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Vajon egyértelmű, hogy merre folyik egy szökevény folyó?
Ezt a kérdést kellett feltennünk magunknak, miután 

Bodnár István olvasónk idei 40. lapszámunkban, az 
1279. oldalon, a Dunajec folyóról  írt egyik mondatun-
kat vette górcső alá: „...a ‚szökevény folyó’,  vízrendszere 
az egyetlen a Kárpátokban, mely a fő vízválasztó gerincen 
belü lről indulva átprésel i magát a hegyeken...”  
Olvasónk felhívta a figyelmünket: „akad még máshol 
is  ’szökevény folyó’, nevezetesen Erdélyben, az Olt.  
Ha olyan nagyon nem is préseli magát, de azért jó ma-
gas kárpáti hegyek között szökik ki, a Vöröstoronyi-
szoroson keresztül. Nagyon látványos,  jártam ott,  
mindenkinek ajánlom.  Van még továbbá  a Poprád,  
amely végül is a Dunajecbe ömlik, de már lengyel 
területen, tehát a vízválasztón túl. Valamikor, na-
gyon régen, az iskolában úgy tanultuk, három hűtlen 
folyó  kellemetlenkedik magyar  hazánk földjén, a 
Poprád, a Dunajec és az Olt.  Volt  legmagyarabb folyó  is,  

természetesen a Tisza,  hiszen az magyar földön ered 
és magyar földön ömlik végül a Dunába. Beszélhet-
nénk még a Békás-patakról, az is kifelé igyekszik, a 
Békás-szoroson át.”

Olvasónknak a cikkünkben leírtak egy tagmondaton 
belüli értelme szerint igaza van, észrevételét köszönjük. 
Szerzőnk és szerkesztőink azonban úgy gondolták, 
hogy a szövegkörnyezetből, az összetett mondat folytatásá-
ból egyértelműen kitűnik: az Erdélyből eredő folyók 
mind a Duna vízrendszeréhez tartoznak, így végül a 
Fekete-tengerbe ömlenek. Egyedül a Dunajec víz-
rendszere (a Popráddal együtt) hagyja el Észak felé a 
Kárpátok ívét, és ömlik végül a Balti-tengerbe, helyes 
szórenddel a cikk, s azon belül az idézett mondat éppen 
ezt szerette volna üzenni.

Az ismeretterjesztésben gyakran visszatérő kérdés: va-
jon minden tagmondatnak önmagában, a kontextusból 
kiemelve is meg kell állnia a helyét úgy, ahogyan egy 
enciklopédiában vagy szótárban kellene szerepelnie? 
A fenti kritika szerint legalábbis létezik ilyen olvasói el-
várás. Igyekezni fogunk megfelelni ennek (is).

Gózon Ákos 

Kedves Olvasónk!



E
LS

Ő
 K

É
Z

B
Ő

L
A T

UD
OM

ÁN
Y Ú

J E
RE

DM
ÉN

YE
I  

Él e t É s  tu d o m á n y   2018/43  1347

került a műfej a – részletes testmé-
retek alapján – közben elkészült 
szoborra. Maga a szobor poliure-
tánhabból, öntéssel készült, a rész-
leteket részben megmintázva, rész-
ben faragva alakították ki. A bőrt 
többször mosni és legvégül cserzeni 
kellett. Ezt követte az utolsó sza-
kasz, a 10–12 napi munkát igénylő 
„öltöztetés” (a bőr szoborra illesz-
tése), a finom anatómiai részletek 
rögzítése és a festés. A teljes mun-
kafolyamat a tetem beérkezésétől 
a kiál l ításig összesen körü lbelü l 
3 hónapot vett igénybe. 

A komodói varánusz a Földön ma 
élő gyíkok közül a legnagyobb mé-
retű faj, a hímek testhossza akár a 
3 métert is meghaladhatja. Előfor-
dulása kizárólag az Indonéziához 
tartozó Kis-Szunda-szigetek néme-
lyikére (Komodo, Padar, Rinja, Gili 
Motang és Flores) korlátozódik.

Komodói varánusz         
a Ludovika téren

2015-ben elpusztult 
a Nyíregyházi Ál-
latpark két komodói 
varánusza. A három 
méter testhosszt is el-
érő komodói varánusz 

(Varanus komodoensis) Indonézia 
nemzeti szimbóluma és tulajdona, 
kizárólag az indonéz állam enge-
délyével tartható a világ bármely 
állatkertjében. Kivételes lehetőség, 
hogy az elhullott példányok a buda-
pesti indonéz nagykövetség közvetí-
tésével, több évig tartó tárgyalások 
és külön szerződés alapján végül a 
Magyar Természettudományi Mú-
zeumba (MTM) kerülhettek. Izsák 
Imrének, a múzeum vezető prepará-
torának három hónapnyi munkája 
után a hím példány preparátumának 
ünnepélyes leleplezésére és történe-
tének bemutatására 2018. október 
9-én került sor a múzeumban 

A hím példány mélyhűtve, 2018. 
április 18-án érkezett az Állattár 
preparatóriumába, ahol irányítottan 
kellett felolvasztani, hogy ne romol-
jon tovább a vékony farok és a ko-
rábban már részben kinyúzott fej és 
a lábvégek állapota. A testről és a 
végtagokról azonnal negatív lenyo-
matokat készítettünk. A méretfelvé-
tel és lerajzolás után sürgősen nyúzni 
kellett a testet, mert feltételezni le-
hetett, hogy a hosszú tárolás esetleg 
károsította. A nyúzást követte a hús 
lefaragása a bőrről, sózás és csávázás. 

A nyúzott koponyáról másolat 
készült, amelynek alapján elké-
szült a fej anatómiailag helyes, 
gipszből és gyurmából megalko-
tott másolata. Ezt újra lemásolva 

A faj ősei Ázsiában alakultak ki, 
majd nagyjából 40 millió évvel ezelőtt 
Ausztráliába vándoroltak, ahol ha-
talmas méretűvé fejlődtek. A nagy-
testű komodói varánuszok mintegy 
110 ezer évvel ezelőtt, a tengerszint 
csökkenése miatt kialakult földnyel-
ven keresztül érték el a délkelet-
ázsiai szigeteket, míg ausztrál őseik 
kipusztultak.

A húsevő állat elsősorban vad-
disznókkal, szarvasokkal és vízibi-
valyokkal táplálkozik, de nem veti 
meg a döghúst sem, és néha még 
saját fajtársait is elfogyasztja. A fiatal 
varánuszok néhány évig fákon élnek, 
hogy megvédjék magukat a ragado-
zóktól. Köszönhetően erős állkap-
csának és éles fogainak, valamint az 
alsó állkapcsaiban található két mé-
regmirigynek, igen eredményes ra-
gadozó. A nagyobb testű zsákmány 
halálát általában nem maga a sérülés, 
hanem a mérgezés és a harapás utáni 
fertőzés okozza.

Néhány évvel ezelőtt ismerték fel a 
komodói varánusz egyik különleges 
tulajdonságát, miszerint a nőstények 
szűznemzéssel is tudnak szaporodni, 
így az állatkerti példányok hímek nél-
kül is képesek utódokat világra hozni. 
A faj védelme érdekében hozták létre 
a Komodo Nemzeti Parkot és két to-
vábbi helyi rezervátumot. A teljes vi-
lágállomány nagyjából 6000 példányra 
tehető, emellett világszerte harmincnál 
is több állatkertben tartják, ahol be-
mutatásuk mellett fontos tudományos 
megfigyeléseket is végeznek rajtuk.

(MTM)
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(GYÖRGY ZOLTÁN FELVÉTELEI)
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meg. Ezt a vegyületet folyamatosan 
adagolták az egerek táplálékába, az-
tán másfél napig szüneteltették, ami 
az orexinerg idegsejtek 30%-ának 
pusztulásával járt. A vegyület szüne-
teltetése után egyes egerek két hétig 
kaptak morfiumot, az orexinerg sej-
tek száma pedig megnövekedett és 
újra elérte a normális mennyiséget.

Amikor a diftériatoxint három 
teljes hétig hagyták kifejeződni, 
az orexinerg sejtek 95%-a elpusz-
tult, és az egereknél megjelentek 
a narkolepszia tünetei, köztük a 
kataplexia is. Az egerek viselkedését 
folyamatosan rögzítették kamerák 
segítségével és ezeken a felvételeken 
határozták meg a kataplexiás epizó-
dokat. A kataplexia legpontosabban a 
nyakizmok elernyedéséből azonosít-
ható az egereknél. A morfium folya-
matos beadásával ezeknél az egerek-
nél is megnövekedett az orexinerg 
sejtek száma és a kataplexiás epizó-
dok száma is lecsökkent. A kutatók 
végül egy olyan narkolepsziás beteg 
agyát is tanulmányozták, aki halála 
előtt ópiátokat kapott gerincproblé-
mákból eredő fájdalmaira. Ennél a 
személynél a narkolepsziás betegek-
hez képest jelentősen több orexinerg 
idegsejtet találtak.

Az eredmények szerint tehát az 
ópiátok hosszú távú használata fo-
kozza azoknak a sejteknek a számát, 

Meglepő kapcsolat 
a narkolepszia és az 
ópiátfüggőség között

A narkolepszia egy neurológiai 
rendellenesség, ami állandó fá-
radtsággal, hirtelen, rohamsze-
rűen jelentkező alváskényszerrel 
és kataplexiával járhat. Általában 
a betegek éjszakai alvásának hosz-
sza normális, azonban minősége 

rosszabb, gyakoriak a megébredések. 
A kataplexia az izomtónus hirtelen 
elvesztése, amit például valamilyen in-
tenzív érzelem válthat ki. A kataplexia 
a narkolepsziás betegek 70%-ánál 
jellemző. A narkolepszia tünetei-
nek hátterében a hipotalamuszban 
található orexinerg sejtek (vagyis 
ingerületátvivőként orexint hasz-
náló neuronok) pusztulása áll, de 
kialakulásának okai egyelőre nem 
ismertek. A kutatócsoport, amely 
még 2000-ben írta le az orexinerg 
sejtek hiányát narkolepsziás bete-
geknél, ezt a sejtcsoportot vizsgálta 
egészséges személyek agyában. 
Egy esetben a normálistól jóval 
több orexinerg sejtet azonosítot-
tak és a minta gazdájáról kiderült, 
hogy ópiátfüggő volt. Ez a vé-
letlenszerű felfedezés ihlette azt a 
kísérletsorozatot, amit nemrég publi-
káltak, és a narkolepsziában is érintett 
orexinerg sejteket hozta kapcsolatba 
az ópiátfüggőséggel.

Először öt ópiátfüggő személy 
agyának szövettani vizsgálatát vé-
gezték el. Minden ópiátfüggő sze-
mélynél a normálistól jelentősen 
több orexinerg sejtet találtak, de 
nagymértékű változatosság volt a 
mintában. Érdekes módon ezen sej-
tek mérete valamivel kisebb volt az 
ópiátfüggő személyeknél. A kutatók 
ezután egereknek adtak be naponta 
morfiumot, hogy megvizsgálják az 
ópiát rendszeres beadásának agyra 
gyakorolt hatásait. Azt találták, hogy 
két hét után közel 40%-al nőtt az 
orexinerg idegsejtek száma. További 
tesztek alapján a sejtek nem újonann 
létrejött neuronok voltak, tehát 
valószínűleg más idegsejtek mű-
ködése változott meg a morfium 
hatására és ezek kezdtek orexint 
termelni. A kutatók ezután génma-
nipulált egereket vizsgáltak. Az ege-
rek orexinerg neuronjaiba a diftéria, 
vagyis a torokgyík toxinjának génjét 
juttatták, azonban a gén kifejeződése 
csak egy vegyület hiányában történik 

amik pusztulása a narkolepszia ki-
alakulásához vezet. Az orexinerg 
sejtek kapcsolatban vannak az agy 
jutalmazó rendszernek nevezett 
funkcionális egységével és számos 
korábbi eredmény szerint az élve-
zetes élmények átélése közben ak-
tiválódnak. Elképzelhető, hogy a 
sejtek számának megnövekedése 
áll az ópiátfüggőség súlyosságának 
hátterében. Ezzel összhangban van 
az a megfigyelés, hogy a jelentősen 
lecsökkent mennyiségű orexinerg 
sejttel rendelkező narkolepsziások 
körében nagyon ritka a drogfüggő-
ség, pedig általában meglehetősen 
addiktív stimulánsokat kapnak a 
tünetek kezelésére. Olyan esettanul-
mányok is megjelentek már, amik 
szerint egy-egy narkolepsziás beteg 
tünetei jelentősen javultak bizonyos 
ópiátok hatására. Elképzelhető, 
hogy az orexinerg sejtek működésé-
nek gátlása elősegítheti az ópiátokról 
való leszokást, míg a narkolepszia 
esetében az ópiátok jelenthetik a 
megoldást, vagy valami más mód-
szer az orexinerg sejtek számának 
megnövelésére. Bizonyára hallha-
tunk további fejleményekről a köz-
eljövőben, mivel az Amerikai Egye-
sült Államokban az ópiátfüggőség 
egyre nagyobb problémát jelent az 
utóbbi években.

ReichaRdt RicháRd
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Az orexinerg sejtek elhelyezkedése az agyban és kapcsolataik más idegrendszeri struktúrákkal 
(FORRÁS: BAHAMMAM ÉS MTSAI., 2014; SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING).
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Tenger alatti 
hegyvonulat a 
Tasman-tenger mélyén

Jacques-Yves Cousteau-tól ere-
deztetik a mondást, miszerint a 
tengerek mélyét kevésbé ismer-
jük, mint az Univerzumot. Noha 
természetesen lehet vitatkozni e 
megállapítás tényszerűségén, any-

nyi szent, hogy a mélytengerek még 
ma is olyan csodákat rejtenek, ame-
lyek a szárazföldön évszázadokkal 
ezelőtt sem kerülhették volna el az 
ember figyelmét. És itt nemcsak apró 
élőlényekre gondolunk, hanem egész 
hegységrendszerekre.

Eddig 9951 különálló tenger alat-
ti hegyet térképeztek fel, amelyek 
együttesen majdnem 9 millió négy-
zetkilométernyi területet foglalnak el. 
A puszta regisztráláson túl azonban a 
legtöbb tenger alatti hegyet minded-
dig nem vizsgálták meg behatóbban.

Az ausztrál Nemzetközösségi Tu-
dományos és Ipari Kutatóközpont 
(CSIRO) Investigator nevű kuta-
tóhajójának munkatársai a minap 
jelentették be, hogy az Ausztrália 
és Új-Zéland között lévő Tasman-
tenger mélyén egy eddig ismeretlen 
hegyvonulatra bukkantak. Mi több, 
a hegység élővilága is kivételes, hi-
szen például számos bálna vándorol 
a hegyek lankái között.

A CSIRO felfedezésről kiadott köz-
leményében Eric Woeler, a Tasmaniai 
Egyetem ökológusa és az Investigator 
legénységének tagja arról vallott, 
hogy számos bálnával találkoztak, 
miközben a hajó a hegység felett le-
begett: „A hegység területén egyetlen 
nap alatt 28 púposbálnát számoltunk 
meg, másnap pedig hosszúszárnyú göm-
bölyűfejű-delfinek 60-80 egyedből álló 
csapata látogatott meg minket.”

Woeler és a legénység más tagjai 
nem tenger alatti hegységet kerestek, 
amikor 25 napos kutatóexpedícióra 
indultak az Investigatoral. Az óceán 
produktivitását (tehát a fitoplankton 
fotoszintetikus aktivitását) vizsgálták, 
hiszen ez a szervesanyag-termelés az 
alapja a teljes tengeri ökoszisztéma 
működésének. E kutatás farvizén tér-
képezték föl a környező, soha koráb-
ban nem kutatott tengerfeneket egy 
speciális szonár segítségével.

A tenger alatti térképezőtechnikáról 
a kutatócsoport egyik tagja úgy nyi-
latkozott, hogy az „sok tekintetben 
igen hasonló a magzatok ultrahangos 

vizsgálatához”. E módszer is alkalmas 
arra, hogy olyan felületekről készít-
senek vele jó felbontású, térbeli ké-
peket, amelyek máskülönben sosem 
tárulnának az ember szeme elé. 

Nagyjából 400 kilométerre keletre 
Tasmania partjaitól a mérések hirtelen 
emelkedést mutattak a fitoplankton-
aktivitásban – magyarán ott kiugróan 
magas volt ezen egysejtű algák tö-
megessége. Ebből a kutatók már sej-
tették, hogy mi lehet alattuk, hiszen 
az év elején ugyanők már felfedeztek 
egy hasonló tenger alatti hegységet.

A szonáros szkennelés aztán lerántot-
ta a leplet a soha nem látott hegyekről. 
Vannak közöttük, amelyek az 5000 
méter mélyen lévő tengerfenékről me-
redeken emelkednek, csúcsuk pedig 
3000 méter mélyen van (tehát ma-
gasságuk a hegy lábától mérve mint-
egy 2000 méter). Más kiemelkedések 
inkább hatalmas fennsíkoknak te-
kinthetők. A kutatók pontos korukat 
eddig nem tudták megállapítani, de 
létrejöttükért a terület intenzív vul-
kanikus tevékenysége okolható.

Ahogy a szárazföldön, úgy a tenge-
rek mélyén is függ a biodiverzitás a 
domborzati viszonyoktól. A több ezer 
méteres szintkülönbségek egymástól 
markánsan eltérő ökoszisztémák-
nak teremtenek otthont. A tenger-
biológusok szerint a kiemelkedések 
útjelzőként szolgálhatnak a bálnák 
számára, amelyek e formációk segít-
ségével navigálnak téli szaporodó- és 
nyári táplálkozóhelyeik közötti ván-
dorlásuk közben.

„Ez a rendkívül sokszínű táj minden 
bizonnyal rendkívül diverz élővilág-
nak ad otthont, ezáltal biológiai forró 

pontként működik” - vélekedik Tara 
Martin, a CSIRO egyik kutató-
ja. Az Investigator a jövő hónapban 
hajózik ki újra a felfedezett hegység 
területére, és ez alkalommal már 
filmet is forgatnak majd a mélyben, 
illetve kőzetmintákat hoznak majd 
a felszínre, hogy jobban megértsék a 
hegység eredetét és kialakulását.

A CSIRO kutatói legutóbb idén 
januárban álltak a nyilvánosság elé 
az általuk felfedezett tenger alatti 
hegyekkel, bár azok kisebbek voltak 
a mostaniaknál. Akkor az Ausztrá-
liától délre fekvő vizek mélyén leltek 
26 különálló vulkánra, amelyek leg-
nagyobbjai 650 méterre emelkedtek a 
környező tengerfenék fölé. Mellettük 
akkor olyan lávaformációkat is talál-
tak, amelyeket még sohasem sikerült 
a tenger alatt megfigyelni.

A Geochemistry, Geophysics, Geosystems 
folyóiratban közölt tanulmány szerint 
a korábban felfedezett 26 tűzhányó az 
eocén földtörténeti korból származik 
(50-33 millió évesek), a körülöttük ta-
lált, megkövült lávafolyamok pedig 

egy 35 millió évvel ezelőtt történt 
nagy erejű kitörésből származhat-
nak. Ez a felfedezés sem „célzott” 
kutatásból született. A tengerfe-
neket tenger alatti olajlelőhelyek 
keresése közben tapogatták végig, 
mégpedig kiemelkedő felbontással. 
Ezek adataiból vált nyilvánvalóvá, 
hogy milyen hatalmas anyagtömeg 
törhetett a felszínre (pontosabban a 
tengerfenék felszínére) 35 millió éve. 
A lávafolyamok között ugyanis 
vannak 34 kilométer hosszúak és 
15 kilométer szélesek is.

Kovács MáRK

A tenger alatti hegység 3D-s szonárképe (FORRÁS: CSIRO)
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Az emberiséget már régóta 
érdekli, miért mutat észak (a 
kínai verzióban dél) felé az 

iránytű hegye. A késő középkorban 
azt hitték, hogy az Északi-sarkon ta-
lálható, mintegy 53 kilométer átmé-
rőjű nagy, fekete magnetitsziget, a 
„Rupes Nigra” vagy a Sarkcsillag 
mágneses vonzása okozza a jelenséget. 
Ugyanakkor a XVI. században már 
mind a hajósoknak, mind a – szigo-
rúan észak–déli irányra tájolandó – 
napórákat készítő iparosoknak fel-
tűnt, hogy az iránytű hegye nem 
pontosan észak felé mutat, ez az elté-
rés pedig a földrajzi helyzettől függő-
en változik, sőt időben sem állandó.

Merre mutat az iránytű?
A másik fontos korabeli megfigyelés 
az volt, hogy az iránytű csak vertikális 
tengelyen mozogva mutat „észak” fe-
lé, horizontális tengelyre szerelve töb-
bé-kevésbé a Föld belseje felé irányul.  
Először 1600-ban, William Gilbert an-
gol csillagászban (és egyben I. Erzsébet 
udvari orvosában) merült fel, hogy itt 

1.
rész

ÚTKERESÉS A HAJÓFALÓ ÁTJÁRÓHOZ

AZ ÉSZAKI PÓLUSOK

nem egy északi irányban található, 
nagyméretű mágneses hegyről vagy 
csillagról lehet szó. Az elektromágne-
sességgel is kísérletező tudós vetette 
fel, hogy bolygónk valószínűleg egy 
nagy elektromágnesként viselkedik, 
és az általa gerjesztett mágneses mező 
a mágneses pólusban merőleges a fel-
színre. Tulajdonképpen ma is az ő de-
finíciója él, de ma már jobban ismer-
jük a jelenség kiváltó okait, illetve az 
említett mágneses pólus(ok) pontos el-
helyezkedését. Tudjuk, hogy a Föld 
belsejében eltérő tulajdonságú rétegek 
találhatók, és valószínűleg a főként 
vasból és nikkelből álló külső magban 
létrejövő örvényáramok generálják a 
mágneses teret, mely egy óriási dipó-
lus: északi pólusa a déli mágneses pó-
lus, déli pólusa pedig az északi.

Ugyanakkor már szó volt arról, 
hogy az északi és a déli mágneses pó-
lus nem egyezik a földrajzi pólusok-
kal, illetve a Föld belsejében zajló 
változások miatt földrajzi koordiná-
táik sem állandók. Mi több, a két 
mágneses pólus nem átellenes pontja 

egymásnak, azaz a mágneses erőtér 
tengelye nem a Föld középpontján 
halad át, azaz nem „szabályos” dipó-
lusról van szó. Ez magyarázza a har-
madik pólusfogalmunkat, a föld-
mágneses vagy geomágneses pólust, 
amelyet a magyar nyelvű források 
egy része a mágneses pólus szinoni-
májaként használ, holott nem 
ugyanarról van szó. A földmágneses 
pólusok egymásnak átellenes pontjai, 
azaz földfelszíni metszéspontjai an-
nak a szabályos dipólusnak, amely a 
legjobban közelíti meg a valódi (sza-
bálytalan) dipólust. Vagyis ezek a hi-
potetikus pontok csak „sok éves át-
lagban” eshetnek egybe a valódi 
mágneses pólusokkal.

Néhány nem mindennapi 
expedíció

Egyébiránt a mágneses pólus megha-
tározása nem egyszerű feladat, mivel 
nem igazán pontszerű jelenségről van 
szó: a mágneses elhajlás (deklináció) 
jellemzően maximális már több tucat 
kilométerre (tehát a mágneses pólus 

A sarkvidéki utazók egyik legnagyobb kihívása a pontos navigáció a gyakran jellegtelen tájon, 
rossz látási viszonyok között. Mondhatnánk persze, hogy erre való az iránytű, de van egy kis bök-
kenő: a tájékozódáshoz nélkülözhetetlen eszköz valójában nem a földrajzi északi pólus felé mutat, 
hanem a mágneses északi pólus felé, amely nem elég, hogy nem egyezik az előbbivel, de helye 
évről évre változik. Ezért a GPS-alapú navigáció elterjedése előtt a sarkközeli tájékozódásban 
fontos szerepe volt a mágneses pólusok pontos helymeghatározásának. A fő navigációs berende-
zések meghibásodása esetén ma sem mellékes ez, főleg, hogy az északi-sarkvidéki vízi utakkal 

kapcsolatban egyre reménytelibb a tengeri szállítmányozók várakozásai.

A Rupes Nigra, valamint az Északi-sarkvidék elképzelt ábrázolása egy 1620-as térképen (részlet)
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bebizonyosodott: Észak-Amerika 
kontinensének belsejében nincs köny-
nyen hajózható belvízi útvonal, mely 
délebbre pótolná a sarkvidéki átjárót. 
A mágneses pólus felfedezése az átjá-
rót kereső expedíciók talán legfőbb 
másodlagos célja volt, megtalálására 

tulajdonképpen az első, 
John Ross által vezetett 
expedíció kudarcának 
következtében került sor. 
Az 1818-as expedíció so-
rán a parancsnok jól azo-
nosította az átjáró bejára-
tát, a Lancaster-szorost, 
de a távolban hegyeket 
vélt felfedezni, ezért a 
szorost zsákutcának vél-
te, s visszafordult.

Az út során a parancs-
nok unokaöccse, James 
Clark Ross komoly ta-
pasztalatra tett szert a 
mágneses mérések terén, 
így amikor Ross helyette-
se, William Edward Parry 
1819-ben visszatért a Baffin-
öbölbe, az ifjabb Ross is 
vele tartott. Parry a szo-
katlanul meleg és jég-
mentes szezonban meré-
szen behatolt a Lancas-
ter-szorosba, és további, 
mintegy 1000 kilométert 
tett meg nyugat felé, 
gyakorlatilag feltárva az 
Északnyugati-átjáró észa-

ki ágát (persze ezt ekkor még nem 
tudhatta), egyben romba döntve John 
Ross felfedezői reputációját. Parrynek 
ez nem volt elég: 1821–23-ban és 
1824–25-ben újabb expedíciót veze-
tett északra, elsősorban az átjáró alter-
natív bejáratainak és útvonalainak 
feltérképezésére. Mindez azonban 
már sokkal nehezebb feladatnak bizo-
nyult – harmadik expedíciója az 
egyik hajó, a Fury elvesztésével zárult. 

Klímaanomáliák                       
a XIX. században

A nehézségeket alapvetően az 
okozta, hogy Parry a „kis jégkor-
szak” néven emlegetett hidegebb 
klímaperiódus utolsó hidegebb idő-
szakában próbálkozott. Mai adata-
ink szerint az elmúlt 600–700 év 
legrosszabb jégviszonyaival talál-
koztak a XIX. század elejének és 
közepének felfedezői: a kanadai 
szigetvilág szorosaiban olyan helye-
ken is több évig kitartó jégtorlaszok 
emelkedtek, ahol ma már a nyári 
időszak végén viszonylag szabadon 
lehet hajózni. Az ekkori expedíciók 
csak egyetlen szempontból voltak 
jól időzítve: ma már tudjuk, hogy 
az északi mágneses pólus több száz 
éves periódusra visszatekintve épp a 
XIX. században volt a legstabilabb, 
illetve ekkor volt a legdélebbre, ami 
természetesen mind a helyzetének 
meghatározását, mind a felkeresé-
sét is megkönnyítette.

szűkebb környékén abszolút használ-
hatatlanok a hagyományos iránytűk). 
Ráadásul a Föld mágneses mezejét 
befolyásoló napszél miatt kisebb tá-
volságon belül is több kilométernyi 
eltérést tud produkálni.

Az északi mágneses pólus helyé-
nek első pontos meghatározására a 
XIX. század első felében került sor. 
Ekkorra már a főbb hajózási útvona-
lak mentén viszonylag jól ismerték a 
Föld mágneses mezejének változá-
sait, és a vezető tudósok (például 
Alexander von Humboldt) kezdemé-
nyezésére világméretű adatgyűjtés 
indult. Hatására egyre ismertebb lett 
a mező viszonylagos szabálytalansá-
ga, illetve az adatok egyre inkább ar-
ra mutattak, hogy az északi mágne-
ses pólus a korábbi sejtésektől eltérő-
en nem a Spitzbergáktól északra ta-
lálható, hanem valahol az amerikai 
kontinens északi részén, a hőn áhí-
tott Északnyugati-átjáró közelében.

Annak az átjárónak a közelében, 
mely iránt a napóleoni háborúkat kö-
vetően egyre nagyobb érdeklődést 
tanúsított a Brit Admiralitás. A meg-
újuló érdeklődésben szerepe volt an-
nak is, hogy az előző évtizedekben 

A mágneses elhajlás értékei Földünkön 2000-ben. Az izovonalak azt mutatják, hogy az 
adott pontban hány fok a különbség a mágneses és a valós észak között. A vonalak 

metszéspontjaiban találhatók a mágneses sarkok.

Az északi mágneses pólus (becsült és mért) helyzetének vál-
tozásai – feltűnő a XIX. századi viszonylagos stabilitása
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Ross igyekezett olyan hajóra szert 
tenni, amelyet a jég lehetőleg kiemel, 
nem pedig összeroppant, illetve 
gőzgépet is elhelyezett a hajón, a 
Victoryn, igaz, a lapátkerekes meg-
oldás a jég között kevésbé bizonyult 
nyerőnek, még ha kiemelhető is volt.

Az expedíció 1829 májusában 
hagyta el Angliát, és gond nélkül el-
érték a Fury hátrahagyásának hely-
színét a Prince Regent Inlet partján 
(a mai Sommerset-szigeten), készle-
teiket innen kiegészítve, elsőként 
hatoltak be a szeszgyártó pártfogó-
jukról elnevezett Boothia-öbölbe, de 
mintegy 350 kilométer megtétele 
után a jég telelésre kényszerítette 
őket a Boothia-félsziget keleti 
oldalán, Felix Harbourben 
(nagyjából a félsziget szű-
kületénél). Ez azonban nem 
kedvetlenítette el az akkor 
már az Északi-sarkvidék 
legtapasztaltabb felfedező-
jének számító, szános utak-
ban is igen gyakorlott ifjabb 
Rosst, 1830 tavaszán (ami-
kor a tengeröblök jege még 
tart, de már nincs olyan hi-
deg) több hosszabb szánútra 
indult: egyebek mellett a 
félszigetet átszelve átjutott a 
Vilmos király szigetre, ahol 
(egyébként helyesen) az átjá-
ró kulcsát sejtette. Ugyanak-
kor nem tudta meghatározni, 
hogy a földdarab valóban szi-
get-e, vagy a Boothia-
félsziget nyúlványa. (Bi-
zonytalanságának komoly 
szerepe lehetett John Franklin 

Parry útjainak fő eredménye – 
földrajzi felfedezésein kívül – az if-
jabb Ross által végzett mágneses 
mérések, valamint a sarki áttelelési 
technikák kidolgozása és tökéletesí-
tése volt a legénység téli elfoglalásá-
tól a skorbut megelőzéséig, illetve 
hogy az eszkimók szánkezelési tudo-
mányát is igyekeztek elsajátítani, en-
nek pedig a következő expedíciók-
ban igen nagy jelentősége lett. Parry 
maga 1827-ben tette fel a koronát 
pályafutására: a korábban szerzett 
tapasztalataira építve, a Spitzbergák-
ról indított számos útjával (melyre az 
ifjabb Ross szintén elkísérte) északi 
rekordot állított fel azzal, hogy az 
általa elért 82 fok 45 szögperc széles-
ségnél északabbra 49 éven keresztül 
nem jutott senki.

Felfedezőút a szeszgyáros 
támogatásával 

Az idősebb Rosst ugyanakkor egyre 
jobban zavarták egykori beosztottja 
sikerei, úgyhogy elhatározta: újabb 
expedícióra indul. Ám ehhez sehogy 
sem sikerült megszereznie az Admi-
ralitás támogatását, mivel az 1818-as 
kudarc még kísértett, ráadásul a gőz-
hajózás jelentőségének egyik első fel-
ismerőjeként sem volt túl népszerű a 
„vitorlás” tengerészetnél. Bizonyos 
szempontból jobban is járt így: a 
gingyáros Felix Booth támogatásá-
val sok szempontból az első modern 
arktiszi tudományos expedíciót sike-
rült felszerelnie. Az expedíció ki-
csiny, mindössze 23 fős volt, ami – 
ma már tudjuk – a siker és a túlélés 
egyik záloga a messzi északon. A két 

16 évvel későbbi, az expedícióját lé-
nyegében halálra ítélő döntésében, 
mivel ő a biztonság kedvéért nyugat 
felé próbálta maga mögött hagyni a 
földdarabot, behajózva ezzel a halá-
los jégcsapdába.) Rossék időközben 
megbarátkoztak az inuitokkal, s a 
bennszülöttek információi és a 
szánutak tapasztalatai alapján már 
bizonyosak lehettek abban, hogy a 
Boothia-öböl zsákutca az átjáró vo-
natkozásában. Az ifjabb Ross útja 
során szorgalmasan mérte a mágne-
ses mező sajátosságait, és arra a kö-
vetkeztetésre jutott, hogy valahol 
épp ott lehet a mágneses pólus. 

Feltevése igazolására lehetőség nyílt 
a következő évben: a jég ugyanis nem 
nyílt meg körülöttük, a legénység ki-
tartó fűrészelése is csak 5 kilométerrel 
juttatta előre a hajót a jégcsapdában, 
így 1831 kora nyarán James Clark 
Ross ismét átszelte a Boothia-
félszigetet Thomas Abernethy, Tho-
mas Blanky (Ross mellett a kor legta-
pasztaltabb sarki utazói) és három má-
sik társa kíséretében, s végül 1831. júli-
us 1-jén az Adelaide-foknál elérték a 
pólust. A következő napok ellenőrző 
mérései során elsőként sikerült meg-
állapítani a pólus napi ingadozását – 
ez a tény majd mintegy 130 év múl-
va tett szert nagyobb jelentőségre, 
amikor a Föld mágneses mezejének 
valós működésére és kiterjedésére 
fény derült.

Parry 1821–22-es telelése a Hudson-öbölhöz északról csatlakozó Foxe-medencében

Az ifjabb Ross, James Clark, korának legtapasztaltabb 
szánutazója és sarki felderítője
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A felfedezés öröme nem tartott so-
káig: egyértelművé kezdett válni, 
hogy a Victory soha sem fog kitörni a 
jégcsapdából, bár a harmadik telelésnél 
a kis csapat már jól fenn tudta tartani 
magát a vadászatból. Így a következő 
évben Parry északabbra hátrahagyott 
csónakjait maguk mögött vonszolva, 
megpróbálták elérni a nyílt vizeket. 
Sajnos a Barrow-szorost jég borította, 
ez pedig a Fury-partra való visszaté-
rést és egy negyedik (!) telelést jelen-
tett. Az 1833 nyarán tett újabb kísérlet 

viszont sikerrel járt, az expedíció 
20 túlélője a rekordot jelentő négy 
telelés után még ősszel hazatérhetett. 

Az ifjabb Rosst mindez nem tánto-
rította el a további utaktól: egy ki-
sebb északi mentőakciót követően 
nekiindult, hogy megtalálja a déli 
mágneses pólust is. Ám az az 1830-as 
években – az expedíció nagy csaló-
dására – az Antarktisz belsejében 
volt. Ugyanakkor a róla elnevezett 
mai Ross-selfjég felfedezésével ka-
put nyitottak a déli kontinenst kuta-
tó további expedíciók számára.

Az utóhatás
Szintén hasonló hatással voltak Rossék 
északon is az utókorra: ekkor már csak 
egy körülbelül 3–400 kilométeres is-
meretlen „rés” akadt az Északnyugati-
átjáró feltételezett útvonalán, amelyet 
a következő, minden addiginál na-
gyobb és jobban felszerelt expedíció 
hivatott felszámolni. A Sir John 
Franklin által vezetett expedíció a 
várakozásokkal ellentétben a sark-
vidéki felfedezéstörténetek legna-
gyobb tragédiájának bizonyult. Az el-
tűnt felfedezőket keresők ugyanakkor 
nagyrészt feltárták az átjárót és a 
kanadai szigetvilágot, aminek „kö-
szönhetően” az északon való hajózás 
vágya igen erőteljesen alábbhagyott 

– egészen mostanáig, amikor is a klí-
maváltozás miatt egyre nagyobbra nö-
vekvő jeges-tengeri szabad vízfelület 
egyre több szállítmányozó és hajós 
fantáziáját kezdi megmozgatni. 

Bár az Északnyugati-átjáróban va-
ló hajózás a kiszámíthatatlan jégvi-
szonyok és a hajózási infrastruktúra 
szinte teljes hiánya miatt még ma-
napság is igencsak kockázatos, egy 
dolog viszont kisebb könnyebbséget 
jelenthet a navigációban. Az északi 
mágneses pólus ugyanis a XIX. szá-
zad viszonylagos nyugalma után 
egyre gyorsuló ütemben mozog 
nagyjából északnyugati irányba: ma 
már igen erősen megközelíti a föld-
rajzi pólust, ami legalább egy kicsit 
megkönnyíti az iránytű használatát 
a hajófaló átjáróban. 

A jég nyári „visszavonulása” miatt ja-
vuló hajózási viszonyok még egy, ko-
rábban talán nem is remélt hatással jár-
tak: a sarkkutatás XIX. századi hősko-
rának egyre több relikviája került elő, 
köztük két több mint 160 éve eltűnt 
hajó is, melyek meglepő információk-
kal szolgáltak a Franklin-expedíció 
végső sorsát illetően. Következő héten 
megjelenő cikkünkben részletesebben 
is körüljárjuk a tragikus expedíció kö-
rülményeit és végzetét.

Jakab LászLó

Az egyes északi pólusok helyzete 2017-ben

Az 1820-as, 30-as évek keletről indított felfedezőútjai. A folytonos vonal a hajóval megtett utat, a pontozott vonal
 a szánutakat és a menekülési kísérleteket jelöli, a kék csillag a mágneses pólus helye 1831-ben.
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A betörők egyike tagja volt az 
Elnök Újraválasztási Bizottsá-
gának (Comittee to Reelect 

the President: CREEP). A vizsgála-
tok során kiderült, hogy az ő bank-
számlájára 89 000 dollárt utaltak át, 
és a pénzt korábban egy mexikói 
bankban mosták tisztára. A CREEP 
ugyanis egy titkos „pártkasszával” is 
bírt (350 000 dollár), amelynek ki-
adásait magas rangú állami vezetők 
hagyták jóvá, így Maurice Stans (volt 
pénzügyminiszter), John Mitchell 
(volt igazságügy miniszter), és Bob 
Haldemann (a Fehér Ház stábfőnö-
ke). Nixon elnök semmit sem tudott 
a betörésről, de fedezni próbálta az el-
követőket és ezzel átcsúszott a tör-
vénytelenségek világába. Június 23-án 
Haldemann tájékoztatta az elnököt, 
hogy a betörést G. Gordon Liddy, a 
CREEP pénzügyi tanácsadója irányí-
totta. Egyben kérte, hogy a CIA segítsé-
gével akadályozzák meg az FBI továb-
bi vizsgálódását. 1973. március 21-én 

OKNYOMOZÓ ÚJSÁGÍRÓK 45 ÉVVEL EZELŐTT

RICHARD NIXON ÉS A 
WATERGATE-BOTRÁNY

Nixon már azt is kijelentette, hogy 
akár 1 millió dollár hallgatási pénzt is 
fizetne a betörőknek, ahogy az ké-
sőbb az előkerülő fehér házi magnó-
szalagokból kiderült. Noha nem vet-
ték igénybe a CIA-t, és az elnök nem 
fizetett a betörőknek sem, egyre jobban 

belebonyolódott saját hazugságaiba 
és akadályozta az igazságszolgálta-
tás megfelelő működését az ügyben. 
A kiteljesedő botrány az elnök újravá-
lasztását még nem befolyásolta, mert 
1972. november 7-én Nixont újravá-
lasztották, méghozzá a népi sza-
vaztok 61 százalékát megszerezte.

Oknyomozó újságírás
A Watergate-ügy felderítése a tény-
feltáró újságírás egyik legismertebb 
sikerévé vált, mert a Washington Post 
két fiatal újságírója nagy hatást gya-
korolt az igazság kiderítésére. Bob 
Woodward (1943-) csupán 9 hónap-
pal korábban lépett be a Washing-
ton Posthoz és kollégájával, Carl 
Bernsteinnel (1944-), továbbá Ben 
Bradleevel, a Post szerkesztőjének 
segítségével igen intenzív feltá-
ró munkát vittek végbe a követ-
kező hónapokban. Woodward 
felhívta például az egyik betörő no-
teszében említett Haldemannt is. 

1972. június 17-én szombaton, hajnali 2 óra 30 perckor egy különös betörést lepleztek le. Öt elegáns, 
öltönybe öltözött, fehér kesztyűs férfit fogtak el a Demokrata Párt országos bizottságának főhadiszállásán, 
a washingtoni Watergate elnevezésű irodakomplexumban. A férfiaknál a következőket találták: 40 tekercs 
filmet, 2 fényképezőgépet, álkulcsokat, 2 kicsi gázpisztolyt 2300 dollárt százas címletekben és lehallgató 
készülékeket. Továbbá 2 címjegyzék is volt a betörőknél: mindkettőben benne volt Howard Hunt, a Fehér 
Ház tanácsadójának neve, mellette a W. House, illetve W. H. rövidítéssel és telefonszámmal. A betörők négy 

szekrényre való iratot szedtek össze. Hamar egyértelmű vált, hogy politikai indíttatású volt a tettük.

Richard M. Nixon
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pedig lemondott többek között 
Haldeman és az igazságügyminiszter 
Richard Kleindienst, valamint John 
Dean fehér házi tanácsadó (White 
House consultant) is. Kleindienst le-
mondásának előzménye, hogy nem 
volt hajlandó leváltani az ügyet tanul-
mányozó vizsgálóbírót, inkább ő ma-
ga mondott le. Nixon pedig elfogadta 
minisztere és annak helyettesének le-
mondását is, ezzel pedig keresztül vit-
te a vizsgálóbíró távozását is. Noha a 
fentiek szerint valójában már a betö-
rés után hat nappal ebben az ügyben 

tárgyaltak, csak John Dean állította 
a fenti államférfiak közül azt, hogy 
az elnök benne volt az ügyben.

A Fehér Ház szalagjai
1973 nyarán kiderült, hogy magnó-
szalagon van az elnök összes Fehér 
Házban folytatott beszélgetése, ezt 
Alexander Butterfield közölte a 
Watergate-ügyet vizsgáló szenátusi 
vizsgálóbizottsággal. A Fehér Ház 
vonakodott, és végül csak szerkesz-
tett szalagokat adott ki. 1973 őszén az 
újságok már minden idők legsúlyo-

sabb alkotmányos válságáról 
cikkeztek. Egyre többen kö-
vetelték az elnök vád alá he-
lyezését, a Time magazin pe-
dig lemondásra szólította fel. 
1974 júniusában a Kongresz-
szus republikánus tagjai is 
bejelentették, készen állnak 
az elnök vád alá helyezésére. 
Végül 1974 júliusára már 
olyan nyomás nehezedett a 
Fehér Házra, hogy ki kellett 
adniuk az összes meglévő 
szalagot (kettő korábban már 
elveszett közülük). Ezt kö-
vetelte többek között a Kép-
viselőház jogi bizottsága és 

A férfi ijedtségében lecsapta telefont 
(„Good God, no comment” – mondta). 
Kiderült, hogy Haldemann ugyan-
úgy korábbi CIA-ügynök volt, 
ahogy a betörők egy része is. A Wa-
shington Post újságírói végül két 
könyvet írtak az esetről és az ok-
nyomozó újságírás (investigative 
journalism) sikere egy nagyszerű fil-
met is ihletett. Egyik könyvüket 
1974-ben adták ki, címe Az elnök 
emberei volt (All the President’s Men), 
ebből készítették a filmet 1976-ban 
Robert Redford és Dustin Hoffman 
főszereplésével, Alan Pakula 
rendezésében. A másik 
könyvük címe Az utolsó na-
pok (The Final Days) volt, ezt 
1976-ban írták.

1973-tól egyre több magas 
rangú funkcionárius bukott 
bele a Watergate-botrányba. 
1973 januárjában bíróság elé 
állították az öt betörőt és Ho-
ward Huntot, továbbá egy 
volt FBI-ügynököt és G. Gor-
don Liddyt. 1973 februárjában 
vesztegetési pénzek elfogadá-
sának napfényre kerülése miatt 
lemondásra kényszerült Spiro 
Agnew alelnök, áprilisban 

A Washington Post épülete

Bernard Barker címjegyzéke (1972)
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az ügyben nyomozó különleges vizs-
gálóbíró is (akinek elődjét ugye éppen 
Nixon bocsátotta el). A szalagok vé-
gül bizonyítottak mindent, nevezete-
sen, hogy az elnök akadályozta az 
FBI-t és alapjaiban véve kezdettől tu-
dott az egész ügyről.

A lemondó elnök
Nixon 1974. augusztus 8-án mon-
dott le egy 16 perces tévébeszédben, 
felemlegetve politikai eredményeit, 
így a vietnámi háború lezárását, pe-
kingi és moszkvai látogatását. Utódja 
alelnöke, Gerald Ford lett, aki más-
nap tette le az esküt. A kétségtelenül 

jobb sorsra érdemes Nixon a 
Fehér Ház kertjében, a ha-
ditengerészet helikopteré-
nek lépcsőjéről intett búcsút 
Fordnak. Amit ténylegesen 
tett, azért sokak szerint nem 
érdemelte volna meg a vád 
alá helyezést, a négyszem-
közt felvetett lehetőségek-
ből pedig nem lett semmi 
(CIA felhasználása, betörők 
megvesztegetése). Ugyan-
akkor a hazugságok, a bizo-
nyítékok visszatartása, egyes 
tisztségviselőinek elbocsátá-
sa és a pénzügyi szabályta-
lanságok együttes ereje el-
len nem volt mit tennie. 
Nixon idegileg összeom-
lott, hónapokig kórházban 
kezelték. Gerald Ford elnö-
ki kegyelemben részesítette, 
amit az exelnök először nem 
akart elfogadni. Azonban 
egészsége és anyagi helyzete 

sem tette volna lehetővé a hosszas 
politikai pereskedést, így végül elfo-
gadta azt. Noha máig az egyetlen el-
nök, akinek le kellett mondai hiva-
taláról, korábbi eredményei vitatha-
tatlanok maradtak. 1986-ban a 
Newsweek magazin rehabilitálta az 
elnököt, elnöki utódjai pedig sokszor 
kikérték tanácsát.

Ami a sajtót illeti, a Watergate-
ügyben az alkotmány által biztosí-
tott sajtó- és szólásszabadság erő-
sebbnek bizonyult a Fehér Ház ad-
minisztrációjánál. Ugyanis kettő, 
alig 30 esztendős kezdő újságíró 
nagyban hozzájárult Nixon elnök 
lemondásához. Ez volt az oknyomo-
zó újságírás történetének legna-
gyobb eredménye. Woodward leg-
főbb informátora egy „Deep 
Throat” becenévvel illetett egyén 
volt, akiről csak az elmúlt években 
derült ki, hogy az akkori FBI alel-
nöke, W. Mark Felt volt. Indítéka 
az volt, hogy a legendás FBI-vezér, 
J. Edgar Hoover (1895-1972) halála 
után nem ő lett a nagyhatalmú szer-
vezet elnöke (Hoover példátlanul 
hosszú hivatali ideje alatt elnököket 
tartott a kezében, illetve zsarolt 
meg a legendák szerint). Tudjuk, az 
éjszaka közepén, elhagyott gará-
zsokban találkozott Woodwarddal, 
és terelte a fiatal újságírót a helyes 
úton. Személye azonban évtizede-
kig titokban maradt, végül néhány 
évvel ezelőtt lépett önkéntes elha-
tározással a nyilvánosság elé, és 
árulta el, ő volt a „nemzet titokzatos 
informátora”.

Maczák Márton

A titkos garázs, ahol Woodward és Felt találkoztak

...és tranzisztoros rádió

A betöréshez használt 
walkie-talkie....

A Watergate irodaház irattárolója, amit a 
betörők feltörtek

Ajakír rejtett mikrofonokkal
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TÁRGYAK – TÖRTÉNETTEL

A Magyar Nemzeti Múzeum Népraj-
zi Osztályán már nagyon korán fel-
merült az igény tudományos jelle-

gű néprajzi filmek készítésére. A múzeum 
1914-ben ajánlatot kért egy Ernemann típusú 
35 milliméteres filmkamera megvételéhez, 
de a vásárlás – valószínűleg anyagi okokból 
– nem valósult meg. A múzeum Mozgóképtá-
rának legkorábbi felvételeit Gönyey Sándor 
készítette 1932-ben, saját, 16 milliméteres 
Keystone kamerájával. Később, 1941-ben, 
K. Kovács László az Erdélyi Tudományos In-
tézet számára vásárolt egy Bolex gyártmá-
nyú 16 milliméteres kamerát, amellyel a há-
ború alatt számos néprajzi filmfelvételt készí-
tett Erdélyben. Ezek a filmtekercsek a hábo-
rú végén nagyrészt megsemmisültek, a 
Bolex filmfelvevőt azonban sikerült megmentenie, így a kamerával még a há-
ború után is dolgozott. Az 1940-es évek végén forgatott, néptáncokat megörö-
kítő filmdokumentumai a Néprajzi Múzeum Mozgóképtárában találhatók.

A normál, 35 milliméteres mozifilmnél keskenyebb, 16 milliméteres 
technika jóval olcsóbb gyártást tett lehetővé, így a keskenyfilmes kame-
rák gyorsan elterjedtek, elsősorban a dokumentum- és amatőr filmesek 
körében. A keskenyfilmet az Eastman Kodak vezette be 1923-ban, né-
hány évvel később azonban már a kijevi származású mérnök, Yakov 
Bogopolsky is kifejlesztette saját, Bolex gyártmányú 16 milliméteres ka-
meráját. A svájci cég 1935-ben már Paillard-Bolex néven kezdte forgal-
mazni H16-os modelljét, amelyet később, egészen az 1970-es évekig 
számos, továbbfejlesztett típus követett. A Néprajzi Múzeumban egy, 

KESKENYFILMES KAMERÁK 
NÉPRAJZI TEREPEN

Fiatal sárgafülű ékszerteknős 
a Duna soroksári szakaszáról

(FOTÓK: HALPERN BÁLINT)

a sorszáma alapján 1953-ból származó 
Paillard-Bolex filmkamerán kívül két 
újabb, H16 Reflex típusú volt használat-
ban, ezekből egy már elektromos motor-
ral felszerelve. Az első, rugós rendszerű 
Bolexek 15, majd 30 méteres tekercsek-
kel működtek, és egy felhúzással 30 má-
sodpercig tudtak exponálni. Egy 30 méte-
res tekercs kevesebb mint három perc 
rögzítésére volt alkalmas. A kamera rugós 
változata 2,5–3 kilogrammos volt, a ké-
sőbbi, motorral felszerelt változatok jóval 
nehezebbek. Néprajzilag hiteles felvéte-
lek készítéséhez mind a technikai korláto-
kat, mind pedig a felvett eseményeket, te-
repet, szereplőket jó kellett ismerni.

Ezeket a szempontokat tartotta szem 
előtt Boglár Lajos, a Sao Paolóban született magyar etnológus, a Népraj-
zi Múzeum egykori munkatársa is, aki számos dél-amerikai kutatása so-
rán mindvégig fontosnak gondolta a különböző kultúrák mozgóképen va-
ló dokumentálását. Már pályája elején, az 1950-es években megismer-
kedett a filmezéssel. 1958-ban Chaplin Amatőr Stúdió néven filmes cso-
portot hozott létre, ahol egy baráti társaságban autodidakta módon is-
merkedett a filmkészítéssel. Első rövidfilmjeit a múzeum rugós rendsze-
rű Bolex kamerájával készítette. Rövid, néprajzi témájú, de sokszor já-
tékfilmes elemeket is tartalmazó etűdjeit ujjgyakorlatként tekintette ké-
sőbbi dél-amerikai terepmunkáihoz. Ugyanígy felkészülést jelentettek az 
indiánok közötti filmezéshez a Magyarország különböző részein, egy-
egy néprajzi témáról, rítusról forgatott filmjei is, mint például a tiszádi er-
dőségben a bödönhajóról, a mátraalmási faiparról vagy az asszonyfar-
sangról készített, a múzeum gyűjteményében található rövidfilmek.

Első dél-amerikai terepmunkáját a brazíliai nambikuara indiánok között vé-
gezte 1959-ben, ahol a rugós Bolex felvevővel készített fekete-fehér filmfelvé-
teleket. Következő útjára, amely 1967-68-ban a venezuelai piaroa indiánok 
közé vezetett, már elkísérte Halmos István népzenekutató, aki a filmezéssel 
egy időben hangfelvételeket is készített. Boglár ehhez a munkához már egy, a 
rugós változatnál jóval nehezebb, elektromos motorral felszerelt Bolex filmfel-
vevőt vitt magával, amely lehetővé tette hosszabb felvételek készítését is. Fe-
kete-fehér és színes nyersanyagra egyaránt forgatott. Az előbbire a Piaroák 
világa (MAFILM Népszerű-tudományos és Oktatófilm Stúdió, 1968., 20 perc), 
az utóbbira pedig A Sámán nyaklánca (Néprajzi Múzeum, 1968., 18 perc) cí-
mű filmje készült. Később még több filmet is készített Dél-Amerikában a 
piaroák, a brazíliai guarani és a francia-guyanai wayana indiánok között.
A Néprajzi Múzeum motoros Bolex kamerájával a múzeum munkatársai 
még az 1980-as években is készítettek néprajzi dokumentumfilmeket. A 
három Bolex filmfelvevőt a múzeum Technikatörténeti Gyűjteménye őrzi.

Csorba Judit dorottya

 Bolex H16 
16 milliméteres 

filmfelvevő
(FOTÓ: KERÉK ESZTER)

Boglár Lajos és Halmos István a maszkok kunyhója előtt, Temblador-
patak, Venezuela, 1967-68 (ISMERETLEN SZERZŐ FELVÉTELE)
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BESZÉLŐ KÉPEK

Őszi szellő érkezik a hegyoldal magas fái közé, útjában színes levelek szállingóznak és érik el alig 
hallhatóan a vastagodó avarszőnyeget. A finom neszeket egyre hangosabb sustorgás váltja fel: a 
barnás-vörösben világító kaptatón, levelekben gázolva egy alak közeledik, majd megáll és hosszan 
figyel. Kirajzolódik előtte egy rég elfeledett bánya sötét bejárata, a hegy gyomrába vezető rejtett 
világ. Megérkezett a süket csend és sötétség országába, ahol denevérek és lepkék készülődnek 

nyugalmas téli álmukra.  

HIBERNÁCIÓ

A Földön élő több mint 1100 denevérfaj jó része a trópusokon él, ugyanakkor néhányuk 
sikeresen alkalmazkodott a mérsékelt éghajlathoz is. Magyarországon 28 védett fajuk 

fordul elő, sérülékenységüket pedig az élőhelyek eltűnése és a csökkenő rovarsűrűség mel-
lett az is növeli, hogy olykor óriás kolóniákba koncentrálódva szaporodnak és telelnek.

A hazánkban élő denevérek legnagyobb kihívását a téli, fagyos, rovartáplálékban sze-
gény időszak beállta jelenti. Ilyenkor a denevérek elhagyják nyári pihenő- és 
szaporodóhelyüket, a zimankót állandó hőmérsékletű és páratartalmú barlangokba, fel-
hagyott bányákba, pincékbe, épületek zugaiba vagy faodvakba húzódva vészelik át. 
Egyesek a nyári és téli szálláshely között akár 400 km-t vándorolnak, míg mások csak le-
költöznek a présház padlásáról a pincébe.

Mikor téli álmot alszanak, hibernálják magukat, testhőmérsékletük rendszerint 0-10°C-ra csök-
ken. Légzésük és szívverésük lelassul: 5 percenként vesznek levegőt és szívük percenként egy-
kétszer dobban, míg aktív állapotukkor szívverésük akár 200-400/perc is lehet. Ledermedve 
anyagcseréjük is lecsökken, a táplálékszegény időszakot pedig az ősszel elraktározott, hőter-
melésre specializálódott, minden téli álmot alvó állatnál megtalálható barna zsírszövetükből vé-
szelik át. Ez a takarékra tekert állapot egyes fajoknál 6 hónapig is tarthat, ám nem jelent folyama-
tos mozdulatlanságot: időnként salakanyagot ürítenek, kirepülnek inni és néha helyet is változ-
tatnak. A rendkívül eleven kis patkósdenevér (Rhinolophus hipposideros) például nem élné túl a 
telet, ha nem járhatna ki rendszeresen vadászni téli szúnyogokra és araszoló lepkékre. 

Ha téli túráink során le nem zárt barlangfülkékbe, felhagyott bányákba is bekukkantunk, óvato-
san közelítsük meg az ott hibernáló denevéreket, fotózásukhoz pedig vakuk helyett kis zseblám-
pát használjunk. Halkan mozogjunk, és ne időzzünk sokat alattuk, mert felszálló testhőnk is ki-
válthatja az ébredést, ami egyes fajoknál az energiaveszteség miatt végzetes is lehet. Megfelelő 
körültekintés mellett a bánya csendjében és sötétjében komponálni, közben meglesni a denevé-
rek alkonyati kirepülését, tarkómon érezve szárnyuk simogatását a legszebb dolgok egyike.

Potyó Imre

1. Szőrmés lábikó. A denevérek kicsiny kar-
maikkal és a lábaikban található speciális 
inaik segítségével, izommunka nélkül füg-
geszkednek, és egyes egyedek gyakran 
olyannyira ragaszkodnak egy adott kiszö-
gelléshez, hogy évről-évre centire ugyanott 

alusszák téli álmukat.

2. Az általánosan elterjedt kis patkósde-
nevér téli szálláshelyének legmelegebb 
részén elszórtan vagy csoportosan füg-
geszkedik, testét teljesen betakarja szár-
nyaival. Legnagyobb ismert hazai telelőko-

lóniája 700 példányból állt. 

3. A fokozottan védett, rejtett életmódú, 
ritka nyugati piszedenevér (Barbastella 
barbastellus) átteleléséhez egy bánya 
bejáratának éppen csak fagymentes szikla-
hasadékát választotta (a kép jobb felső 

oldalán egy araszoló lepke is látszik).
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4. Egy felhagyott börzsönyi vasércbánya téli 
lakója. Telente rendszeresen felkeresem eze-
ket az izgalmas és látványos járatokat, ahol 
apró kis patkósdenevérek hibernálódnak a 
falakon. Zseblámpás megvilágításokkal és 
perspektívákkal kísérletezve jutottam el a 
bőregeret és annak hálószobáját bemuta-
tó képhez.  (A fotó Az Év Természetfotósa 
Magyarország pályázaton 1. helyezést ért el. )

5-6. Egy felhagyott bányavágat bejáratánál 
hibernálódó közönséges denevér (Myotis 
myotis) páracseppekkel borított portréja. Ez 
a faj mélyen alszik, a tél folyamán alig szakítja 
meg dermedését. A két fotó közt 32 nap telt el: 
az első a téli álom kezdetén készült, a későb-
bi felvételen pedig jól érzékelni a fején-testén 

kicsapódó páracseppek erős növekedését.  
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Egy napon egy úr bőrönddel ke-
zében lépett a szerkesztőségbe. 
Benke Imre a Magyar Televí-

zió felhívására érkezett, s egy fotómű-
vész, Rötzer Henrik hagyatékát rejtette 
a nála lévő koffer. Hetilapok, családi 
képek kerültek elő a dossziékból, a leg-
értékesebbnek viszont az 1956-ban ké-
szített fényképei bizonyultak. A fény-
képész mintegy félszáz fotón a romos 
fővárost, égő járműveket, az élet hét-
köznapjait örökítette meg az utókor-
nak. A dokumentumok hátsó oldalá-
ra pontosan feljegyezte a készítés 
helyszínét és dátumát. Utcányi sor-
ban állók, ételosztók jelennek meg a 
képeken, s mindenütt a pusztulás a 
háttér. Az Apponyi téren, egy elhunyt 
fiatalember tragédiájának színhelyén, 
koszorúk között áll egy hevenyészett fel-
irat: Szvoboda Sándor, élt 29 évet, felette 
egy másik írás: bosszút állunk érted. A 
Blaha Lujza téren szétroncsolt villamos 
foglalja az utat, mögötte már értelmetlen 
a kiírás: „Őszi kiárusítás a Corvinban”. 
A Magyar Rádió romos épülete, a Ró-
kus-kápolna ledőlt tornya, s az akkori 

EGY FOTÓMŰVÉSZ 1956-OS FELVÉTELEI

RÖTZER HENRIK 
HAGYATÉKA

Lenin körúti orosz könyvesbolt elége-
tett portékái magukért beszélnek. A 
művész a bátorságnak sem volt hí-
ján, hiszen a köztereken fényképe-
zőgépet kattogtatni a vérzivataros 
időkben nem lehetett veszélytelen.

Rötzer Henrik neve kevésbé ismert 
a magyar fotózással foglalkozók kö-
rében, pedig a két világháború kö-
zött, s még a háború után is számos 
újságban, folyóiratban találkozhattak 
az olvasók a felvételeivel. 1895-ben 

Akiknek ismeretlen, elrejtett vagy fiókban szunnyadó 1956-os dokumentumuk van,  bocsássák a köz-
média rendelkezésére – ezzel a felhívással fordult a nézőkhöz a Magyar Televízió nyolc évvel ezelőtt. 
Az anyagokat a nemzeti ünnepen tették közkinccsé. A kérésre nagyon sokan reagáltak, így a műsor 

szerkesztői már a bőség zavarával küzdöttek. A fellelt gazdag anyagból kitűnt egy fotósorozat.

Keleti pályaudvar, 1956 novembere
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született, 1914-ben a Duna Gőzha-
józási Társaság alkalmazottja lett, a 
II. világháború után az Óbudai Ha-
jógyárban dolgozott. A fotóművész 
precíz ember volt, Rolleiflex és 
Leica gépén készített felvételeiről 
pontos feljegyzéseket készített, éle-
tének krónikája naplójából követhe-
tő. Nagyon sok helyen publikált, 
megjelentek felvételei a Rádióélet, 
Színházi Magazin, Új Idők lapokban, 
a háború után a Pest Megyei Hírlap-
ban, az Élet és Irodalomban, a Szabad 
Népben. III. Viktor Emmanuel olasz 
király 1937-es látogatásánál is jelen 
volt, az 1940-es Szent István napi so-
rozata jó kezű és jó szemű mesterre 
vall. Minden bizonnyal a 2020-as, 
budapesti 52. Nemzetközi Eucha-
risztikus Kongresszuson is előtérbe 
kerülhet egy képe: az 1938-as Eucha-
risztikus Kongresszuson készített esti 
fotón a kivilágított Lánchíd látható, 
a fényelemekből a pillérein kirakott 
kehely és ostya is jól kivehető.

A hétköznapoknak is hű krónikása 
volt. Nagyon kedves a szentendrei 
orvosi rendelő folyosóján üldögélő 
gyerekekről készített képe. Szere-
tett utazni. Az erdélyi tájat, a szé-
kely embereket különösen szívesen 
fényképezte. Számos alkotása az in-
terneten is hozzáférhető.

Tudását megosztotta a fiatalabbak-
kal, 1957-ben szervezője volt egy tehet-
ségkutató pályázatnak, amelynek 
győztesei egy bentlakásos tanfolyamon 
vehettek részt. A csillaghegyi nevezetes 
emberek listáján is szerepel a neve, a 
Hegyalja utca 14-ben, igen szerényen, a 
saját kétszobás házában lakott. Az egyik 
szobában idegenek, társbérlők, vagy al-
bérlők éltek. Utcabizalmiként vett 
részt a közéletben, néhány idősebb 
szomszédja köztiszteletben álló sze-
mélyként emlegeti.  Mikor életéről ér-
deklődtem, kaptam egy fotót leánya 
esküvőjéről. Liebe Katalin asszony 
bocsátotta a rendelkezésemre, az ő 
nagybátyja, „János bácsi” volt a vőle-
gény. A hölgy egy mondata a Rötzer 
család tragédiájára is rávilágít: „A Ta-
bánt ért bombatámadáskor a felesége már 
állapotosan a nagybátyám családjánál he-
tedmagával meghalt, nagybátyám a tragé-
dia után Brazíliába emigrált.”

Egyes források szerint 1971-ben, le-
származottak nélkül hunyt el. A fele-
sége halála után a hagyaték egy része 
a Benke családhoz került.

Óbuda, 
Mátyás király úti sor, 

1956. november 5.

Lenin körút, 1956. november 3.

Szent Rókus-kápolna, 1956
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állt a rendelkezésemre, a művész fel-
jegyzéseiben leírta, hogy egy Leica IIIc-
vel dolgozott. Mivel minden fény-
képezőgépnek megvan a maga jel-
legzetessége, a képek oldalarányából 
megerősíthettem a feljegyzést. Meg-
kaptam a képek másolatát, megke-
restem az eredeti helyszíneket, így 
gyakorlatilag ugyanazzal a géppel 
ugyanazokat a képeket magam is 
elkészítettem. A kiállításon kaptam 
egy vitrint, amelyben ennek a kor-
nak a laborfelszerelését rekonstru-
álhattam. Látszott a képeken is, 
mind kompozíciójában, mind a ké-
pek súlyozásában, hogy egy igényes 
mester készítette. A képkockákat 

Gadányi György, fotóművész, fo-
tótörténész, gyűjtő, a Gadányi Gyűj-
temény létrehozója egy jubileumi ki-
állítással kapcsolatban találkozott a 
fotósorozattal: „Korábban a Rötzer 
név számomra csupán a harmincas 
évek egy kiállító fotóművészét jelen-
tette, az életéről nem tudtam sem-
mit. 2016-ban, a forradalom évfor-
dulóján, az Óbudai Múzeum Óbu-
da-1956 című időszaki kiállításán 
bemutatták Rötzer Henrik fotóso-
rozatát, engem a tárlat fotórészének 
berendezésére kértek fel. Szerepem 
ezekhez az 56-os képekhez, készíté-
sük rekonstruálásához, körülménye-
ihez kapcsolódott. Elég kevés forrás 

figyelve egy végtelenül tudatos mű-
vész portréja bontakozott ki: ok-
tatni lehet e gyűjtemény darabjait. 
Valóban, az arányérzéket nem lehet 
megtanulni, egy istenadta adottsá-
gokkal rendelkező tehetséget ismer-
tem meg. Mivel Rötzer Henrik 
számszaki területen dolgozott, így 
feltételezem, hogy egy feszes rendet 
megkívánó ember lehetett. Ráadá-
sul – tisztességes munkahelye lévén 
– rendezett anyagi körülmények kö-
zött élhetett, ennek hipotézisében 
építettem egy jó közepes amatőr 
fényképész laboratóriumot. A kö-
zönség láthatta a Leica gyártójá-
nak, a Leitz cégnek a nagyítógépét, a 
korabeli üveg-porcelán tálakat, órá-
kat, laboratóriumi lámpát, az akkori 
anyagok dobozait.”

A Gadányi Gyűjtemény szerint 
Rötzer Henrik 1935-41 között kilenc 
magyar és nemzetközi kiállításra kül-
dött képet, nyolc alkotás képezte a ki-
küldött művek gerincét.

A magyar nyelvű fényképészeti szak-
sajtóban 1934-44 között tizenhat alka-
lommal jelent meg képe. A háború 
után mindössze két megjelent fotója 
ismert, akkor már nagyon keveset sze-
repelt, 1957-ben volt egy nemzetközi 
kiállítás Budapesten, azon részt vett, 
1959-ben pedig a Magyar Dolgo-
zók Országos Művészfényképező 
Egyesülete (MADOME) jubileumi 
kiállításán egy képpel jelentkezett.

Csermák Zoltán
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A XIX. század végéig az órák mindenhol helyi idő 
szerint jártak (akkor volt dél, amikor áthaladt a 
Nap a helyi meridiánon). Ez először a vasúti 

közlekedésben okozott fennakadásokat, hiszen 
másképp jártak az órák az indulási és a cél-
állomáson. (Magyarországon már 1871-
től pest-budai helyi időt használt min-
den vasúttársaság.) A megoldás a zó-
naidő bevezetése lett. Ezt először az 
Egyesült Államokban alkalmazták 
1883-tól. Európában csak az 1890-
es évek elején sikerült átvenni az 
amerikai módszert, ebben nagy 
szerepe volt Ludvigh Gyulának, a 
MÁV elnökigazgatójának. Addig 
21-féleképpen jártak a kontinens vas-
úti órái. Idővel aztán a polgári órákat is 
a vasútiakhoz hangolták. A világ más 
részein menetrendszerű közlekedés híján 
még váratott magára néhány évet az egysé-
ges szisztémához igazodás. 

Mayr az utolsó pillanatban, 1906-ban kez-
dett hozzá világórája elkészítéséhez, hiszen a zónaidő-
rendszer terjedésével rohamosan csökkenni kezdett a világ 

VILÁGRA SZÓLÓ ÓRA
Aktuális időmérőnk nem is egy óra, hanem sok az egyben óra. Mayr Gyula győri órásmester 
remeke. A hatvannégy számlap más-más városok helyi idejét mutatja. Tartalmaz továbbá naptá-
rat, holdfázismutatót, hőmérőt, barométert és higrométert is. A tetején található földgömb is 

forog és – akár az igazi – 24 óra alatt tesz meg egy fordulatot.

időszámítási diverzitása. A mestermű három évig ké-
szült. A szerkezetet egy központi ingaóra vezérli, meg-

hajtásáról rugó gondoskodik. Egy felhúzással 
két hétig jár. Moduláris felépítésű, egy-

egy óra karbantartás céljából kiemel-
hető, ettől a többi rész zavartala-

nul működik.
1910-ben a kereskedelemügyi 
miniszter vásárolta meg a szerke-
zetet az Iparművészeti Múzeum 
részére, jelenleg a vajai Vay 
Ádám Múzeum kiállításán te-
kinthető meg. Mayr azonban 
nem sokáig tétlenkedett, a kö-
vetkező évben nagy sikerrel mu-

tatta be a Turini Világkiállításon 
második világóráját is, melyet – 

úgy tudjuk – a váci püspök rendelt 
meg tőle. Utóbbival hűséges olvasó-

ink már találkozhattak, 1984/10. szá-
munkban jelent meg róla írás. Most a 
Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 

Műszaki Tanulmánytárának kiállításán látható.
J.S.A.

Sandra Blakely előadása
(FORRÁS:  EMORY EGYETEM))

FOTÓK: SIPOS GYULÁNÉ
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November folyamán a Nap az állatöv csillagké-
pei közül a Mérlegből a Skorpió csillagkép-
be, majd a Kígyótartóba lép.  Nézzük, 
milyennek látjuk az eget november 15-én 

21 órakor, az esti szürkületben!

Déli irányból nyugat felé haladva a látóhatárhoz közel sorra 
a Szobrász, Vízöntő, Sas, Hattyú, Lant, Herkules, Sárkány, 

valamint a Nagy Medve csillagait láthatjuk pislákolni. A Nagy 
Nyári Háromszög csillagai már eltűnőben a nyugati látóhatár 
felett; a Deneb a Hattyúban, az Altair a Sasban, valamint a Vega a 
Lant csillagképben. Északi irányban a Kis Medve, valamint a Sárkány 
csillagkép csillagait kereshetjük. A Kis Medve régi görög csillagkép, 
mely Idát, a Zeuszt felnevelő nimfát jeleníti meg. A Nagy Göncölhöz való 
hasonlósága miatt a Kis Medve hét fényes csillagát Kis Göncölnek, vagy 
Göncöl Másának is nevezték, de bizonyos népek Kis Merőkanálként ismerték. 
Ebben a csillagképben találjuk az északi égi pólust, és a szabad szemmel látható 
csillagok közül az ahhoz legközelebb eső Sarkcsillagot. Arab elnevezése Alrukaba 
(Térd). Az Északi Pólushoz 2100-ban lesz a legközelebb. Sárgásfehér színű óriás, 
mintegy 431 fényév távolságra van a Földtől, tömege a Napénak a hatszo-
rosa. A szabad szemmel magányos csillagnak tűnő Sarkcsillag valójában hármas 
rendszer, halványabb kísérőinek megpillantásához azonban már távcsövekre van 
szükség. A Nagy Göncöl hét csillagával szemben a Kis Göncöl hét csillaga megle-
hetősen halovány. A Sárkány hosszú teste a Kis Medve csillagai köré csavarodik. 
Legkönnyebben a Sárkány fejét ismerhetjük fel. A csillagkép azt a sárkány formázza, 
akit Héraklész győzött le egy mérgezett nyíllal. Igen kiterjedt csillagkép, de ennek 
ellenére fényes csillagok híján nehéz felismerni. Déli irányból ezúttal kelet felé für-
készve, alacsonyan helyezkednek el a Cet, a Halak, az Eridánusz, az Orion, az Ikrek, a 
Szekeres és a Hiúz csillagképek. Felettük a Halak, a Bika valamint a jellegzetes alakú 
Pegazus és Androméda csillagképek találhatóak. Egészen kicsike és jelentéktelen 

Az égbolt képe  
2018. november 15-én  

21 órakor

TUDTA-E?

A Macskaszem-köd az összes planetáris köd közül az egyik legösszetettebb 
szerkezetű. Feltételezések szerint bonyolult szerkezetét vagy egy szoros ket-
tőscsillag kölcsönhatásai, vagy pedig egy magányos csillag visszatérő mágne-
ses jelenségei okozhatják. Minthogy 3000 fényévre van tőlünk, még a Hubble-
űrtávcső sem alkalmas a központi csillag felbontására. A köd „szeme” becslések 
szerint több mint fél fényév átmérőjű, amelyet a csillagközi közegbe belefolyó, 
sokkal nagyobb haló vesz körül. Bár a planetáris ködöket leíró modellek régeb-
ben folytonos anyagkiáramlást tételeztek fel, az a köd azonban koncentrikus 
gyűrűket tartalmaz, amelyek időnként kidobott csillaganyag buborékjainak a 
peremei. 11 ilyen buborékot azonosítottak, amelyeket valószínűleg 1500 évente 
dobott ki a csillag. A Macskaszem nagy sebességű gázcsomókat is tartalmaz, 
emellett olyan lökéshullámokat, amelyek akkor keletkeztek, amikor a gáz becsa-
pódott a lassabban mozgó anyagba.

csillagkép a Kos és az Androméda között a Háromszög. Kiterjedését tekintve csak a 
78-ik a ma használatos 88 csillagkép sorában. Jó idő esetén szabad szemmel 8-9 csil-
lag is megtalálható ebben a piciny csillagképben, alapvetően azonban három fénye-
sebb rajzolja ki azt a keskeny, egyenlőszárú háromszöget, amelyről a nevét is kapta. 
A bolygók közül a Merkúr 6-án van legnagyobb keleti kitérésben. Láthatósága azon-
ban nagyon kedvezőtlen, ekkor is csak háromnegyed órával nyugszik a Nap után. 
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Végleg elvész az alkonyati fényben. A Vénusz újra látható napkelte előtt a délkeleti ég 
alján mint ragyogó fehér fényű égitest. Láthatósága nagyon gyorsan javul, a hónap 
elején még fél, a végén már három és fél órával kel a Nap előtt, kiváló megfigyel-
hetőséget biztosítva. Fényessége egészen -4,9 magnitúdóra nő. A Mars előretartó 
mozgást végez a Bak, majd 11-től a Vízöntő csillagképben. Az éjszaka első felében 
látható a délnyugati ég alján, éjfél körül nyugszik. Fényessége 0 magnitúdóra csök-
ken. A Jupiter előretartó mozgást végez a Mérleg, majd 21-től a Skorpió csillagkép-
ben. A hónap első felében még megkísérelhető a felkeresése rögtön napnyugta 

után, ezután a Nap közelsége miatt már nem lesz megfigyelhető. Fényessége 
-1,7 magnitúdó. A Szaturnusz a Nyilas csillagképben végzi előretartó mozgását. 

A hónap nagyobb részében még kereshető napnyugta után a délkeleti ég alján, 
20-a után a bolygó lassan belevész az alkonyati fénybe. Fényessége 0,6 mag-
nitúdó. Az Uránusz az éjszaka nagy részében kereshető a Kos csillagképben, 
hajnalban nyugszik. A Neptunusz az éjszaka első felében figyelhető meg a 
Vízöntőben, éjfél körül nyugszik.  

«««

E havi űrnaptárunkban a szovjet Burán űrrepülőgépre emlékezünk. 
30 évvel ezelőtt, 1988. november 15-én a Burán sikeres automata tesztrepü-
lést hajtott végre, melynek keretében kétszer kerülte meg a Földet. A szovjet 

űrrepülőgép-program azonban ennél sokkal tovább nem jutott, sőt ebben az 
időben a teljes szovjet űrprogram is elérkezett a lehetőségeinek határához. 

Utólag könnyű kijelenteni, hogy az amerikai űrrepülőgép szovjet verziójának 
megépítéséről szóló döntés meghozatala óriási hiba volt. A projektre fordított 

hatalmas költségek ugyanakkor az egyre nehezebben teljesítő szovjet gazdaság 
valamennyi lehetőségét igénybe vették, s ez valószínűleg hozzájárult a Szovjetunió 

széthullásához. A valaha indított legdrágább szovjet űrprojekt az amerikai Space 
Transportation System (STS) névvel ellentétben a Mnogorázovájá Koszmicseszkájá 
Szisztyéma (MKSz, újrafelhasználható űrrendszer) elnevezést használták, a fejlesz-
téssel az NPO Enyergija vállalatot bízták meg. Míg a rendszer megjelenése sokban 
hasonlított amerikai riválisára, indítása és működésének főbb módjai jelentősen eltér-
tek. Így például nem fejlesztették ki a szilárd hajtóanyagú első fokozatot, helyette már 
a gyorsító rakéták is folyékony hajtóanyagúak voltak. Az STS-sel szemben négy gyor-
sító fokozattal rendelkező MKSz hordozórakétája az Enyergija nevet kapta. A másik fő 
különbség, hogy a szovjet űrrepülő nem rendelkezett főhajtóművel, mivel a pályára 
állás az Enyergija hordozórakéta feladata volt. Így a Burán mintegy 5 tonnával több 
terhet állíthatott pályára, míg az Enyergija a Burán nélkül is használhatóvá vált, egyéb 
hasznos terhet is indíthatott az űrrepülőgép helyett. Az ember nélküli tesztrepülését 
nkövetően – a Szovjetunió összeomlása után – 1993-ban a programot leállították. 
A Burán a tárolására szolgáló hangár összeomlásakor megsemmisült, a további 
tesztpéldányok és félkész űrrepülőgépek a kiállítások aktív résztvevői. Mementóként 
állnak a látogatók előtt egy letűnt ország letűnt rendszerének utolsó zászlóshajóiként. 

L. H.

2002-ben a hangár javítása közben a teteje beomlott, a Burán és az 
Enyergija rakéta megsemmisült, nyolcan pedig életüket vesztették

Az egyetlen tesztrepülése után leszálló szovjet űrrepülőgép

A kazahsztáni sivatagban első repülésére felkészítve vár a Burán
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– Arra volt kíváncsi, hogyan lehet 
fekete lyukat építeni?
– Érdekes megközelítés, de a válasz 
sokkal prózaibb. Engem is azok az 
egzotikus dolgok érdekeltek, mint 
másokat. Például a galaxisok köze-
pén található szupermasszív fekete 
lyukak, melyek akár 1 milliárd nap-
tömeggel is rendelkezhetnek. Sok a 
megoldatlan kérdés velük kapcso-
latban, ilyeneken sokat gondolkod-
tunk diákjaimmal és kollégáimmal. 
Az egyik, hogy összeütközhetnek-e 
egymással a szupermasszív fekete 
lyukak. A kérdés azért merült fel, 
mert látjuk az égen, hogy a galaxi-
sok összeütköznek és összeolvadnak. 
Azt is lehetett tudni, hogy a galaxi-
sok találkozásakor a központi fekete 
lyukakra olyan gravitációs erők hat-
nak, hogy beesnek középre. De nem 
világos, hogy ott mi történik. 

Meg lehet kérdezni, milyen közelről 
kell indulniuk a fekete lyukaknak 
hogy 13 milliárd év, vagyis az univer-
zum eddigi életkora alatt megtörténjen 

– Hogyan került a fekete lyukak 
vonzáskörébe?
– Gyerekkoromban építészmérnök 
szerettem volna lenni. Szerettem 
alaprajzokat, terveket nézegetni, 
építkezéseken járkálni. 1989-ben vé-
geztem a Fazekas Gimnáziumban és 
a BME Építész Karára jelentkeztem. 
Fel is vettek, de közben az MIT-re is 
felvettek. Az utóbbira mentem, a 
BME-n pedig halasztást kértem. 
Úgy tudom, ez még érvényes, de 
„az a gyanúm”, hogy már nem fo-
gom igénybe venni. Az MIT-n is 
építészetre jártam, de másfél év után 
átmentem fizikára. Nagy hatással 
volt rám ugyanis Stephen Hawking 
könyve, Az idő rövid története, ami 
akkor jelent meg. Azon a tanszéken 
dolgozott Alan Guth is, aki Andrei 
Linde-vel egyidőben kidolgozta a 
világegyetem tágulásának inflációs 
modelljét. Olyan izgalmas kérdések-
ről volt szó, hogy muszáj volt felven-
nem fizikát, ami az asztrofizika és a 
fekete lyukak felé terelt. 

I N T E R J Ú  H A I M A N  Z O LT Á N N A L
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közé tartoztak, a gravitációs hullámok felfedezése után 
pedig tovább fokozódott az érdeklődés. Haiman Zoltán, a 
legnagyobbakkal foglalkozik; azokkal, amelyek a galaxisok 
közepén helyezkednek el és akár több milliárd naptömeggel 
is rendelkezhetnek, de sok még a tisztázatlan kérdés velük 
kapcsolatban. Az USA Columbia Egyetemének asztrofizika-
professzorával az ilyen jellegű kutatásairól és eredményeiről 

beszélgettünk.

HOGYAN ÉPÍTSÜNK 
SZUPERMASSZÍV FEKETE 

LYUKAT?

egy elkerülhetetlen összeolvadás a gra-
vitációs hullámok kibocsátása miatt. 
Erre a válasz az – ami egy egyszerű 
számolás, de nem saját eredményünk 
–, hogy ha két egymillió naptömegű 
fekete lyukat körpályára rakunk, ak-
kor 10-3 parszekre kell, lenniük egy-
máshoz, ha azt szeretnénk, hogy talál-
kozzanak. De két galaxis összeütközé-
sekor kb. százezerszer messzebb van-
nak ennél. Viszont az a plazma is 
bekerül középre, ami benne volt a két 
eredeti galaxisban és az körülveszi a 
fekete lyukakat. A gázfelhő forog. 
Hamar összeesik koronggá, a két fe-
kete lyuk ebben kering, súrlódik, spi-
rális pályán egymáshoz közeledik és 
pár millió év után találkozik. Ez egy 
viszonylag új eredményünk.
– Összeütköznek vagy összeolvadnak?
– Az összeolvadás sokkal jobb szó. 
Maga a fekete lyuk matematikai-
lag egy pont, tehát kiterjedésről 
nem lehet beszélni, de az esemény-
horizontot gömb alakúnak képzel-
jük. Ha két fekete lyuk közeledik 
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is lehet rekonstruálni. A mi alap-
gondolatunk az, hogy egyből fekete 
lyuk jön létre. Ez először lehet, hogy 
egy rendkívül érdekes, hatalmas 
csillagkezdemény, de kb. 100 ezer 
évébe kerül, amíg a magfúzió bein-
dul a közepén. Ez termeli az energiát, 
ettől világít a csillag az égen. Ha ez-
alatt a 100 ezer év alatt még beesik 
oda egymillió naptömegnyi anyag, 
akkor az általános relativitáselmélet 
szerint nem lesz stabil, hanem össze-
esik. Ha csak 10 ezer naptömegű, az 
lehet egy nagyon érdekes szupercsil-
lag. Ilyen elvileg létezhet, bár még 
nem látott senki, de lehet, hogy azért, 
mert már nincsenek. Elképzelhető, 
hogy volt egy olyan stádium az uni-
verzum történetében, hogy ilyen ha-
talmas csillagok jöttek létre. 

De ezek csak 100-szor akkorák, 
mint a mostaniak. Mi meg egymilli-
ószoros naptömeget szeretnénk. Rit-
ka esetben megtörténik, hogy egy 
szomszéd galaxis, ami már összeállt 
és bevillant, megvilágítja a követke-
ző, még születőben lévő csillagvárost. 
Ki lehet számolni és bebizonyítottuk, 
hogy ez sterilizálja a még félkész ga-
laxist, nem tudnak a H2 molekulák 
létrejönni, emiatt nem tud széttöre-
dezni a beeső gáz, hanem a közepébe 
zúdul be és összeesik egy hatalmas 
fekete lyukká. Ez az elméletünk. 
Ezt akkor lehet tesztelni, ha lesz 
olyan röntgentávcső, amivel fekete 
lyukat látni, és működik a James 
Webb űrtávcső is, amivel pedig 
megnézhetjük, hogy egy fényes 
röntgenforrás körül van-e galaxis. 
Az elméletünk szerint túlnyomó 
esetben nincs, de a mostani eszköze-
inkkel ezt még nem lehet eldönteni. 
– Dolgozik együtt magyar kutatókkal is?
– Elég gyakran járok Magyaror-
szágon, van, amikor évente több-
ször is. Nagyon jó együttműködés 
az ELTE Atomfizikai Csoportjá-
val a fenti témákban. Az elmúlt 
évek során több kutatóval, például 
Kocsis Bencével, Raffai Péterrel, 
Frei Zsolttal, Kis-Tóth Ágnessel 
dolgoztam. Kocsis Bencével és 
posztdokjával, Hiromichi Tagawa-
val most is egy új ötletet dolgo-
zunk ki. Remek idevágó munka 
folyik az MTA Konkoly Thege 
Miklós Csillagaszati Intézetben is.

Trupka ZolTán

áramlik a gáz a lyukba; felhevül, vilá-
gít stb. Ebből az derül ki, hogy meny-
nyi anyag esik bele. Ha összeszámol-
juk az égen, hogy hány kvazár van, 
milyen fényesek, vissza lehet követ-
keztetni, hogy mennyi a bezuhanó tö-
meg. Ez nagyjából annyi, mint a most 
létező fekete lyukak össztömege. Ha az 
összes nagytömegű fekete lyukat néz-
zük az univerzumban, akkor nagyon 
gyanús, hogy legalábbis az utóbbi 
pármilliárd évben attól nőttek ekko-
rára, hogy ették a gázt! Mondhatni, 

hogy ezzel meg is oldódott ez a kér-
dés, de nem ilyen egyszerű a helyzet. 
Ez ugyanis csak az utóbbi pármilliárd 
évre érvényes. A nagy kérdés, hogy a 
korai univerzumban hogyan nőttek 
ilyen nagyra a fekete lyukak? 
– Van rá válasz?
– Van öt-hat ötlet erre, én is előáll-
tam néhánnyal. Ezek közül – remél-
jük – új távcsövekkel majd be lehet 
az egyiket bizonyítani.
– Mesélne ezekről?
– A 100 millió éves Univerzumban a 
periódusos rendszer csak két elemet 
tartalmazott: hidrogént és héliumot, 
az akkori gázfelhők is csak ezekből 
álltak. Ahhoz, hogy a csillagkelet-
kezéskor kisebb csomók alakulja-
nak ki, más elemek is kellenek, fő-
leg szén. Ezek hiányában a maiak-
nál százszor nagyobb méretű csilla-
gok jöttek létre. Anyaguk felét 
elvesztették életük során, de a végén 
ottmarad egy fekete lyuk. Ebben 
semmi nincs, amit nem értünk, ez 
olyan fizika, amit laboratóriumban 

egymáshoz, de messzebb vannak 
egymástól, mint az eseményhori-
zontok mérete, akkor két gömb 
kering egymás körül. Ha az ese-
ményhorizonttal összemérhető kö-
zelségbe kerülnek, akkor az egy-
más felé néző részek csúcsosak. 
Amikor összeérnek. mogyoró ala-
kú lesz a kettő, majd összeáll egy új 
gömbbé. Nagyjából akkora a tér-
fogata, mint a kettőnek összesen, 
mínusz ami elment sugárzásba. Pár 
százalékról van szó. 

– Milyen kérdések foglalkoztatják még?
– Nálunk a fekete lyuk munkaesz-
köznek mondható. Vannak normál 
méretűek, amelyek néhány naptöme-
gű csillagok maradványai, ezek kelet-
kezését elég jól értjük. Ha elhasznál-
ják nukleáris fűtőanyagukat, saját tö-
megük alatt összeomlanak, és vissza-
marad egy fekete lyuk. Ahogy 
említettem, a szupermasszív fekete 
lyukak jóval nagyobbak, a rekorder 
10 milliárd naptömegű, ezek nem le-
hetnek csillagmaradványok. Keletke-
zésükre többféle megoldást javasoltak 
már. A legegyszerűbbnek az tűnik, 
hogy veszünk sok kicsit és összeadjuk 
őket. Ez azonban szinte lehetetlen, túl 
sok kell belőlük, de sok más baj is van 
ezzel a magyarázattal. 

A megoldásban a kvazárok segítet-
tek. Mielőtt beleesik a gáz a fekete 
lyukba, már annyira forró, olyan 
erősen sugároz, hogy az egész gala-
xisnál is fényesebb. Ezeket nevezzük 
kvazároknak. Tudjuk modellezni, 
hogy az akkréciós korongból hogyan 

Két fekete lyuk kering egymás körül egy gázkorongban – a gázkorong torzul, 
és segít abban, hogy a két fekete lyuk körpályája spirálisan egyre szorosabb legyen,  
végül a két fekete lyuk összeolvadjon. Numerikus szimulációból kapott eredmény.

(FORRÁS: FARRIS ET AL. 2016, THE ASTROPHYSICAL JOURNAL)
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3. fejtörő – Romhányi Dóra feladványa

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

Megoldás: 19 szám

5, 6, 9, 50, 56, 100, 105, 150, 156, 900, 905, 950, 956, 1000, 
1009, 1900, 1905, 1950, 1956.

2. fejtörő – Romhányi Dóra feladványa

Megoldás: Verőce

(A beírandó szavak: VÁR, ERŐ, RÉZ, ŐR, CSŐ, EMBER.)

3. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa 

Megoldás: A 2 pöttyöt mutató kockát megfordítva a kockák 
értéke mindkét oldalon 24 lesz.

(A dobókockák szemközti oldalain a pöttyök összege mindig 7.)

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 – Feleki Zoltán feladványa

A felső vagy az alsó csoportba illik a jobb oldali karakter?

Mely számjegyek hiányoznak az utolsó mezőkből?

Ha:

akkor:

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

Örökbefogadás

Magyarországon az örökbefogadást az ENSZ gyermeki jo-
gok egyezményének (1989) szellemében született 1997. évi 
XXXI. Gyermekvédelmi törvény szabályozza, mely az ad-
digi gyakorlaton sokat javított. Az azóta csak kisebb változ-
tatásokon átesett törvény rendelkezései szerint a gyermeket 
a családjából csak meghatározott esetekben – ahova az anya-
gi problémák nem tartoznak – lehet kiemelni. A 2014-ben ha-
tályba lépett Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tör-
vénybe családjogi rendelkezések is beépültek, az örökbefo-
gadás egyértelműen a gyermekvédelmi szakszolgálathoz 
került, és kétszintűvé vált (megyei, országos nyilvántartás).

Az örökbefogadások száma az 1970-es és 1980-as évek-
ben is évi 1000 fölötti volt. A legtöbb gyermek (1356) 
1987-ben került örökbefogadó szülőkhöz, ám ezután 
csökkenés kezdődött, és az örökbefogadott gyermekek 
száma 2003 és 2014 között – 2011-et kivéve – 800 alá 
csökkent. A 2013-as mélypont (726) után emelkedésnek 
indult ez a szám, 2017-ben 41%-kal több (1026) örökbefo-
gadást engedélyeztek az öt évvel korábbihoz képest. 

2015 volt az első olyan év, amikor többen akartak örök-
be fogadni, mint ahány örökbe adható gyermek szerepelt 
a nyilvántartásokban. 2017-ben több mint 2700 család 
vagy egyedülálló rendelkezett alkalmassági határozattal. 

Örökbefogadás esetén főszabály, hogy a gyermek szülei-
nek hozzájárulásától csak kivételes esetekben (pl. inkubá-
torban hagyás, ismeretlen helyre távozott vagy cselekvő-
képtelen szülő, gyámhivatali örökbe fogadhatónak nyilvá-
nítás) lehet eltekinteni. A hozzájárulást a szülők a születést 
követően rövid időn belül megteszik. Az örökbefogadás két 
fő formája a nyílt és a titkos adoptálás, előbbi egyik fajtája, a 
rokoni és házastársiak száma az összes örökbefogadáshoz 

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. 

viszonyítva nőtt. Nyílt örökbefogadás esetén nagyobb az 
esély arra, hogy újszülöttet vihetnek haza az örökbefoga-
dók, bár a vér szerinti szülők a gyermek 6 hetes koráig 
visszaléphetnek. Az utóbbi esetben sem a gyermek, sem 
örökbefogadó szülei nem ismerik a származást.

A 2017-ben engedélyezett 1025 örökbefogadásból 654 ne-
velésbe vett gyermeket érintett, és 371 történt közvetlenül a 
szülő hozzájáruló nyilatkozata alapján. Külföldi állampol-
gár volt az örökbefogadó 234 esetben. Ha az örökbefogadó  
szakellátásban élő gyermeket akar örökbe fogadni, a sike-
rességet jelentősen befolyásolja a gyermek életkora és egész-
ségi állapota. A gyermek esélyei arra, hogy családba kerül-
jön, annál jobbak, minél fiatalabb. Az életkornál is nagyobb 
visszatartó erő lehet, ha a gyermek tartós betegséggel vagy 
fogyatékossággal él. 2017-ben a nyilvántartásokban szerep-
lő gyermekek közül minden harmadik ebbe a kategóriába 
tartozott. Ezeknek a gyerekeknek a nagyobb figyelmet és 

több kiadást igénylő nevelése azért is nehezebb, 
mert az oktatásukhoz szükséges intézményhálózat 
– főleg vidéken – hiányos, és ez sokszor elrettenti az 
átlagosnál elszántabb szülőket is. 

2017-ben a legtöbb gyermeket a főváros (133) 
után Borsod-Abaúj-Zemplén (132), Pest (131) és 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből (87) adták 
örökbe. Minden második gyermek ezekből a me-
gyékből vagy Budapestről származott. Az örökbe-
fogadásra várakozók száma is a fővárosban és Pest 
megyében a legmagasabb, ám a szakellátásban el-
helyezettek között itt alacsony az örökbe fogadha-
tók aránya. Nő a külföldre történő örökbefogadá-
sok száma és aránya is, 3 év alatt számuk a duplá-
jára, arányuk 17-ről 23%-ra emelkedett.

Jávorszkyné nagy anikó
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

5000 elemű a mentális 
Facebookunk

Robin Dunbar és más antropoló-
gusok munkásságából jól tudjuk, 

hogy a Homo sapiens története nagy 
részét nagyjából 150 fős csoportok-
ban élte le. Az elmélet szerint 
szociokognitív (a társas kapcsolatain-
kat kezelő gondolkodásbeli) képessé-
geink is ehhez a nagyságrendhez 
vannak méretezve. Tehát nagyjából 
150 személyes ismerőst tudunk való-
ban észben tartani, hiába ismerünk 
futólag akár több száz embert, nagy 
részük magánéletét, viselt dolgait 
egyszerűen nem tudjuk felidézni.

A Yorki Egyetem pszichológia tan-
székének kutatói is e korlátozott szo-
ciális kapacitásból indultak ki, de ők 
evolúciónk egy későbbi szakaszában 
végbement kognitív változásokra 
koncentráltak. Amikor növekedés-
nek indult az emberiség létszáma, 
és kialakultak a több ezer embernek 
otthont adó városok, illetve lehetővé 
vált az utazás, más törzsek meglátoga-
tása, egyre több arcot kellett őseinknek 
megjegyezniük. Az emberek arc alap-
ján történő felismerése elengedhetetlen 

hogyan csökken az ötpercentként 
felidézett nevek száma. Értelemsze-
rűen a teszt elején csak úgy tódulnak 
az ember fejébe a nevek, de aztán ez 
a sebesség lecsökken. A lista gyarapo-
dásának ütemére görbét illesztettek, 
majd ezt extrapolálták, így becsülték 

Robotbőrbe bújva

A robotokat eddig szilárd, kemény 
tárgyaknak szoktuk meg, me-

lyek általában egyetlen feladatra 
képesek. A Yale Egyetem (USA) ku-
tatói által fejlesztett úgynevezett 
robotbőr-technológia a fentieknek 
pont az ellentéte, így új értelmezést 
nyer a robotika és annak háztartási 
hasznosítása.

A robotbőr, melyet Rebecca Kramer-
Bottiglio mechanikai mérnök és 
anyagtudomány-professzor labora-
tóriumában fejlesztettek ki, lehető-
vé teszi a felhasználónak, hogy saját 
robotikus rendszerét megtervezze. 
A robotbőröket specifikus feladat 
nélkül tervezték, és bármire hasz-
nálhatók a keresőrobotoktól kezdve 
a viselhető elektronikáig. A részle-
tek a Science Robotics című folyóirat-
ban olvashatók.

Hajlékony és rugalmas (textil) lapok-
ból készül, melyekbe érzékelőket és haj-
tóműveket ágyaztak. Ha deformálható 

A robotbőr működésének bemu-
tatására a kutatók elkészítettek 
néhány prototípust. Van köztük 
habszivacsrúd, mely úgy mozog, 
mint a hernyó, négy lábát moz-
gatni képes plüssló, pólószerű vi-
selhető készülék, mely a helytelen 
testtartást javítja, és olyan készü-
lék is, mely markolókar segítségé-
vel megfog és mozgat tárgyakat.

a társadalmi sikeresség szempont-
jából, hiszen így tudjuk barátain-
kat, ellenségeinket azonosítani, 
és a pontos azonosítás szükséges 
ahhoz is, hogy a látott ember 
múltbéli viselkedéséhez igazítsuk 
a saját magatartásunkat.

A kutatók arra voltak kíván-
csiak, vajon hány emberi arcot 
tarthat észben az ember. A brit 
királyi tudományos akadémia 
által kiadott Proceedings of the 
Royal Society B folyóiratban kö-
zölt tanulmányban kihangsúlyoz-
zák, hogy e vizsgálatban nem az 
emberi arcmemória kapacitását 
kutatták, hanem a ténylegesen 
megjegyzett arcok számát. 

A kísérlet két szakaszól állt. 
Az elő körben kétszer egy órán 
keresztül kellett a 25 résztvevő-
nek listát írnia azokról az embe-
rekről, akiknek fel tudják ma-
gukban idézni az arcát (ha nem emlé-
keztek a nevükre, leírást is elfogadtak 
válaszképpen). Az első órában szemé-
lyes ismerőseiket kellett felsorolniuk, 
a másodikban a hírességeket (filmszí-
nészeket, énekeseket, politikusokat). 
A pszichológusok számolták, hogy 

tárgyra helyezik, például plüss-
állatra vagy hajlékony szivacsra, 
a robotbőr ezeket a tárgyakat 
a felszínről kiindulva mozgat-
ja. A robotbőrök különböző 
feladatokat tudnak ellátni, at-
tól függően, milyen tulajdon-
ságokkal rendelkezik a puha 
tárgy, és hogy a robotbőröket 
hogy helyezik el rajta.

„A bőröket egy tárgy köré csavar-
hatjuk, hogy elvégezzen egy felada-
tot – például haladjon előre –, majd 
levehetjük és másik tárgyra helyez-
hetjük őket, másik feladat elvég-
zéséhez, mondjuk hogy megragad-
jon és megmozgasson egy adott tárgyat. 
Ugyanezeket a bőröket akár egy pólóra 
is helyezhetjük, hogy viselhető készüléket 
kapjunk” – mondta a kutató.

Ha egyidejű leg több robotbőrt 
használnak, akkor összetettebb 
mozgások hozhatók létre. Több ré-
tegben is elhelyezhetők, így össze-
tett mozgások – például egyszerre 
nyomás és hajlítás – érhetők el. 

Az új robotbőr technológia, melyet a Yale Egyetem 
kutatói fejlesztettek ki, lehetővé teszi a

 felhasználó számára, hogy a mindennapi 
tárgyakat robotokká alakítsa

A Duke Egyetem arcfelismerési
 kísérletében használt fotósorozat
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meg, hogy mennyi nevet idéznének 
fel az emberek, ha korlátlan idejük 
lenne – az átlagolt eredmények sze-
rint mintegy 549-et.

Ez azonban csak az arcmemória 
egyik szelete, hiszen emlékezetünkbe 
elrejtve olyan arcok is lehetnek, akiket 
nem tudunk parancsra felidézni, de 
azért ismerősek, ha látjuk őket. Ezt az 
emlékezetet vizsgálta a második próba. 
Ekkor 3441 híresség fényképét mutat-
ták a résztvevőknek, akik nyilatkoztak 
arról, hogy ismerős-e vagy sem. Más-
nap ugyanezeket a hírességeket látták, 
csak egy másik képen. Azokat fogad-
ták el tényleg ismerősnek, akiket mind-
két alkalommal felismertek.

A fényképek átlagosan harmadát is-
merték fel. Mindezekből az adatokból 
extrapolálva a kutatók úgy saccolták, 
hogy egy átlagos ember emlékeze-
tében 5000 arcot tárol. E szám meg-
döbbentően sok, nem is mindenki van 
meggyőződve a realitásáról. A kutatók 
sem nyugodnak  bele az eddigi ered-
ményekbe, a következő lépésben azt 
vizsgálják majd, hogy ez az „arcszó-
kincs” – ahogy ők nevezik e készséget 
– hogyan változik az életkorral.

Kovács MárK

Emiatt mélyedések alakulnak ki ben-
ne. E gödrökben úgy verődik vissza 
a napfény, hogy még erősebbé válik 
bennük a szublimáció, így idővel mély 
árkok – közöttük pedig magas jégtűk 
és pengék – jönnek létre.

A penitenték nevüket a bűnbánatot 
gyakorló hívek hegyes csuklyájához 
hasonló alakjukról kapták. E jelenség 
minden bizonnyal hasonló képződ-
ményeket alakít ki más égitesteken 
is, például a New Horizons szonda 
nagy valószínűséggel pentitentéket 
fedezett fel a Plútón. Az Europa is 
ideális hely a képződésükre, hiszen 
jég van bőségesen, hideg, száraz a 
klíma, és gyakorlatilag nincs légkör 
– így a jégpengék évmilliókon ke-
resztül formálódhatnak, és a földi-
eknél jóval nagyobbra nőttek.

A kutatást vezető Dan Hobley és 
kollégái kiszámították az Europa 
felszínén működő szublimáció sebes-
ségét, és összevetették ezt a felszínt 
érő eróziós hatásokkal (például a 
meteoritbecsapódásokkal és a töltött 
részecskék sugárzásával). Úgy talál-
ták, hogy az egyenlítőtől északra és 

délre 23 fokig jelentős a szublimá-
ció hatása, tehát itt alakulhatnak ki 
pentitenték.

Vannak bizonyos megfigyelések, 
amelyek a jégpengék elméletét erő-
síthetik. Az Europára lőtt rádióhul-
lámok számos különböző felületről 
verődnek vissza, amit a kutatók sze-
rint a penitenték is okozhatnak. A 
rejtélyre hamarosan fény derülhet, 
hiszen hét-nyolc éven belül tervezi a 
NASA felbocsátani Europa Clipper 
nevű szondáját, amely ugyan nem 
száll le az Europára, de számos alka-
lommal megközelíti majd.

K. M.

Kramer-Bottiglio elmondta, hogy 
az ötlet néhány évvel ezelőtt, akkor 
fogalmazódott meg benne, amikor a 
NASA felhívást tett közzé lágy robot-
rendszerek készítésére. A technológiát a 
NASA-val közösen tervezték, a robot-
bőr multifunkcionális és újrahasznosít-
ható természete lehetővé teszi majd az 
űrhajósok számára, hogy számos fel-
adatot megoldjanak ugyanazzal az át-
alakítható anyaggal. Ugyanaz a robot-
bőr, mellyel egy darab szivacs robotikus 
karként működött, eltávolítható, és 
másik tárgyra szerelhető, például egy 
lágy Marsjáró eszköz létrehozására, 
mely nehéz terepen is képes haladni. 
A lufitól az összegyűrt papírgombó-
cig bármit munkaképes robottá tud 
változtatni, mondták a kutatók.

„A fő célom a multifunkcionalitás volt, 
főképp az űrbeli működés miatt, ahol a 
környezet megjósolhatatlan. A kérdés 
az: hogyan készül fel az ember a be-
láthatatlan ismeretlenre?” – mondta  
Kramer-Bottiglio.

A kutatás következő szakasza a 
sorozatgyártás lesz, illetve szeret-
nék, ha az alkatrészek 3D nyomta-
tással előállíthatók volnának.

(Yale University)

Jégtornyok az Europa 
egyenlítőjén

A Jupiter Europa holdját – vastag 
jégréteg alatt – folyékony, sós vízű 

óceán borítja. Ezért remélik az űrku-
tatók, hogy e 3100 kilométer átmérőjű 
kísérőbolygón talán kialakulhatott az 
élet. Addig azonban erről nem bizo-
nyosodhatunk meg, míg oda nem 
megyünk (pontosabban oda nem 
küldjük automata szondáinkat), hogy 
azok mintát véve a vízből rátaláljanak 
a rég várt, földön kívüli életformákra.

Természetesen ez az utazás még 
várat magára, de az előkészítése már 
javában zajlik, többek között az eset-
leges leszállóhelyek keresésével. Jól 
meg kell válogatni a landolásra kijelölt 
térséget, mert a több milliárd dolláros 
költségű küldetés sikere múlhat azon, 
hogy a szonda képes-e a terepen lan-
dolni. Mint a Cardiffi Egyetem csil-
lagászainak kutatásaiból kiderül, az 
Europa egyenlítő régiói erre nem kife-
jezetten alkalmasak – mivel 15 méter 
magas jégpengék erdeje magasodik 
övszerűen a hold dereka táján.

A Nature Geoscience folyóiratban 
megjelentetett eredmények szerint 
az Europa trópusi sávjában (ha lehet 
ilyet mondani egy jéggel borított 
holdra) hasonló jégpengék meredhet-
nek az ég felé, mint amelyek a földön 
is ismertek, és különösen az Andok-
ban gyakoriak. Az elterjedt spanyol 
elnevezéssel penitentéknek nevezett 
képződmények a hó szublimálása 
következtében alakulnak ki. A kez-
detben nagyjából egyenletes hótaka-
ró különböző pontjai a napsugárzás 
hatására eltérő ütemben kezdenek 
szublimálni (tehát a szilárd halmazál-
lapotból egy lépésben gázzá alakulni). 

Penitente formációk a chilei Chajnantor-fennsíkon
 (FORRÁS: EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY)
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Halvány reményekből 
fényes jövő

A Hubble-űrteleszkóp által gyűjtött 
legfrissebb adatok elemzését köve-

tően a csillagászok elképzelhetőnek 
tartják, hogy megtalálták a Naprend-
szeren kívüli első ismert holdat. Akár-
csak az anyacsillagaikhoz rendkívül 
közel keringő, elsőként felfedezett for-
ró Jupiter-típusú bolygók, úgy az első 
exohold felfedezése is meglehetősen 
izgalmas. Egy 8000 fényévre lévő, 
Neptunusz méretű, ám óriásbolygója 
mellett eltörpülő hold lehet az újabb 
mérföldkő a csillagászok számára. 

Az első utalásokat az égitestre a 
Kepler-űrtávcső adatainak elemzését 
végző kutatócsoport tette. A szak-
emberek olyan bolygóátvonulásokat 
kerestek, melyek a csillag látható fé-
nyességében torzulásokat okoznak. 
A vizsgálatokat vezető Alex Teachey és 
David Kipping, a Kolumbia Egyetem 

kutatói három ilyen csillagfedési ese-
ményről – amelyek a Kepler-1625b 
jelű exobolygóhoz kapcsolódnak – 
úgy gondolták, hogy a jelenség valójá-
ban egy bolygó és egy hold kettősének 
tulajdonítható. A 287 napos keringési 
idejű bolygó elhaladását ugyanis több 
esetben további, halványabb fényes-
ségváltozások kísérték, amelyek egy 
másik, a planétát némi késéssel követő 
égitest jelenlétére utaltak. 

A két kutató az eredmények meg-
erősítése érdekében 2017 őszére, a 
bolygó átvonulási ciklusához iga-
zodva távcsőidőt kértek a Hubble-
űrteleszkóp használatához – amelyet 
végül meg is kaptak – hogy az ál-
tala gyűjtött információk segítsé-
gével igazolni tudják a feltevésü-
ket. A további mérések is hason-
ló eredményeket mutattak, ezzel 
pedig az égitest elég nagy eséllyel 
pályázik az elsőként felfedezett 
exohold címére. Az űrteleszkóp 

adatainak részletes elemzéséből és a 
NASA Pleiades elnevezésű szuperszá-
mítógépén is lefuttatott modellekből 
most egy publikáció is született, amely 
a Science Advances tudományos folyó-
iratban jelent meg.

A tanulmányban két fontos tényezőt 
emeltek ki, melyeket figyelembe véve 
jutottak erre az ígéretes következte-
tésre. Eszerint az áthaladás 75 perc-
cel korábban történt, mint várták.  
A rendszer más, eddig ismeretlen 
bolygóitól – vagy holdjaitól – szár-
mazó gravitációs erőhatások ugyan-
is kisebb csúszásokat idéznek elő a 
csillagfedési folyamatokban. Emel-
lett három és fél órával a Kepler-
1625b által kiváltott fényességvál-
tozást követően azt egy másik, 
nagyjából Neptunusz méretű égi-
testre utaló eltérés követte. Mi-
előtt azonban a bolygót követő 
objektum újabb fényességcsökke-
nést idézett volna elő, a Hubble-re 
kapott távcsőidő lejárt, így félbe 
kellett szakítani a méréseket. 

Teachey és Kipping azonban a tör-
ténésektől fellelkesülve várják, 
hogy a vizsgált helyről az űrtele-
szkóp segítségével 2019 májusában 
újabb méréssorozatot végezhes-
senek el, és száz százalékos bizo-
nyossággal állíthassák, ők a Nap-
rendszeren kívüli első hold felfe-
dezői. Addig sem tétlenkednek, 
tovább folytatják nyomozásukat a 
Kepler katalógusban újabb exohold-
jelöltek után. 

szoucseK ádáM

A csimpánzok nem csak 
rokonaikkal osztják meg  

a táplálékot

Az  értékes táplálék megosztása nem 
rokon egyedekkel emberi sajátság.  

E viselkedés megjelenése az emberi ko-
operáció evolúciójának fontos lépcső-
foka. Egészen mostanáig úgy gondol-
ták a tudósok, hogy még legközelebbi 
rokonaink, a csimpánzok és bonobók 
is csak rokonaikkal hajlandóak spon-
tán osztozni, és más egyedeknek csak 
azok kéregetése esetén állnak kötél-
nek. A német Max Plank Egyetem 
Evolúcióbiológiai Intézetének kutatói a 

Tai  Nemzeti Parkban csimpánzokkal 
végzett vizsgálatai új megvilágításba 
helyezték a csimpánzok táplálékelosztó 
viselkedését. Azt találták, hogy a sike-
resen vadászó egyedek a húst nemcsak 
rokonaikkal, hanem más egyedekkel is 
megosztják, de abban, hogy kivel osz-
toznak, igen válogatósak. A döntésnek 
semmi köze a rangsorhoz vagy a kére-
getéshez. Sokkal inkább más vadászó 
egyedeket jutalmaznak, olyanokat, 
akiktől viszonzást várhatnak cserébe, 
nagyon hasonlóan ahhoz, ahogyan ez 
nálunk embereknél is zajlik. Érdekes 
az is, hogy e kooperatív viselkedés te-
kintetében igen nagy a variabilitás a 
csimpánzcsoportok között, csakúgy, 
mint az emberi populációkban. Bizo-
nyos körülmények, például a nagy 
predációs nyomás, erősíthetik a ko-
operációra való hajlamot.

ÉT-ETOLÓGIA

Az is kiderült a vizsgálatból, hogy 
a táplálékelosztó viselkedés maga-
sabb oxitocinszinttel párosul a csim-
pánzoknál. E hormonnak nemcsak 
a tejelválasztásban van szerepe a 
szoptatáskor, hanem ennél sokkal 
általánosabban befolyásolja a szociá-
lis viselkedést és elősegíti az érzelmi 
kötődés kialakulását. 

BilKó ágnes

A bolygótestek csillaguk előtti átvonulását fedési fénygörbék szemléltetik
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TELC nemzetközi és államilag elismert 
nyelvvizsgák 7 nyelvből 4 szinten

Az e heti Élet és Tudományban induló újabb rejtvényciklusban 
hazánk védett állatfajai a főszereplők. Noha Magyarországon 
minden denevér védett, közülük is kiemelkedik ritka előfordulása 
révén az egyik faj (vízszintes 1. és függőleges 2.), tudományos 
nevén a Rhinolophus euryale. Elsősorban az Aggteleki-karszt, az 
azzal szomszédos Rudabányai-hegység és a Bükk barlangjaiban 
találhatók nagyobb kolóniái, gyakran a hosszúszárnyú denevérrel 
azonos járatrendszerben. Jó fejtést!

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

VÍZSZINTES: 1. A Rhinolophus euryale magyar nevének első 
tagja. 11. Tóth Árpád és Jávor Pál szülővárosából való. 12. Vb-
ezüst- és bronzérmes birkózó (László, 1961–2013). 13. Észsze-
rűség. 15. Szép ...; az Azra írója. 16. Félcipő! 17. Ókori római 
politikus, történetíró (Publius Cornelius). 19. Ilonka. 20. Nem tart 
örökké. 22. Ugyanaz, röv. 23. Harapásnyi étel. 24. Az argon vegyjele. 
25. Gyomirtót hint. 26. ... baba; keleti mesealak. 27. Retesz. 29. Mellék-
név, röv. 30. Folyószél. 31. Jajveszékel. 33. Csehov személyneve. 35. 
Adél, Bécsben!

FÜGGŐLEGES: 1. Vegyjele: Ca. 2. Beethoven III. szimfóniája. 3. 
Szótoldalék. 4. Domján ...; néhai színművésznő. 5. Süteménykrémet 
fakanállal elkészítő. 6. Nagykáta centruma! 7. Takarmányt mind az 
állatoknak ad, Ballagi Mór szavával. 8. Ritka, latinul. 9. ... N’ Roses; 

A HÓNAP KÉPE
OKTÓBER

Miksz Éva (agnesevamiksz@gmail.com) – A levendula illata 
– című képe a 42. számunkban jelent meg.
Lepke virágon: alaptéma, de itt valami mást is látunk. Talán 
a kinagyított részlet a varázsmotívum. A szárnyfeszítők 
erezete – a lepke hálója – hálóként szűri az illatos levegőt. 
A telítettség mintegy kicsapódik a mintázatban, amelynek 
szigorú, síkba rendezett szabályossága finom ellentét a 
vele azonos színű virágzat térben tolongó halmazával. A 
hamvas faktúrák egyszersmind rokonságban is vannak, s 
a levendula parányi örvényekben átáramlik a szárnyra! A 
virág pillangóvá alakul, vagy a lepke virággá? A nyár végi 
napfény ragyogásában minden lehetséges (H. J.) 

USA-beli rockegyüttes. 10. Hajszoló. 14. Megedző, szívóssá, ellenálló-
vá tevő. 18. Valójában. 21. Számítógéphez csatlakoztatott nyomtató. 23. 
... szalamandra; farkos kétéltű, az Aggteleki Nemzeti Park jelképe. 24. 
Gyümölcsital. 25. Postai bevétel. 27. Üzemanyagtartály. 28. Bakonyaljai 
helység. 30. A védett denevér magyar nevének második tagja. 32. 
Gigaelektronvolt, röv. 34. A végén kimond!

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: Ferula sadleriana, Sadleria.
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ÉT-IRÁNYTŰ ÉT-IRÁNYTŰ	 Bánsághy Nóra rovata

Tizedik évfordulóját 
ünnepli idén a Földtu-
dományos Forgatag. 
A Magyarhoni Földtani 
Társulat mindig nagy 
sikerű rendezvényére 
november 10–11-én 
kerül sor a Magyar Ter-

mészettudományi Múzeumban, ahol az I. geosütisütő ver-
seny keretében megválasztják az év geocukrászát.

Az interaktív geokiállításon bemu tat koznak a földtu-
dományi kutatással foglalkozó hazai állami és akadémiai 
kutatóintézetek, természettudományi gyűjtemények, 
felsőoktatási intézmények és vállalatok. Nemzeti parkja-
ink és geoparkjaink hazánk legszebb felkereshető föld-
tani látványosságait mutatják be, és geotúra ajánlatokkal 
várják az érdeklődőket.

A kisebbeket geojátszóházak, az érdeklődő ifjakat és fel-
nőtteket ismeretterjesztő filmek, előadások várják, ahol 
kézközelben és megfoghatóan ismerkedhetnek meg az 
évmilliók tör ténetével. Az Utazó Planetárium pedig min-
denkit elrepít a Marson át az Univerzumunk határáig.

Orrunk alá a... címmel 
nyílt kiállítás a Magyar 
Kereskedelmi és Ven-
dég-látóipari Múzeum 
Kultea kiállítóterében. 
A november 4-ig lát-
ható tárlat borsdarálókat 
mutat be Kirsteuer Fe-
renc gyűjteményéből. 

A citromfacsarók és ter-
moszok után most megtalálták a borsdarálókat a Kultea 
Galéria kurátorai, akik a legkülönösebb tárgyakról bizo-
nyítják be évről évre, hogy képesek a hétköznapi design 
témakörében a figyelmet felkelteni. A só után legnépsze-
rűbb fűszerünket többnyire őrölt állapotában használjuk 
ételeink ízesítésére hosszú évszázadok óta, és bizony az a 
legjobb, ha frissen daráljuk felhasználás előtt. Na, ezért 
van szükség ezekre a darálókra, és mivel sokszor az aszta-
lon a helyük, értelemszerűen kiemelten fontos a design 
szerepe. Éljünk vele…, és ne feledjük: kicsi a bors, de erős!

A Mátyásföldi repülőteret fel-
váltó, első modern közforgal-
mi repülőtér Budaörsön épült 
fel, Králik János és Bierbauer 
Virgil egyesített terveinek ki-

dolgozásával, nagy hangárját Czakó László és Méhes 
György tervezte. Az építkezés 1937-ben fejeződött be. 
Mindkét létesítmény építészeti bravúrnak számított a 

maga korában, a körépület 
az utasforgalom szervezé-
sének racionalizálásával és 
a modern építészeti stílus 
alkalmazásával teremtett 
újat a repülőterek addig is-
mert építészetében, míg a 
nagy hangár egyedülálló 
méretével az 1930-as évek 
Európájában a legnagyobb feszítőműves szerkezetű han-
gárépületét hozta létre.

A forgalmi épület kétségtelenül legkülönlegesebb bel-
sőépítészeti dekorációs eleme az utasváró mellvédjén el-
helyezett körkép. A 44 méteres kompozíció 1937-ben, az 
építkezés utolsó évében készült el Bierbauer és 
Marsovszkyné Ackermann Ada fényképész-fotográfusnő 
közös koncepciója alapján, és elsődleges funkciója a re-
pülés népszerűsítése mellett az utazás hangulatát előké-
szítő környezet tudatos kialakítása volt.

A FUGA-ban november 12-ig látható Fény és 
Panoráma – a Budaörsi repülőtér metamorfózisai 
című kiállítás egyszerre kívánja kifejezni az épület és a 
körkép ismert és részben máig rejtve maradt átalakulását. 
A tárlat a régi és új képek mellett egy 1950-es években ké-
szült makettel és a körkép kicsinyített modern installációs 
látványelemével eleveníti fel az épület korszakait. Mindez, 
a repülőteret a közelmúltban és közvetlenül a kiállítás előtt 
dokumentáló fényképészek felvételeivel együtt egyfajta fi-
gyelemfelhívás épített örökségünk megóvása érdekében.

A Petőfi Irodalmi Múzeum 
október elején nyílt A MI tá-
jaink kiállítása különleges 
módon állít emléket az Újhold 
nemzedék „nagymesterének”, 
az idén száz éve született Mán-
dy Ivánnak.

A tárlat az író szövegei mel-
lett Mácsai István festményei 
segítségével idézi meg azt a vi-

lágot, amit jól ismerhetünk Mándy írásaiból, ahol a lírai 
látomás keveredik a pontosan megfigyelt valóság apró 
részleteivel. A kiállítás emléket állít a barátságuknak is, 
a két nagy művész egymásra találásának. 

Mándy Iván és Mácsai István alkotói világa nagyon sok 
szempontból közös. Összeköti őket Budapest, mely 
mindkettejük egyik fő ihletője volt. A sokszor közös lá-
tásmód, a humor vagy inkább irónia, a hasonló alkotói 
eszközök. Nemcsak azok a motívumok, melyek mind-
két alkotónál gyakran előfordulnak: alakok, házak, ud-
varok és ecetfák, erkélyek és kariatidák, gangok és kerí-
tések, lámpák és táblák. A nagyvárosi lét megjelenése, 
a melankólia a háztetők fölött, a nagyon is nyers va-
lóság, a minden romantikát nélkülöző szegénység 
vagy éppen az évszakok váltakozása a nagyvárosban. 
A tárlat 2019. január 6-ig várja az érdeklődőket.

Előtag: geo

Lírai látomás

Borsdarálók

Egy épület korszakai
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A hátlapon
Benagil-barlang

Portugália tíz történelmi tarto-
mányból áll. Ezek legdélebbike 
Algarve, amely évi háromezer 
napsütéses órájával Európa legnap-
fényesebb tája, de még Kaliforniá-
nál is naposabb. Déli határa az At-
lanti-óceán,  százhatvan kilométer-
nyi, pusztuló sziklákkal tarkított 
szakasz. Portugália nyugati partjá-
val összehasonlítva sokkal mele-
gebb a víz és alacsonyabbak a hullá-
mok, ahol pedig nincs szikla, a part 
finom, selymes homokkal borított. 

A part az óceán és a homokkő ta-
lálkozásából született. A hullámzás 
már évezredek óta rombolja, és 
mivel az okkersárga üledékes kő-
zetből álló part nem állhatja az At-
lanti-óceán erejét, folyamatosan 
pusztul, hihetetlen, látványos és ér-
dekes geológiai elemeket hozva lét-
re. Nemcsak különálló homokkő-
oszlopokat, hanem partfalba vájt 
barlangokat, barlanglabirintuso-
kat, sőt, barlangon át megközelít-
hető strandokat is találunk itt. 
Ezeknek a leggyakrabban mutatott 
példája a Benagil-barlang. A bar-
lang eldugott, hiszen csak az óceán 
felől közelíthető meg, száraz lábbal 
való látogatása nem lehetséges. A 
mellette fekvő Praia de Benagilról 
úszva szokták leginkább látogatni, 
valamint csónakokkal lehetséges a 
bejutás. Bár az egész algarvei part-
szakasz tele van kisebb-nagyobb 
barlangokkal, a Benagil mégis ki-
emelkedik majdnem teljesen sza-
bályos félgömb alakjával, és a tete-
jén lévő kör alakú „ablakkal”, ami 
Portugália természetes Panteonjá-
vá teszi. 

Hátlapkép és szöveg:
Pásztor Péter
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Honnan erednek az elemek?
Az elemek eredetének nyomába 
eredt az MTA CSFK Konkoly 
Thege Miklós Csillagászati Intézet 
egyik kutatócsoportja. Arra keresik 
a választ, hol és hogyan jöttek létre a 
kozmikus környezetünket, s így 
végső soron a testünket is alkotó ato-
mok. A csapat vezetője a torinói szü-
letésű fizikus, Maria Lugaro.

Az öröklét metszetvonalain 
Vannak nyomdászok, könyvművé-
szek, tipográfusok, kikkel egy-egy 
korszakot azonosítunk. Ilyenek 
Sylvester János Új testámentumát 
Sárvár-újszigeten kiadó Abádi Be-
nedek, vagy Bornemisza Péter és 
Heltai Gáspár, prédikátor-írók, és 
ilyen könyvművész és kultúraközve-
títő-ismeretterjesztő egyéniség volt 
Nagy András is. 

A gyümölcsök versengenek az 
elfogyasztásukért
Vannak esetek, amikor a növény-
nek nincs ellenére, ha egyes részeit 
– jellemzően a magjait rejtő gyümöl-
csét – elfogyasztják, hiszen az állat ily 
módon hozzájárul a magok terjeszté-
séhez. A növény úgy növelheti poten-
ciális utódai túlélési esélyét, ha a ma-
gok távolabb kerülnek tőle, de azért a 
körülmények a magonc új lakhelyén is 
megfelelőek maradnak a csírázásra.



Benagil-barlang
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