barátok Köre 
Egyesület 1976-ban a Természet 
világa a kisgrafikán címmel rende
zett egy nagyszabású kiállítást az 
akkor még a Nemzeti Múzeumban működő Természet
tudományi Múzeum termeiben. A mostani kiállítás 
szeptember 24-ig látogatható.

Barokk mennyország, 
kincsek, rejtélyek a 
Szent István király-
székesegyházból cím
mel nyílt kiállítás a szé
kesfehérvári Csók István 

Képtárban: a tárlaton a teljes belső felújítás előtt álló ba
zilika barokk műkincsei láthatók. 

A kiállítás létrehozását a bazilika építésének 250 évvel 
ezelőtti befejezése inspirálta, fő témája a székesegyház 
barokk műkincseinek bemutatása, de a számos kiváló 
minőségű műtárgy az egész korszak szellemiségét fel
idézi. A nagy ívű kiállításból kirajzolódik a bazilika ba
rokk kori története: a 
szenvedélyesen prédi
káló jezsuitáktól kezd
ve a Mária Terézia ál
tal adományozott fő
oltárig, a plébánia
templom felépülésétől 
a püspökség 1777-es 
megalapításáig.

A székesegyház külső homlokzata 2016 szeptemberé
re teljesen megújult. Azóta a szükséges kutatási és ter
vezési feladatokat elvégezték, készek a teljes belső 
helyreállításra, amelynek rendhagyó módon az első 
lépése, az október 23-ig látható kiállítás.

A francia autómárka, a 
Citroën egy virtuális 
múzeumot hozott létre, 
amelyben az érdeklődők 
megnézhetik a márka 
eddigi összes modelljét. 

A látogatók elmerülhetnek a különböző korszakok emb
lematikus Citroën modelljeinek részleteiben: 360°-os 
bemutató, autentikus hangok (motor, kürt stb), korabeli 
katalógusok és érdekes információk teszik élményszerű
vé az oldalon eltöltött időt.

Az autók körbejárhatók, 
kívülről-belülről részlete
sen átnézhetők, sőt, be is 
indíthatók. Minden mo
dellhez korhű zene szólal 
meg megnyitáskor. 

A Citroën múltja tele 
van korszakalkotó model
lekkel, amelyek rendkívül 
népszerűek voltak saját korukban, mára pedig legen
dássá váltak. Type A, Traction Avant, 2CV, Ami 6, 
DS, GS, CX, Xsara Picasso: a felsorolás csak egy kis 
szelete a márka rendkívül gazdag történelmének, 
amely látványos és rendhagyó formában fedezhető fel a 
citroenorigins.hu oldalon.

Izgalmas csillagászat Bazilika-történet

Névre szóló

Virtuális autószalon
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Extrém követelmények
Az űreszközök rendkívüli igény
bevételnek vannak kitéve, gondol
junk csak a világűrben tapasztalható 
sugárzásra, a hőmérsékelt-különbsé
gekre, vagy az indításkor fellépő ráz
kódásra. Sokmillió dolláros progra
mok mehetnek tönkre egy kis alkat
rész hibája miatt, ezért is rendkívül 
fontos a tesztelésük. 

Alexander	Dubček	kísérlete
A Szovjetunióban a hatvanas évek 
közepéig tartó rövid enyhülés idősza
ka hamar átsugárzott más szocialista 
országokra, így Csehszlovákiára is. 
Az enyhülés hatására a gazdasági és 
politikai életben feltorlódott hibákat 
egyre nyíltabban lehetett feltárni 
különböző nagygyűléseken és fóru
mokon, ami teljesen szokatlan volt 
addig az egész „keleti blokkban”. 

Az Alzheimer-kór új modellje
Az Alzheimer-kór egy neurodegene-
ratív betegség, vagyis az idegsejtek 
pusztulásával jár. Általában 65 éves kor 
felett jelenik meg, eleinte csak enyhe 
feledékenységet okoz, de az évek 
múlásával jellemzően rosszabbodik a 
betegek állapota és gyakran állandó 
ápolásra szorulnak. Jelenleg világszer
te körülbelül 30 millió embert érint, 
azonban az elkövetkező évtizedekben 
a betegek száma megsokszorozódhat. 

A hátlapon
Szent Flórián tűzoltóhajó

A tűzoltók védőszentjének nevét vi
selő Szent Flórián tűzoltóhajó a Fő
városi Katasztrófavédelmi Igazga
tóság járműparkjának ékessége. 

A Palovene hajóosztályba tartozó 
Szent Flóriánt a finn Uudenkaupun
gin Työvene cég gyártotta, a hajó 
2000-ben állt szolgálatba. Stratégiai 
okokból a Hadikikötőben, Budapest 
északi határán állomásozik. A hajó 
bevethető vízi járművek és part men
ti tüzek oltásánál, de remekül hasz
nálható műszaki mentésekhez is. A 
nagyközönség minden év augusztus 
20-án találkozhat vele, amikor az 
ünnepi tűzijáték biztonságos lebo
nyolítását felügyeli, továbbá minden 
egyéb dunai rendezvényt is biztosít. 
A Szent Flórián legénysége kivételes 
szakképzettséggel rendelkező tűzol
tótisztekből áll, felszerelése pedig a 
legmodernebb technikát is tükrözi. 
A kapitányi hídról kitűnő műszere
zettségével a hajó a Duna medrét is 
pásztázza, valamint rendelkezik ön
védelmi rendszerrel, amelynek mű
ködtetésével meg tudja közelíteni a 
bajba jutottat, anélkül, hogy a hajó
ban kár keletkezne. 

A „Tűzoltó szerkocsik Magyaror-
szágon” című technikatörténeti 
könyv sorozat 2018ban megjelent, 
harmadik kötetében az olvasók 
részletesen tájékozódhatnak a Szent 
Flórián tűzoltóhajóról. 
 Szöveg: Máté Zsófia 

Fotó: Borsos Mihály 
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