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Bánsághy Nóra

Lapunk szerkesztőbizottságának egyik legaktívabb 
tagjától kell búcsúznunk: november közepén életének 
91. évében elhunyt Horváth Tibor, a Műegyetem pro-
fesszor emeritusa.

Büszkén említette mindig, hogy az első hazai villa-
mosmérnöki évfolyamon végzett, és közel hét évtizeden 
át állt a műegyetemi katedrán. Fő kutatási területének a 
villámok vizsgálatát tartotta. A Budapesti Villámvédel-
mi Iskola megalapítója, szervezője és vezetője volt.

Tudományos kutató munkáját 1950-ben a BME nagyfe-
szültségű laboratóriumában kezdte. Legjelentősebb tudo-
mányos eredménye – amint azt Kiss István tanszékvezető 
egyetemi docens és Berta István egyetemi tanár, a Villa-
mosmérnöki és Informatikai Kar, Villamos Energetika 
Tanszék kutatói nekrológjukban leszögezték – a villám be-
csapási helyét valószínűségi alapon tárgyaló elmélet és szá-
mítási módszer, amelynek első változatát az 1960-as évek 
elején dolgozta ki. A világon elsőként vezette be a villám-
hárítók szerkesztésére a „gördülő gömb” eljárást, amely a 
magyar villámvédelmi szabványokban 1962 óta szerepel. 
Mára ezt az eljárást már világszerte elfogadták és széles kör-

ben használják. A technika lényege, 
hogy a szakemberek gömböt rajzol-
nak a villám lehetséges átívelési 
pontjai körül. Ennek alapján megál-
lapítható, az adott tér mely részei 
biztonságosak a villámtól. Ott, ahol 
nagy a villámcsapás valószínűsége, 
villámhárítót helyeznek el.

Villámvédelmi kutatások mellett 
foglalkozott a szabadvezetékek 
villamos és mágneses erőterének 
számításával, továbbá jelentős sze-
repe volt a hazai elektrosztatikai kutatások megindításá-
ban. Négy nyelven jelent meg 166 publikációja, közöt-
tük 24 könyv és könyvrészlet. Több mint 50 technika-
történeti valamint ismeretterjesztő cikket és könyvet írt, 
ezek sorában lapunkban is publikált.

Érdeklődése számtalan tudományágra kiterjedt, így ja-
vaslataival nemcsak az Élet és Tudomány műszaki, ha-
nem természettudományi, sőt, történelmi és nyelvészeti 
ismeretterjesztő tevékenységéhez is támpontokat adott, 
mindig kedvesen kritikus, nyomdakész szabatossággal 
megfogalmazott véleményével.

Emlékét tisztelettel megőrzi:
A SzerkeSztőSég

Kedves Olvasónk!
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egyelőre nem világosak a betegség 
idegrendszeri alapjai. Egy új kí-
sérletsorozatban a Genfi Egyetem 
kutatói egy nemrég felfedezett 
funkcionális rendellenességet, a 
hippokampusz piramidális idegsejt-
jeinek deszinkronizálódását vizsgál-
ták, ami valószínűleg a szkizofrénia 
tüneteinek kialakításában is fontos, 
ráadásul sikeresen helyre is állították 
a zavart egerekben. A vizsgálatokat a 
DiGeorge-szindróma egérmodelljén 
végezték. A DiGeorge-szindróma 
egy genetikai rendellenesség, ame-
lyet a 22-es kromoszóma egy darab-
jának hiánya okoz. A szkizofrénia 
kutatásának szempontjából azért ér-
dekes ez a genetikai rendellenesség, 
mert a betegeknél 20-30-szoros a 
szkizofrénia kialakulásának kocká-
zata. Az egereknél a 16-os kromo-
szóma egy szakaszának kivágásával 
érhető el a DiGeorge-szindrómának 
megfelelő tünetegyüttes és koráb-
bi vizsgálatokkal már kimutat-
ták, hogy ezeknél az egereknél a 
hippokampusz egyik alrégiójának 
elektrofiziológiai jellemzői megvál-
toznak, ez az elváltozás pedig a szki-
zofréniával is kapcsolatba hozható.

A hippokampális idegsejtek aktivitá-
sát több módszerrel is követték a kísér-
leti egerek agyából készült szeleteken. 

Újraszinkronizált 
idegsejtek

A szkizofrénia egy súlyos és meg-
lehetősen gyakori pszichiátriai 
zavar. Általában 20 éves kor kör-
nyékén jelentkezik, a betegeken 
eleinte egy furcsa érzés lesz úrrá: 
valami megváltozott a világban, 
valami nem olyan, mint volt. Ez-

után többnyire kialakul a pszichózis, a 
beteg hallucinál (leggyakrabban han-
gokat hall), téveszméket sző (pl.: vala-
ki el akarja őt kapni; fontos küldetése 
van a világban), beszéde és gondolatai 
zavarossá válnak. Ezek mellett érzel-
mi sivárság és kognitív (emlékezeti, 
figyelmi) zavarok is jelentkezhetnek. 
A betegség kezelése a 70-es évek óta 
antipszichotikus gyógyszerekkel tör-
ténik, ám ritka a teljes felépülés, bár 
számos példa van a betegséggel való 
sikeres együttélésre. A betegek várha-
tó élettartama jelentősen lecsökken, 
ugyanis jellemző a dohányzás és a 
szerhasználat, a mozgásszegény élet és 
az öngyilkosság is. A szkizofrénia ösz-
szességében az populáció közel 1 %-át 
érinti és nagyon súlyos gazdasági te-
hernek tekinthető.

Noha már számos gént, agyi struk-
turális és működésbeli elváltozást kap-
csolatba hoztak a szkizofréniával, 

A normál egerekből származó agy-
szeletekben egy vegyület szinkroni-
zált aktivitást vált ki a hippokampusz 
piramidális idegsejtjeiben, tehát ezek 
közel egyidőben generálnak elektro-
mos jelet. A modell egerekben azon-
ban ezek a sejtek deszinkronizáltak 
voltak és további vizsgálatok révén 
kiderült, hogy ennek hátterében egy 
bizonyos interneuron típus áll. Ezek 
az interneuronok szinkronizálják a 
piramissejtek működését, azonban a 
modellállatoknál a normális alá süly-
lyedt az interneuronok membránpo-
tenciálja, tehát nehezebben aktivá-
lódtak (csökkent az excitabilitásuk). 
Az interneuronok excitabilitását 
több megközelítéssel is növelték és 
ezek a beavatkozások fokozták a pi-
ramissejtek szinkronicitását is. 

Ezután a kutatók megvizsgálták, 
hogy milyen hatással van a piramis-
sejtek szinkronicitásának helyreállí-
tása a viselkedésre. A modellállatok 
viselkedésében a következő sajá-
tosságok tapasztalhatók: a normál 
egerekhez képest jóval többet mo-
zognak, a félelmi kondícionálás 
pedig deficites. Az egerek váratlan, 
erős hangra megdermednek, ez az 
akusztikus megdermedési válasz, 
ennek az időtartama is jelentősen 
hosszabb a modellállatoknál. A fé-
lelmi kondícionálás lényege, hogy az 
állatot egy bizonyos ketrecben rend-
szeresen kellemetlen inger éri, ami-
nek hatására megdermed, így társít-
ja a kettőt és idővel már a ketrecbe 
kerülés hatására is megdermed. A 
génmódosított egereknél ennek ki-
alakulása hosszabb időt igényel, tehát 
valószínűleg a tanulási folyamat nem 
elég hatékony. A hippokampális pi-
ramissejtek szinkronicitásának hely-
reállításával azonban mindhárom 
viselkedési rendellenesség megszűnt 
az egereknél.
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Az erős hangok hatására az egerek megder-
mednek: a megdermedés időtartama fontos 
paraméter a viselkedéses idegtudományban 

(FORRÁS: NATURE.COM)

A DiGeorge-szindrómát a 22-es kromoszóma egy darabjának hiánya okozza. 
 Ezen a darabon számos gén helyezkedik el, pI.: TBX1, COMT 

(FORRÁS: LABMEDICA.COM)

22-es kromoszóma
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hatása. A múlt idő azért indokolt, mert 
a GOCE-műhold meglehetősen rö-
vid (négyéves) életidő után kifogyott 
a hajtóanyagból, és tervezetten meg-
semmisült az atmoszférában.

Küldetése azonban jelentős eredmé-
nyeket hozott, amelyek egyik lenyomata 
a minap a Nature-lapcsoporthoz tartozó 
Scientific Report folyóiratban közölt ta-
nulmány. A német Kieli Egyetem kuta-
tócsoportja a GOCE gravitációs adatait 
elemezve fedezte fel, hogy az Antark-
tisz keleti régiója alatt hajdani szuper-
kontinensek évszázmilliókkal ezelőtt 
eltemetett maradványai pihennek. 

E térségről sok tudós úgy tartotta 
eddig, hogy a vastag jégréteg alatt 
geofizikai értelemben nincs semmi 

Mindezek alapján úgy tűnik, 
hogy a hippokampális piramissejtek 
deszinkronizálódásának fontos sze-
repe van a DiGeorge-szindróma ma-
gatartási tüneteinek kialakításában. 
A deszinkronizáltság hátterében álló 
interneuronok excitábilitásának hely-
reállítása akár gyógyszerészeti, vagy 
más terapeutikus úton, hasznos stra-
tégia lehet a DiGeorge szindróma, de 
talán a szkizofrénia kezelésében is.

ReichaRdt RicháRd

Kontinenstemető          
a jég alatt

Az Antarktisz mindig is lenyű-
gözte a kutatókat, hiszen a déli 
kontinens legalább annyira rej-
télyes, mint az űrbéli égitestek. 
Noha a felszíne is ismeretlen 
volt sokáig, a mélyében rejlő tit-
kok egészen a legutóbbi időkig 
hozzáférhetetlenek maradtak.

Ebben hozott változást az Európai 
Űrügynökség GOCE (Gravity 

Field and Steady-state Ocean 
Circulation Explorer) műholdja. A sza-
tellitet az űr Ferrarijának is nevezték, 
mivel a többi műholdtól merőben eltérő, 
áramvonalas kialakítást kapott. Feladata 
a Föld gravitációs mezejének nagy fel-
bontású szkennelése volt. Ennek érde-
kében alacsonyan, 235-260 kilométeres 
magasságban keringett, az alacsony pályán 
viszont már érezhető volt a légkör fékező 

izgalmas, az ottani földkéreg mind-
össze „összetömörödött tektonikus 
blokkot” alkot. E homogén tömeg 
így merőben – és a tudományos ér-
dekesség szempontjából nem előnyös 
irányban – különbözik más földré-
szek változatos geológiai alvilágától.

Pedig, mint a GOCE-adatok által 
rajzolt legújabb geofizikai térképből 
kitűnik, a Kelet-Antarktisz geofizikai 
viszonyai ennél sokkal izgalmasabbak. 
A földrész mélyén legalább két ősré-
gi, hatalmas szárazföld, a félmilliárd 
évvel ezelőtt létezett Gondwana és az 
egymilliárd éves Rodinia maradvá-
nyai feküdhetnek (a tényleges forrás 
még kérdéses). Természetesen ezek 
nem maradhattak egy darabban az 
évszázmilliók tektonikai mozgásai-
nak ellenállhatatlan szorításában, így a 
GOCE felvételein egy geofizikai puzz-
le kirakósdarabkái tűnnek fel. E darab-
kákat kratonikus tartományoknak is 
hívhatjuk. A kratonok (amelyek neve 
a görög kratosz, erősség szóból szárma-
zik) a földkéreg olyan stabil, megszilár-
dult, merev részei, mondhatni őskon-
tinensek, amelyekben repedések kelet-
keztek, majd idővel feldarabolódtak.

Az Antarktisz keleti része alatt talált 
kraton gravitációs mezeje Ausztrália 
lapkőzetének bizonyos részleteivel mu-
tat geológiai rokonságot, egy másik In-
dia mélyét idézi, míg a harmadik cso-
port az ősi tengerfenék kőzeteivel ro-
konítható. Látható tehát, hogy a Dé-
li-sark több ősi kontinens töredezett 
elemeinek összetömörülésével alakult 
ki. Itt azonban még nincs vége a meg-
válaszolatlan kérdéseknek, hiszen, mint 
azt Fausto Ferraccioli, a British Antarctic 
Survey (Brit Antarktisz-kutató Intézet) 
geofizikusa elmondta, „az, hogy ho-
gyan és mikor kapcsolódtak össze ezek a 
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Az Antarktisz összesített REMA térképe (FORRÁS: NGIA)

Az Antarktisz partvidékének nagy felbontású műholdképe (FORRÁS: NGIA)
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darabok, hogy kialakítsák a mai Antark-
tisz keleti területeit, továbbra is vita, illetve 
spekulációk tárgya. Éppen az a GOCE 
szépsége, hogy általa a litoszféra mélyére, a 
kontinensek gyökeréig tudunk hatolni.”

Alig néhány hónappal ezelőtt publi-
kálták azt a műholdas felvételek alapján 
összeállított térképet, amely az Antark-
tisz felszínét minden eddiginél nagyobb 
felbontásban mutatják. E térkép segít-
ségével a kutatók pontosan nyomon 
tudják majd követni az Antarktisz ol-
vadását az éghajlatváltozás következté-
ben. A műholdas adatokat az amerikai 
Országos Térinformatikai Hírszerző 
Ügynökség (NGIA), az amerikai had-
ügyminisztérium háttérintézménye 
szolgáltatta, a projektet pedig a Min-
nesotai Egyetem kutatói vezetik.

Míg az eddig rendelkezésre álló mű-
holdképek általában kilométeres fel-
bontásúak voltak, addig a REMA-nak 
rövidített (Reference Elevation Model 
of Antarctica – az Antarktisz referen-
cia domborzati modellje) térkép néhány 
méteres vagy még annál is jobb felbon-
tású. A domborzati magasság felbon-
tása nagyjából egy méter rajta. „Eddig 
jobb térképeink voltak a Marsról, mint az 
Antarktiszról” – érzékeltette a déli kon-
tinens ismeretlenségét a projekt egyik 
vezető kutatója. Olvasóink is böngész-
hetik a végeláthatatlan jégmezőket a 
térképen a https://livingatlas2.arcgis.
com/antarcticdemexplorer/ oldalon.

A teljes statikus térkép összeállí-
tásához pontosan 187 585 műhold-
felvételt használtak fel, amelyet hat 
év alatt gyűjtöttek össze. A REMA 
nagy előnye azonban a benne felfe-
dezhető dinamizmus, hiszen a rend-
kívül gyakori frissítések segítségével 
még a legkisebb változások is nyo-
mon követhetők rajta. Például a ku-
tatók lépésről lépésre megfigyelhetik, 
ahogy egy jégmező három hét alatt 
darabjaira hull. A teljes, folyamatosan 

növekvő adatmennyiséget felteszik 
bárki számára elérhető módon az in-
ternetre (https://www.pgc.umn.edu/
data/rema/). Ha az egészet le akar-
ja tölteni jó internetkapcsolatra lesz 
szükség, minthogy az jelenleg „alig” 
150 terrabájtot tesz ki.

Kovács MáRK

Természettudományos 
élményközpont nyílt 
Szolnokon

A Tudományos Ismeretterjesz-
tő Társulat (TIT) európai unós 
támogatás segítségével Szolnok 
városában, „Ég és Föld között” 
fantázianéven természettudo-

mányos élményközpontot hozott 
létre. Az élményközpont eszközpark-
jában helyet kapott néhány európai 
viszonylatban is igazi ritkaságnak 
számító demonstrációs eszköz.  

A nemrégiben átadott szolnoki 
Természettudományos élményköz-
pont megvalósításával a TIT elsőd-
leges célja a természettudományi, 
matematikai, műszaki szakterületek 
vonzerejének növelése, a fiatal isko-
lás korosztály reálterületek felé való 
orientálása volt. Ennek érdekében a 
térség 20 köznevelési intézményével 
együttműködve működteti a Jubile-
um téri toronyház legfelső emeletén 
kialakított központját. A novem-
berben útjára induló projekt kere-
tében különböző foglakozási for-
mákban valósul meg a több mint 
30 féle programelem (szakkörök, 
rendhagyó órák, klubfoglalkozá-
sok, táborok), melyek felölelik a 
fizika, a csillagászat, a földrajz, a 
kémia, a környezetvédelem, vala-
mint a biológia tudományágakat. 
Ily módon az élményközpont egy 
komplex természettudományos mű-
helynek tekinthető.

A központban három különálló, 
különböző típusú tevékenységek és 
programok befogadására alkalmas 
terem került felszerelésre. Az egyik 
terem elsősorban látványos fizikai 
kísérletekhez szükséges eszközökkel, 
valamint programozható Lego ro-
botokkal is rendelkezik. Egy másik 
terem tulajdonképpen egy „virtu-
ális valóság” szoba, ami a korszerű  
VR szemüvegekkel valamint a ha-
zánkban is egyedülálló GeoDome 
gömbprojektorral felszerelve a leg-
modernebb audiovizuális lehetőséget 
kihasználva próbál modern és inno-
vatív oktatói környezetet kialakíta-
ni. A GeoDome egy 80 centiméteres 
gömb, amelynek a felületére a beren-
dezés belülről képes bármilyen mul-
timédiás tartalmat kivetíteni. Ennek 
a vetítéstechnikának és a hozzá kap-
csolódó tudományos tartalmaknak 
az összefoglaló nemzetközi elneve-
zése Science On a Sphere. Egy körül-
belül 20 fős gyereksereg könnyedén 
körbeülheti a lesötétített terem kö-
zépen elhelyezkedő gömböt, melyen 
megjeleníthetőek például a Föld fel-
színén lejátszódó különböző geológi-
ai, légköri, vagy óceáni folyamatok, 
vagy akár más Naprendszerbéli égi-
testek felszínei, a Nap fotoszférájá-
nak és koronájának különböző hul-
lámhosszakon vett felvételei, az on-
line adatbázisoknak köszönhetően 
mindez akár az elérhető legfrissebb 
adatokat megjelenítve. Széleskörű 
demonstrációs képességeire további 
jó példa a vándormadarak vonulásá-
nak felgyorsított megjelenítése, vagy 
a különböző mezőgazdasági, ipari, 
politikai vagy migrációs folyamatok 
látványos bemutatása. A harmadik 
teremben egy gyerekekre optimali-
zált kémiai labor kapott helyet, ahol 
mindenki köpenyt ragadhat és biz-
tonságos környezetben kezdődhet 
is a különböző színű és szagú vegy-
szerek összeöntögetése. A felszerelt 
termekben felkészült pedagógusok 
látják el a foglalkozások megtartá-
sát, így a Tudományos Ismeretter-
jesztő Társulat bízik benne, hogy 
az élményközpontban megvalósuló 
színvonalas programok hozzájárul-
nak a természettudományos tárgyak 
népszerűsítéséhez a térség tanulói kö-
rében, az informális és nem formális 
tanulási lehetőségek bővítéséhez, és 
egyúttal a korszerű kísérleti és él-
ményszerű oktatás elterjesztéséhez is.

Lőrincz Henrik
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Luther 1517-es fellépése Franciaor-
szágot sem kerülhette el, ahol 
azonban a kálvini protestantiz-

mus terjedt el főként Dél-Franciaor-
szágban, de erős bázisuk volt a főváros-
ban, Párizsban is. A „hugenotta” kifeje-
zés valószínűleg a német „eidgenossen” 
(testvéri szövetség) szóból eredeztethe-
tő. A katolikus ellenreformációnak 
azonban még nagyobb tábora volt, rá-
adásul a királyi udvar is hagyományo-
san az ő oldalukon állt. A két, egymás-
sal szemben álló vallási irányzat élére 
egy-egy jelentős befolyással bíró, főne-
mesi származású hadvezér került. A ka-
tolikusokat Lotharingia hercege, Fran-
cois de Guise, a hugenottákat Louis de 
Bourbon, Condé hercege vezette. 
Utóbbi azon igyekezett, hogy meg-
nyerje ügyüknek II. Henrik királyt, és 
kicsikarja a vallásszabadságot. Az ural-
kodó azonban egy 1559-es lovagi tor-
nán végzetes balesetet szenvedett. A si-
sakrostélyán keresztül a szemébe fúró-
dó kopja szilánkjai miatt sebe elfertőző-
dött, és néhány nappal később iszonyatos 
kínok között hunyt el.

Ekkor még legidősebb fia, II. Ferenc 
is csupán egy 15 éves, könnyen befo-
lyásolható suhanc volt, akinek a nevé-
ben édesanyja, a firenzei bankárcsalád 
leszármazottja, Medici Katalin kor-
mányozta Franciaországot. Ő egyelő-
re a katolikusoknak szavazott bizal-
mat, melynek következtében az egész 
országban betiltották a protestáns val-
lás nyilvános gyakorlását. A végsőkig 
elkeseredett hugenották ekkor össze-
esküvést szőttek az ifjú uralkodó el-
rablására, hogy vele zsarolhassák ki 
szabad vallásgyakorlásukat. Tervük 
azonban idő előtt lelepleződött, mire 
1562 márciusában Wassy-sur-Blaise-
ben felfegyverzett katol ikusok 

POLITIKAI GYILKOSSÁGOK A FRANCIA VALLÁSHÁBORÚ IDEJÉN

HALÁL  
A HUGENOTTÁKRA (IS)

lemészároltak néhány protestánst, akik 
egy pajtában istentiszteletet tartottak. 
Kitört a francia vallásháború, amely 
hosszabb-rövidebb megszakításokkal 
egészen 1598-ig tartott. Condé herce-
ge ugyan az első jelentős ütközetben 
fogságba esett, ám a katolikusok 
örömujjongása alig két hónappal ké-
sőbb mély gyászba csapott át.

Merénylő a pajtában
1563 telén a katolikus hadak a protes-
tánsok fő erősségét, Orléans-t vették 
ostrom alá. Február 18-án este Fran-
cois de Guise fővezér a Loire folyó szi-
geteit látogatta meg lova nyergében 
ülve, hogy felülvizsgálja az ott elhe-
lyezett tüzérséget. Csupán két embere 
tartott vele. Mielőtt elérték volna a 
Saint-Mesmin híd lábánál lévő útke-
reszteződést, a hátuk mögül hirtelen 
egy lövés dördült. A herceg a vállához 
kapott, majd lassan a földre csúszott. 
Emberei hiába keresték a merénylőt, 
akinek sikerült elmenekülnie.

A súlyos sebesültet visszavitték a ka-
tonai táborba, ahol a tábori sebész ki-
operálta a vállából a golyót. A higiénia 
hiánya miatt azonban a seb elfertőző-
dött, és a herceg egy héttel később be-
lehalt a vérmérgezésbe. Gyilkosára, 
akire végül egy tanyasi csűrben talál-
tak rá, a kínvallatás hatására bevallotta 
tettét. A hugenotta Jean de Poltrot azt 
is elárulta, hogy a fogságban sínylődő 
Condé herceg bízta meg őt ellenfele 
elpusztításával. Miután mindent el-
mondott, amit tudni akartak, lovak-
kal tépették szét a testét.

A meggyilkolt herceg helyébe fia, 
Henri de Guise lépett, aki megfogad-
ta, hogy minden áron bosszút áll a hu-
genottákon a merényletért. Az idő-
közben elhunyt beteges II. Ferenc he-
lyébe lépő öccse, a labilis idegállapotú 
IX. Károly helyett szintén az anyaki-
rályné alakította a francia politikát. Ő azon-
ban ezúttal az egyre nagyobb befo-
lyással bíró katolikusok helyett a pro-
testánsokhoz közeledett, és bizonyos 

A XVI. század utolsó négy évtizedét Franciaországban a katolikusok és protestánsok ádáz küzdel-
me árnyékolta be, melynek során sem a lakosságot, sem a főnemeseket, de még a királyi herce-
geket sem kímélték. Puskagolyó, orgyilkosok tőre és a legváltozatosabb mérgek elkészítése sem 

jelentett akadályt, ha valaki legfőbb vetélytársától szeretett volna megszabadulni.

A Szent Bertalan-éj ábrázolása Francois Dubois festményén
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Medici Katalin – hatalmát féltve – 
újból a hugenottákhoz közeledett, és 
azzal a tervvel állt elő, hogy Margit 
nevű lányát hozzáadja a protestánsok 
szellemi vezérének tekinthető Bour-
bon Henrikhez, III. Johanna navarrai 
királynő fiához. Úgy vélte, hogy ez-
zel a házassággal végre megpecsétel-
hetik a békét a két vallás hívei között. 

Az esküvői ceremóniát 1572. májusára 
tervezték, ám a Párizsba érkező öröm-
anya váratlanul ágynak esett és június 
9-én nagy fájdalmak között lehelte ki a 
lelkét. Az orvos ugyan mellhártyagyul-
ladást állapított meg nála, sokan azon-
ban arra gyanakodtak, hogy Johanna 
királynőt Medici Katalin 
parfümkészítóje (és feltehetőleg méreg-
keverője), René de Florentin mérgezte 
meg egy pár, méreggel átitatott kesz-
tyűvel. A gyászhét letelte után, augusz-
tus 18-án, az ifjú pár a párizsi Notre-
Dame előtt fogadott örök hűséget egy-
másnak, számos katolikus és protestáns 
vezető személyiség jelenlétében.

Colignynak időközben sikerült IX. 
Károly kegyeibe férkőznie, és egyre na-
gyobb befolyást gyakorolt rá. Katalin 
megijedt, hogy elveszíti befolyását a fia 
felett, ezért összeesküvést szőtt Henri 
de Guise herceggel az admirális meg-
gyilkolására. Charles de Louviers kapi-
tányt bízták meg a merénylet elköveté-
sével, amelyet arra az időpontra időzí-
tettek, amikor Coligny augusztus 22-
én a királyi tanács üléséről hazafelé tart 
párizsi otthonába. A merénylő kibérelt 
egy emeletes házat a Poulies utcában, 
ahová becsempészett egy szakállas pus-
kát is, aztán türelmesen várt a megfele-
lő alkalomra. Az admirális népes kísé-
retével együtt késő délelőtt bukkant fel 
lova hátán az utcasarkon. Louviers cél-
ba vette őt az ablakból, lőtt, de elhibáz-
ta. A golyó csupán Coligny bal könyö-
két és egyik ujját roncsolta szét. A kísé-
retéhez tartozó nemesek berohantak az 
épületbe, ahonnan a lövéseket leadták. 
Az első emeleti szobában még érződött 
a puskaporszag, de a helyiség üres volt. 
Csak a kovás puskát találták meg az 
asztalon, amelyen ott díszelgett a 
Guise-ek címere. 

Mészárlás harangszóra
A király nem sokkal később megláto-
gatta a sebesültet, és megígérte neki, 
hogy példásan megbünteti a felbujtó-
kat. A hugenották bosszújától tartó 
édesanyja azonban meggyőzte arról, 

hogy valódi ellenségeik éppen a pro-
testánsok, akik először megfosztják 
majd a tróntól, aztán kolostorba zár-
ják. A teljesen összezavarodott Károly 
erre kiadta a parancsot az összes pro-
testáns lemészárlására. Ezzel vette kez-
detét a Szent Bertalan-éji vérengzés.

Az admirális, akinek a sebeit a híres 
udvari orvos, Ambroise Paré látta el, 
otthonában lábadozott, amikor 23-án 
éjszaka megérkezett a házhoz az a kü-
lönítmény, amelynek végeznie kellett 
vele. A katonákat a bosszúvágytól fű-
tött Henri de Guise herceg, és a király 
öccse, Anjou hercege vezette. A svájci 
gárdisták könnyedén betörték a kaput, 
majd az útjukba álló testőröket lemé-
szárolva, felrohantak az emeleti háló-
szobához. Coligny kiugrott az ágyból, 

de mielőtt kardjához kaphatott volna, 
Karel z Janovic Besme, egy cseh szár-
mazású lovassági kapitány alabárdjával 
mellkason szúrta őt. Az admirális még 
élt, amikor odavonszolták az ablakhoz, 
és kihajították az utcára. Guise odalé-
pett hozzá és belerúgott, majd egyik 
embere egy tőrrel levágta a fejét.

Ezt követően Párizs-szerte megkon-
gatták a harangokat, ezzel adva meg 
a jelet a protestánsok elleni támadásra. 
Az összeírt hugenottákat nemtől és élet-
kortól függetlenül kirángatták az utcára 
és kegyetlenül lemészárolták. A három 
napon át tartó vérengzés során több 
ezer hugenottával végeztek. Köztük a 
híres filozófussal, Petrus Ramus-szal, 
akit saját katolikus diákjai gyilkoltak 
meg, majd holttestét a Szajnába dob-
ták. A hugenották vezérei közül egye-
dül a Jarnacnál meggyilkolt Condé 
herceg fia, Henri és Medici Katalin 

engedmények fejében békét is kötött 
velük. Condé kiszabadult a fogságból, 
de ambiciózus céljait nem sikerült el-
érnie, ezért nem sokkal később újból 
kitört a polgárháború. 

Amikor a két sereg 1569. március 
13-án Jarnacnál összecsapott, Louis 
de Condé meggondolatlanul elsza-
kadt az övéitől, és miután megsebe-
sült, újból fogságba esett. Ezúttal azon-
ban elhagyta a szerencséje. A svájci 
gárdisták kapitánya, Joseph-François 
de Montesquiou kapitány ugyanis 
odalépett hozzá, és a lovagiasság 
szabályait félrerúgva fejbe lőtte a 
pisztolyával. A herceg holttestét ez-
után szamárhátra kötözték és felvo-
nultatták a hadsereg előtt. 

Esküvő és temetés
Condé halála után Gaspard de 
Coligny admirális vette át a hugenot-
ta csapatok vezényletét. A folyamatos 
összecsapásoktól azonban hamarosan 
mindkét fél kimerült, ezért 1570 au-
gusztusában újból békét kötöttek. 

IV. Henrik francia király

François Quesnel portréja III. Henrik francia 
királyról 1588 körül

Henri de Guise herceg
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A fővárosban rendkívül népszerű 
Henri de Guise két hónappal később 
III. Henrik kifejezett tiltása ellenére 
Párizsba látogatott azzal az alig tit-
kolt céllal, hogy detronizálja a gyen-
gekezű uralkodót és saját magát meg-
koronáztatva új dinasztiát alapítson. 
A spanyol Armada angliai kudarca 
azonban felbátorította a Blois-ba me-
nekült Henriket, és elhatározta, hogy 
bármilyen eszközzel is, de megszaba-
dul a kényelmetlen trónkövetelőtől. 

Tőrbe csalva
Ez azonban korántsem ígérkezett 
könnyű feladatnak, hiszen a herce-
get mindig testőrök hada vette kö-
rül. Henrik ezért úgy döntött, hogy 
Blois-ba hívatja vetélytársát, hogy a 
királyi tanács alkalmával meggyil-
koltathassa. Azon ugyanis kizárólag 
a főurak vehettek részt. Henrik test-
őrei közül nyolcan –  akiknek a pisz-
kos munkát kellett elvégezniük – a 

veje, Navarrai Henrik számíthatott 
kegyelemre, de csak azzal a feltétellel, 
ha áttérnek a katolikus vallásra. Csak 
négy évvel később sikerült nekik egy 
frappáns csellel elmenekülniük Pá-
rizsból, és Navarrába visszatérve új-
ra kibontották a protestáns felkelés 
zászlaját.

Három Henrik háborúja
Ekkor már két éve az időközben el-
hunyt IX. Károly öccse, a nőies III. 
Henrik ült a francia trónon, akiről 
azt rebesgették, hogy szívesebben 
invitálja ágyába testőreit, mint saját 
feleségét. Senki sem csodálkozott 
azon, hogy nem született gyermekük, 
így a trón várományosának legifjabb 
öccse, Ferenc számított. Ő azonban 
alig várta már, hogy kezébe kapa-
rinthassa a hatalmat, ezért titokban 
összeesküvést szőtt Henrik ellen. 
Ám terve lelepleződött, és a király 
csak anyjuk könyörgésére bocsátott 
meg hűtlen öccsének. 

De Ferenc nem tanult a hibájából, és 
Németalföldre szökve a holland pro-
testánsokkal szövetkezett. 1584 nya-
rán azonban hirtelen súlyos betegség 
döntötte le a lábáról. Június 10-én reg-
gel cselédei vérfoltos takarójába csava-
rodva, holtan találtak rá az ágya alatt. 
Halálát valószínűleg tuberkulózis 
okozta, de egyesek szerint saját szere-
tője ölte meg egy csokor mérgezett vi-
rággal. Mások azt állították, hogy 
bátyja főzetett neki „ízes” mártást, 
mert nem bízott benne. Mindenesetre 
a francia királyság megváltoztathatat-
lan örökösödési törvényei értelmében 
III. Henrik halála után a trónt a legkö-
zelebbi férfirokona, Navarrai Henrik, 
a protestáns párt vezére örökli majd. 
Ráadásul a király számos kedvez-
ményt és szabad vallásgyakorlatot biz-
tosított a hugenottáknak.

Ezt természetesen a katolikusok 
nem nézték jó szemmel, és Henri de 
Guise vezetésével megalakították a 
Szent Ligát, hogy elejét vegyék a vallási 
fordulatnak Franciaországban. A hu-
genottákat gyengítette Henri de 
Condé halála is, amely 1588. március 
5-én következett be Saint-Jean 
d’Angély-i palotájában. A szűnni nem 
akaró hányás és elszíneződött bőr 
mérgezésre utalt. Kínvallatás alá ve-
tett szakácsuk a herceg második fele-
sége, Charlotte de La Trémoille ellen 
vallott, aki éveket töltött börtönben. 

király dolgozószobájába vezető fo-
lyosón, a függönyök mögött kellett 
elrejtőzniük. A merénylet előkészü-
leteként több ajtót is befalaztak a 
palotában, hogy elzárják a menekü-
lés útját. Ezzel a kelepce bezárult.
December 23-án reggel Henri de 

Guise herceg elhagyta hálószobáját, 
és a tanácsterembe ment, ahol már 
gyülekeztek a főurak. A király – aki 
valamilyen ürüggyel távol maradt – 
az ülés után elküldte egyik szolgáját 
Guise-ért, hogy látni kívánja a dol-
gozószobájában. A gyanútlan herceg 
egyedül, kísérete nélkül indult el a 
királyi lakosztályhoz vezető hosszú 
folyosón. Egyszer csak a Loignac ka-
pitány parancsnoksága alatt álló test-
őrök vették körül. Egyikük megra-
gadta jobb karját, mire társa Guise 
nyakába szúrta a tőrét, mert azt hitte, 
a herceg páncélinget hord. A sebesült 
kétségbeesetten küzdött az életéért, 
de a testőrök előrántották a köpe-
nyük alá rejtett tőröket, és csak úgy 
záporoztak rá a döfések. Az utolsó 
csapást Loignac mérte rá, aki ágyé-
kon szúrta őt. Amikor Henrik meg-
látta a holttestet, kijelentette, hogy 
holtan még nagyobbnak tűnt, mint 
élve. Egy szőnyegbe gönyölve csem-
pészték ki a palotából, majd eléget-
ték, és hamvait a Loire-ba szórták. 
Másnap az áldozat öccsével, Louis de 
Guise bíborossal, a Reims-i érsekkel 
is végeztek. A már súlyosan beteg 
anyakirálynő két héttel később, talán 
szégyenében költözött a másvilágra. 

A kéretlen pártfogóktól megszabadult 
III. Henrik azonban nem élvezhette so-
káig a szabadságot. Alig fél évvel ké-
sőbb ugyanis őt is meggyilkolta egy ka-
tolikus szerzetes, ami után a navarrai 
király IV. Henrik néven végre elfoglal-
hatta a trónt, és megalapította a Bour-
bon-dinasztiát. Ahhoz azonban, hogy 
az egész ország elfogadja őt, újból át 
kellett térnie a katolikus hitre. Úgy lát-
szik, Párizs (vagyis a korona) tényleg 
megért egy misét. 1598-ban, a nantes-i 
ediktum kibocsátásával a hugenották-
nak - a főváros és néhány nagyobb vá-
ros kivételével – az egész országban sza-
bad vallásgyakorlatot biztosítottak, és 
ezzel végre lezárult a francia valláshá-
ború. A sors furcsa fintoraként végül 
IV. Henrikkel is merénylő tőre végzett, 
így a három király háborúja három or-
gyilkossággal végződött.

Hegedüs Péter

A nantes-i edictum

A Guise-gyilkosság
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Sok hasznos tulajdonsága 
alapján nem lehet meglepő, 
hogy a fluorit fontos ipari 

ásvány, szakszóval élve nemérces 
nyersanyag. Az első világháború előt-
ti (1913) 170 000 tonnás világterme-
lés a második világháború előtt, 
1938-ban 460 000 tonnára nőtt. Az 
1 millió tonnás háborús csúcsot 
(1943–44) követő átmeneti visszaesés 
után az 1950-es évek elején megha-
ladta az 1, tíz év múlva a 2, újabb tíz 
év múlva a 4 millió tonnát, s 4,5–5 
millió tonnás szinten stabilizálódott, 
majd az 1990-es évek visszaesése 
után, melyet a CFC-gázok betiltása 
és a kohászati felhasználás csökkené-
se okozott, a 6–7 millió tonnás tar-
tományban mozog. (A magyar bá-
nyászat 1952–1967 között összesen 
32 000 tonna nyers fluoritot produ-
kált.) A fő termelők Kína, Mexikó, 
Mongólia, Dél-Afrika és Vietnam. 
A termelés kétharmadát a vegyipar, 
negyedét a vaskohászat hasznosítja. 
Számottevő még az alumíniumko-
hászat fluoritfogyasztása is.

A speciális felhasználási területek kö-
zül érdekességként említjük meg a – 
mesterségesen létrehozott – fluorit opti-
kai alkalmazását, főként távcsövekben és 
speciális objektívekben. A fluoritnak 
ugyanis számos előnyös optikai tulaj-
donsága van, így nem csoda, hogy egy 
távcsöves blogban „az optika Szent 
Grálja” gyanánt említették. A vörösön 
inneni és az ibolyán túli tartományban 
is jó áteresztőképességű, nem kettőstö-
rő és kicsi a diszperziója, azaz a fénytö-
rése kevéssé függ a fény hullámhosszá-
tól, így a belőle csiszolt lencsének kicsi 
a kromatikus hibája.

Színek világosban és sötétben
A színtelen optikai fluorit dicsérete 
után térjünk át a színes változatok 
méltatására, hiszen annak dacára, 
hogy a vegytiszta kalcium-fluorid 
színtelen, a fluorit a leginkább sok-
színű ásványok közé tartozik. A szí-
nek kavalkádját többnyire a kalcium 
helyére igen kis mennyiségben beépü-
lő „idegen” elemek – leginkább ritka-
földfémek – adják, melyek ionizáló 

sugárzás hatására a látható fény által 
gerjeszthető színcentrumokat hoz-
nak létre, de „színező elem” lehet a 
sugárzás hatására kolloidális eloszlás-
ban felszabaduló kalcium maga is. 

Mint több más allokróm (idegen 
színű) ásvány esetében, a növekedése 
során megváltozott viszonyok miatt 
a kristály különböző zónái más ösz-
szetételűek – és ezért más színűek – 
lehetnek. Nem mentes a fluorit az 
allokróm ásványok azon sajátságától 
sem, hogy megvilágítás hatására szí-
ne megváltozhat vagy kifakulhat, 

A Z  É V  Á S V Á N YA ,  A  F L U O R I T

SZÜRKE IPAROS ÉS 
SOKSZÍNŰ DRÁGAKŐ

Cikkünk első része bemutatta a fluorit legfontosabb kristálytani és kémiai jellemzőit, és ennek kap-
csán bőven kitért az ásvány széles körű felhasználási lehetőségeire is. A második részben az ipari 
fluorit nagy fontosságú, de szürke világából hamar a drága- és díszítőkő minőségű ásvány sokszínű 

univerzumába lépünk át, ahol még sötétben is láthatjuk a fluorit színeit, ha ismerjük a trükkjét.

2.
rész

Fluoritbányászat a világon 1913 és 2017 között  
(FORRÁS: USGS)

Zónás színezésű fluorit



1578   Él e t É s  tu d o m á n y   2018/50

Régóta tudott, hogy a tárgyak 
nemcsak megvilágítás, hanem pél-
dául hő hatására is fényt bocsáthat-
nak ki jóval az izzás hőmérséklete 
alatt. A jelenséget először (1673) Ro-
bert Boyle angol fizikus és vegyész 
említette a gyémánt esetében, de 

már 1676-ban megjelent az első le-
írás a fluorit termolumineszcenciájáról 
is Johann Sigismund Elsholtz tollából. 
Az ásványt a német természetbú-
vár zöldes lumineszcens színhatása 
miatt „phosphorus smaragdinus” 
névvel illette, ami az egyik erős 
zöld termolumineszcenciájáról hí-
res, amúgy lila fluoritváltozatnak 
219 évvel később adott pirosmaragd 
névben köszönt vissza. A jelenséget 
egy hagyományos villanyrezsó al-
kalmazásával bárki kipróbálhatja, a 
hő hatására esetleg felrobbanó fluo-
rit szilánkjai miatt kellő óvatosság és 
védőszemüveg használata mellett. 

Hamis smaragd és társai
A fluorit szép és változatos színei miatt 
adódik a kérdés, miért nem találkoz-
hatunk vele az ékszerészeknél. Nos, 
bár a fazettázott (lapra csiszolt) fluorit 
tetszetős, a korábban már említett 

ha olyan színcentrumok vannak 
benne, melyeket a látható fény ener-
giája is módosít. Sajnos a velencei-
hegységi fluorit színe sem stabil. Ér-
dekes viszont, hogy bár az allokróm 
ásványok – lévén, hogy poruk fehér 
– színezőanyagnak igazából nem al-
kalmasak, az igen sötétlila fluorit 
durva őrleményét megtalálták régi 
festmények rózsaszín, illetve lilás 
színű részletein.

Számos fluoritban vannak ibolyán-
túli (UV-) fénnyel gerjeszthető szín-
centrumok. E példányok UV-lámpá-
val megvilágítva változatos színekben 
világítanak. Bár az UV-lumineszcen-
cia sötétben észlelhető a legjobban, 
olyan erőteljes lehet, hogy az ásvány 
napfényben – annak ibolyántúli 
összetevője hatására – határozottan 
más színt mutat, mint mesterséges 
fényben. Ez tette lehetővé, hogy a 
fluorit fotolumineszcenciáját még jó-
val az UV-lámpák kora előtt felfe-
dezzék. A lumineszcencia e válfaját, 
amikor az anyag fény (vagy egyéb 
elektromágneseses sugárzás) hatására 
bocsát ki fényt, George Gabriel Stokes 
brit tudós nevezte el az ásványról flu-
oreszcenciának 1858-ban. (Az igaz-
sághoz hozzátartozik, hogy az effek-
tust már 1560-ban leírták egy közép-
amerikai fafajból készült vizelethajtó 
ital kapcsán, de egy idő után feledésbe 
merült.) Egyes fluoritok esetében 
hosszabb-rövidebb utánvilágítás, azaz 
foszforeszcencia is észlelhető.

puhasága miatt nem igazán használ-
ható, mert fényét hamar elveszti, rá-
adásul viszonylag kicsi a fénytörése is 
(fluorit 1,43, berill 1,57–1,60, korund 
1,76–1,77, gyémánt 2,42). Ennek elle-
nére egykor drágakőutánzatként is 
használták, innen a zöld fluorit „ha-
mis smaragd” (vagy csehsmaragd), a 
sárga „hamis topáz”, a lila „hamis 
ametiszt” régi kereskedelmi neve.

Olcsóbb ékszerekben (nyaklánc, füg-
gő) azonban ma is megtalálható göm-
bölyűre csiszolva, fényes és matt felü-
lettel egyaránt. Hordó alakúra csiszolt, 
nyakláncokban és karkötőkben viselt 
fluoritgyöngyök gyakori sírmellékletei 
a X–XII. századi, elsősorban fiatal női 
(illetve gyermek) síroknak a Kárpát-
medencében, Erdélyt kivéve. Ritoók 
Ágnes régész szíves közlése nyomán 
tudjuk, hogy a Dunántúlon különösen 

Fluorit látható és ibolyántúli fényben; Diana 
Maria-bánya, Frosterley, Durham megye, 

Egyesült Királyság
(GÁL LÁSZLÓ GYŰJTEMÉNYE, FOTÓ: KUPI LÁSZLÓ)

Fluorit hasadási idomok termolumineszcenciája

Fazettázott fluorit

Fluoritgyöngyöket tartalmazó gyöngysor a 
zalavári ásatásból 
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gyakoriak, a Kárpát-medencén kívül 
pedig a főbb távolsági kereskedelmi és 
sószállító utak mentén mutathatók ki. 
E honfoglalás kori „bizsuk” lila 
fluoritgyöngyei egyébként olykor 
megtévesztették az ásványtanban ke-
vésbé járatos régészeket is, számos lelet 
régebben ametiszt gyanánt szerepelt a 
publikációkban. Fluoritból készült pe-
csétek, ékszerek, idolok, szobrocskák 
ismeretesek például Görögországból a 
minószi civilizáció egyes periódusaiból 
(Kr. e. 1700–1300 körül), Egyiptomból 
a Ptolemaidák korából (Kr. e. 305–30), 
Észak-Amerikából a Mississippi-kultú-
rából (körülbelül 800–1600). 

Ha a kőzetrepedésekben ereket vagy 
teléreket alkotó fluorit színe a telér ki-
töltődése során ritmikusan változik, 
egyszerű ipari ásványból díszítőkő-
nyersanyaggá avanzsál. Sok művészet-
történész szerint fluorit volt az a Plinius 

által is említett sokszínű, rendkívül ér-
tékes drágakő, amelyből a vasa murrhina 
nevű ivóedények készültek. Ezek közül 
egy három sextertiusos (mintegy 1,5 li-
teres) kupáért állítólag 70 talentum 
(körülbelül 210 kilogramm) ezüstöt is 
megadtak. Bár az ónix, a sávozott 
üveg, sőt a kínai porcelán is a jelöltek 
között van, az előbbi értelmezést alátá-
masztja a British Museumban lévő két 
római kori fluoritedény, a Barber- és a 
Crawford-kupa is.

Ha ezeket megnéztük a helyszínen, a 
Londontól alig 230 kilométerre lévő 
Castletonban (Derbyshire) meglátogat-
hatjuk a másik híres sávos fluorit, a Blue 
John lelőhelyét. A „Kék János” jelentésű 
név valószínűleg az ásvány lila és sárga 
sávjaira utaló francia bleu jaune angollá 
torzulásából alakult ki, bár a cornwalli 
bleujenn (virág) is „gyanúsított”. Annyi 
bizonyos, hogy az 1700-as évek közepe 
óta bányásszák, és különösen az 1800-as 

években volt divatos, késnyelektől do-
bozokon át kelyhekig, sőt mozaikokig 
sok mindenre felhasználták. Manapság 
hosszas szárítás után az óvatosan heví-
tett nyersanyagot vákuumban műgyan-
tával itatják át, hogy jobban bírja a dara-
bolás és csiszolás mechanikai megpró-
báltatásait. Legújabban, mint annyi 
minden, a szép sávos fluorit is Kínából 
érkezik a drágakőpiacra.

Telérek, testek, kockák és 
kombinációk

A fluorit gránitos és más, ritkább kőze-
tekben mellékes kőzetalkotó elegyrész 
is lehet. A gazdaságilag hasznosítható 
előfordulások azonban a hidrotermás 
(forróvizes) keletkezésű telérek (ha-
zánkban a Velencei-hegységben) és 
nagy vastagságú üledékes kőzetsoroza-
tokból aránylag kis hőmérsékletű sós 
fluidumok által kioldott, majd egy 
adott rétegtani szintben lerakott lapos, 
lencseszerű testek. Magyarországon a 
velencei-hegységi egykori fluorit-bá-
nyák környékén még mindig találha-
tunk tömeges, illetve az elvétve előfor-
duló üregekben kocka alakú kristályo-
kat (ajánlatos UV-lámpával keresgélni). 

Nagyobb szerencse kell a Budapest kör-
nyéki karbonátos kőzetekben fellelhe-
tő kalcitos telérek, illetve a Mátra ér-
ces kvarcteléreinek üregeiben néhol 

felbukkanó, olykor szépen színezett és 
lapokban gazdag kombinációkat alko-
tó, néhány milliméteres, ritkán 1–2 cen-
timéteres fluoritkristálykák megtalálá-
sához. Az érdeklődő a Geománia inter-
netes oldalon (www.geomania.hu) ta-
lálhat bővebb útbaigazítást az effajta 
kincsvadászathoz.

Társból utód
A fluoritot jövőre, január 1-jén a gale-
nit (ólom-szulfid, PbS) váltja fel az év 
ásványának posztján. A kocka tehát 
nincs elvetve, hiszen a galenit is leg-
gyakrabban e kristályformában jele-
nik meg. A fluorit, mondhatni, egyik 
társának adja át a stafétabotot, hiszen a 
legtöbb lelőhelyén – mint a velencei-
hegységi, különböző mértékben érces 
fluoritos telérekben is – a galenit és 
mellette a szfalerit (ZnS) kíséri.

PaPP Gábor

Fluorit a gyöngyösoroszi altáróból
 (BÓDI JÓZSEF GYŰJTEMÉNYE, FOTÓ: TÓTH LÁSZLÓ)

Sávos színezésű tömeges fluorit

Blue Johnból készült dísztárgy

Fluorit galeniten; Elmwood-bánya, 
Tennessee, USA

(GÁL LÁSZLÓ GYŰJTEMÉNYE, FOTÓ: KUPI LÁSZLÓ)



Hunyadi Mátyás (1443-1490) ne-
velésében komoly szerepe volt 
a széles körű műveltséggel ren-

delkező Zrednai (Vitéz) Jánosnak (1408 
k.-1472), akinek váradi püspöki udvara, 
majd később esztergomi érseki reziden-
ciája egyúttal elismert külföldi tudósok 
székhelye is volt. Az esztergomi tudós 
gyülekezet kiemelkedő tagjai – 
Zrednai János, Janus Pannonius 
(Csezmiczei János, 1434-1472), Galeot-
to Marzio (1427 k.-1497 k.), a német 
Johannes Regiomontanus ( Johann 
Müller, 1436-1476), az itáliai domonkos 
teológus, Giovanni Gatti (?-1484), a len-
gyel asztronómus, Marcin Bylica (1433-
1493) és olykor Mátyás király is – tudo-
mányos kérdéseket vitattak meg, kóde-
xeket javítottak. Jól ismert az a szimpó-
zium, amelyen a humanista király, Má-
tyás vitázott Gattival Zrednai, Janus, 
Galeotto és más magyar urak társasá-
gában. Említést érdemel a híres bécsi 
professzor, Georg von Peuerbach (1423-
1461) is, aki – bár Zrednai nem tudta 
Magyarországra csalogatni –, mégis 
több komoly csillagászati szakmunkát 
készített a tudománypártoló főpap 
megbízásából. Sok szállal kötődött 
Zrednai Jánoshoz, valamint a zseniáli-
san verselő világhírű költőhöz, Janus 
Pannoniushoz és magához Mátyás ki-
rályhoz is a kalandos életű és sokoldalú 
műveltséggel (orvostudomány, aszt-
rológia) rendelkező Galeotto Marzio, 
a királyi udvar egyedi és sajátos alakja. 
De homine (Az emberről) című művé-
ben az emberi testet vizsgálja orvosi és 
filozófiai szempontból.

Mátyás és a história
Mátyás uralkodása alatt komoly ér-
deklődés mutatkozott a történetírás 
iránt is. Jelentős historiográfiai 

HUMANISTA BÖLCSEK A RENESZÁNSZ MAGYARORSZÁGON

A KIRÁLY TUDÓSAI

munkák születtek mind hazai szer-
zőktől, mind pedig itáliai humanisták 
tollából. 1473-ban Andreas Hess budai 
műhelyében megjelent az első ha-
zánkban nyomtatott könyv, a Budai 
krónika, 1488-ban pedig, két kiadás-
ban is, napvilágot látott Thuróczy János 
Magyar krónikája. Pietro Ransano 
(1428?–1492?) lucerai püspök I. Ferdi-
nánd nápolyi király (1458-1494) köve-
te volt. Beatrix királyné bízta meg az-
zal, hogy a klasszikus ékesszólás sza-
bályainak megfelelően dolgozza át 
Thuróczy krónikáját. Ransano Itáliá-
ban már készített egy hatvan könyv-
ből álló hatalmas világtörténetet, az 
Annales omnium temporumot (Minden 
idők évkönyvei). Ehhez kapcsolta füg-
gelékként, 61. könyvként a magyar 

eseményeket taglaló Epitomét. Aragó-
niai Beatrix (Beatrice d’Aragona, 1457-
1508) és kíséretének Magyarországra 
érkezése, és Beatrixnak Hunyadi 
Mátyással való házasságkötése az itáli-
ai reneszánsz széleskörű magyarorszá-
gi elterjedését eredményezte, ami 
mind a képzőművészetekben, mind 
az irodalomban gyönyörű művészi al-
kotásokat hozott létre. A magyar ne-
mesi címet is elnyert Bonfini Antal 
(Antonio Bonfini, 1427–1503) a hu-
manista történetírás első nagy ma-
gyarországi alakja volt. Tíz évig dol-
gozott monumentális művén, a Ma-
gyar történeten. Az elbeszélésbe szőtt 
csata-, ostrom- és épületleírások, a 
költött beszédek arról tanúskodnak, 
hogy Bonfini mestere volt a stílusnak.

A  Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ a Mátyás-király emlékév kereté-
ben Csillagok, csillagképek – Tudomány Mátyás király udvarában című tudománytörténeti kiállításá-
ra várja az érdeklődőket. Mátyás király nem csupán pártolója, maga is művelője volt a tudományok-
nak és művészeteknek. Beatrix királynéval együtt az itáliai reneszánsz is megérkezett Magyarországra. 

Idézzük most meg a kor hangulatát, a királyi udvar pezsgő tudományos életét!

 Ludovicus Carbo: De divi Mathiae regis lau-
dibus rebusque gestis dialogus: Az ajánlás 

kezdete körben jellegzetes ferrarai indafona-
tos díszítéssel és Mátyás király címerével

(FORRÁS: AKADÉMIAI KÖNYVTÁR)

Ludovicus Carbo: De divi Mathiae regis lau-
dibus rebusque gestis dialogus: Az ajánlás 

vége és a fiktív dialógus kezdete
(FORRÁS: AKADÉMIAI KÖNYVTÁR)
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Ugoleto személyében finom művelt-
ségű humanisták felügyelték a Cor-
vina gyarapítását, fejlesztését. Taddeo 
Ugoleto (Thaddeus Ugoletus, kb. 
1448–1513) hosszú éveken keresztül 
Hunyadi Mátyás szolgálatában állt, 
többek között Corvin János nevelé-
sével és a királyi könyvtár fejleszté-
sével bízták meg.

Szép számban születtek humanista 
alkotások Mátyás király dicsőítésére. 
Ludovicus Carbo (Lodovico Carbone, 
1435-1482) a Párbeszéd a fönséges feje-
delem s Magyarország híres-nevezetes ki-
rálya Mátyás dicső tulajdonai és viselt 
dolgairól a királyhoz intézve című mű-
vet valószínűleg 1473-1474 között ír-
ta. A párbeszédet folytató két személy 
közül az egyik Ernuszt Zsigmond, aki 
személyes ismerőse volt Mátyás ki-
rálynak. Ernuszt 1473-1505 között a 
Mátyás elleni összeesküvés miatt 
kegyvesztett Janus Pannoniust követ-
te a pécsi püspöki székben. A másik 
beszélgetőtárs, Ludovicus Carbo, 
Janus Pannonius tanulótársa volt 
Guarino Veronese híres ferrarai iskolá-
jában. A dialógust tartalmazó korvi-
nát gróf Teleki József vásárolta és aján-
dékozta az Akadémia Könyvtárának 
1840-ben. A kódex jelentőségét nö-
veli, hogy Carbo saját kezű javításait 
is tartalmazza.

Csillagászat Mátyás idejében 
A középkor a csillagászati ismereteit 
az ókortól örökölte. Arisztotelész filo-
zófiája és Ptolemaiosz matematikai 
csillagászata voltak azok az alapok, 
melyeken az asztronómia tudománya 
nyugodott. A filozófia előírt számára 
bizonyos feltételeket: (1) a világ közép-
pontja a Föld, (2) a bolygók (hetet tar-
tottak számon: Hold, Merkúr, Vé-
nusz, Nap, Mars, Jupiter, Szaturnusz) 
és az állócsillagok a Föld körül körpá-
lyán keringenek, (3) a körmozgás 
egyenletes, azaz egyenlő idők alatt 
egyenlő szögeket fednek le. Ezeknek 
a feltételeknek egy része szemmel lát-
hatóan nem teljesült. Az évszakok 
nem egyforma hosszúak, így tehát a 
Nap nem egyenletesen mozgott. 
Egyes bolygók pedig keringésük so-
rán hurkokat írtak le, egyenletes kör-
mozgás esetén ez lehetetlen lett volna.

Klaudiosz Ptolemaiosz (Kr. u. II. 
század) alexandriai csillagász volt az, 
aki elődei – főleg Hipparkhosz 
(Kr. e. II. század) – munkájára építve 

olyan matematikai modellt alkotott, 
mely képes volt a megfigyeléseket 
visszaadni több-kevesebb pontosság-
gal. A Nap esetében a következő mo-
dellt vezette be. Felvett a világ (és a 
Föld) középpontjától egy bizonyos tá-
volságra egy pontot, ez volt a deferens 
pont. A Nap az e pont körüli deferens 
körön mozgott egyenletes sebességgel. 
Mivel nem a Föld volt a középpont, 
így innen észlelve a mozgás nem volt 
egyenletes, és vissza lehetett kapni az 
évszakok hosszát. A többi bolygó moz-
gása bonyolultabb volt. Ptolemaiosz a 
deferens körön felvett egy kisebb, 
epiciklusnak nevezett kört, és feltéte-
lezte, hogy a bolygók ezen mozognak. 
Ezzel vissza lehetett kapni a retrográd 
(hátrafelé) mozgást. A helyzetet to-
vább bonyolította, hogy szükséges volt 
a deferensen kívül még egy pont fel-
vétele - ekváns -, ahonnan nézve a 
bolygók mozgása egyenletesnek tűnt. 
És ezzel a nehézségek még nem szűn-
tek meg: mi a mozgást nem a 
deferensen vagy az epicikluson látjuk, 
hanem mindezt az ekliptikára kivetít-
ve. Mindez jól mutatja, hogy egy boly-
gó pozíciójának kiszámítása elég ko-
moly nehézséget okozhatott az ókori 
és középkori csillagászok számára.

Ptolemaiosz tisztában volt ezzel, és 
már ő mellékelt a számításokat meg-
könnyítő táblázatokat a művéhez. 
Ezek használatával a bolygópozíciók 

Mátyás király és a magyarországi 
humanisták komoly érdeklődést 
mutattak a platonikus filozófia iránt 
és sok szállal kötődtek Marsilio 
Ficinóhoz (1433-1499) és az ő firenzei 
neoplatonikus köréhez. A ficinói 
neoplatonizmus legfőbb közvetítője a 
Mátyás király menyasszonya, Beatrix 
kíséretében Magyarországra érkező 
Francesco Bandini (?-1490 k.) volt. 
Bandininek abban is nagy szere-
pe volt, hogy a humanista symposion-
rendezvények népszerűvé váltak Má-
tyás udvarában. Más itáliai humanis-
ták is érdeklődtek Mátyás udvara és 
könyvtára iránt. A görög nyelvben is 
jártas humanista költő és filológus, 
Angelo Poliziano (1454-1494) felaján-
lotta szolgálatait Mátyásnak, mind 
görög művek latinra fordításában, 
mind saját művek elkészítésében, és el 
is küldte műveit Magyarországra. 
Zrednai könyvtárának egy része be-
került a Corvinába is. Mátyás király 
könyvtárát, a fenséges budai biblioté-
kát már az uralkodó életében szuper-
latívuszokban emlegették. A Corvi-
na az irodalom és a tudományok (an-
tik auktorok, egyházatyák, közép-
kori szerzők, kortárs humanisták) 
széles körének a bemutatására töre-
kedett. A történelem viharaiban és 
az emberi nemtörődömség miatt 
részben megsemmisült, részben szét-
hordott gyűjtemény az újkorban is 
feszült figyelem és érdeklődés kö-
zéppontjában állott. Oláh Miklós, 
Pázmány Péter és Bél Mátyás kultu-
rális identitásunk egyik legfonto-
sabb jelképének tartotta a Corvi-
nát. Bartolomeo della Fonte és Taddeo 

Johannes Regiomontanus: Tabula primi 
mobilis. A Regiomontanus-corvina díszoldala 

a Mátyás királynak szóló ajánlással 
(FORRÁS: ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR)

Johannes Regiomontanus: Tabulae directio-
num profectionumque (FORRÁS: MTA KIK)
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egy kifejezés (a=arcsin(sin(A)*sin(c)) 
értékeit láthatjuk, mely kifejezés egy 
gömbháromszög oldalának hosszát 
adja meg egy másik oldal és egy szög 
ismeretében. A másik műben több-
féle táblázatot használhatunk külön-
féle célokra: a koordináták átváltására 
szolgálón kívül itt találjuk az első eu-
rópai tangens-táblázatot (100000*tg(x) 
van tabulálva), és egy szinusz-
táblázatot is (60000*sin(x) kifejezés).

E számítások egy részének elkészítésé-
ben Regiomontanus segítségére volt a 
lengyel Marcin Bylica z Olkusza (Ilkus 
Márton néven szerepelt a régebbi iro-
dalomban). Bylica Mátyásnak volt az 
udvari asztrológusa, kinek szolgálatait a 
király gyakran igénybe vette. Nem volt 
ez másképp az 1468-ban és 1472-ben 
feltűnt üstökösök idején se. Mivel ezek 
váratlan és szokatlan események voltak 
(de ebben az időben még nem égitest-
nek, hanem Arisztotelész nyomán me-
teorológiai jelenségnek gondolták 
őket), mindenki kíváncsi volt a jelenté-
sükre. Míg Regiomontanus ennél töb-
bet is akart tudni, és kidolgozott egy 
módszert a távolságuk meghatározá-
sára, addig Bylica beérte a jóslással. 
Az 1468-ban megjelent üstökösről írt 
rövid értekezésének elején kifejtette, 
hogy ő Arisztotelészt követi minden-
ben, majd megállapította, melyik boly-
gó hatására keletkezett az üstökös. Mű-
vének leghosszabb részében természete-
sen azt próbálja meghatározni, hogy az 
üstökösnek milyen hatása lesz a királyra 
és szomszédaira. Mivel 1468-ban Má-
tyás a csehekkel hadban állt, így a leg-
rosszabbul Podjebrad György cseh király 
járt, akinek halálát jósolta. Érdekes, 
hogy a huszitizmus elterjedését is egy 
üstököshöz kötötte, mely 1410-ben je-
lent volna meg, de ebből az évből nem 
maradt fent üstökös-észlelés (esetleg az 
1402-ben megjelenttel keverte?)

Regiomontanus 1471-ben hazatért 
Nürnbergbe. Mátyás udvarába 1480-
ban érkezett egy újabb német csilla-
gász, Johannes Tolhopff (†1503). Ő is 
ajánlott Mátyás királynak egy mű-
vet, mely a Stellarium címet viselte. 
A „stellarium” feltehetően egy, a 
bolygók pozíciójának meghatározására 
szolgáló equatoriumhoz hasonló eszköz 
lehetett, amely sajnos nem maradt fent. 
Tolhopff azonban az ajánlásban említi, 
hogy egy eszközt készített a királynak, 
másrészt a mű használhatatlan egy ilyen 
eszköz nélkül. A vatikáni könyvtárban 

meghatározása összeadásokra és ki-
vonásokra redukálódott. E tábláza-
tokat a középkorban először az isz-
lám csillagászok fejlesztették to-
vább. A X. Alfonz, Kasztília és León 
királya (1221-1284) nevéhez köthető 
Alfonz-táblázatok is ezen a hagyo-
mányon alapultak. Ezt a XIV. szá-
zad elején párizsi csillagászok át-
dolgozták, és egyszerűbben hasz-
nálható alakra hozták. 

És mi volt a cél? Miért volt fontos a 
bolygók helyének ismerete? Az égi je-
lenségekből földi eseményeket kísérel-
tek megjósolni. Ez iránt pedig nem-
csak a király érdeklődött, hanem a fő-
nemesek is. Így például Zrednai  János 
volt az, aki a pozsonyi egyetemet 
(Academia Istropolitana) létrehozta, és 
meghívta Regiomontanust Magyaror-
szágra. A königsbergi Johannes Mül-
ler, vagy ahogy ő írta, Johannes de 
Monte Regio (a ‚Regiomontanus’ ké-
sőbbi elnevezés) fiatal kora ellenére ko-
rának legjelentősebb csillagásza és ki-
emelkedő matematikusa volt.

Itt tartózkodása alatt írta és számol-
ta a Mátyás királynak ajánlott Tabula 
primi mobilis és a Zrednai Jánosnak 
ajánlott Tabulae directionum című mű-
veit. Mindkettő - mint a címükből is 
kitűnik - táblázatokat tartalmaz, 
melyek a csillagászokat segítették 
napi munkájuk során. Az elsőben 

található Tolhopff e művének egy ko-
rábbi változata, mely tartalmaz is egy 
fejezetet a stellarium elkészítéséről.

A csillagászat másik felhasználási te-
rülete az időszámítás volt. A húsvét ide-
jének meghatározásához szükséges volt 
a Nap és a Hold mozgásának ismerete. 
A bolygómozgás táblázataihoz hason-
lóan a felhasználókat itt is előre kiszá-
molt táblázatokkal segítették, ezek vol-
tak a kalendáriumok. Regiomontanus 
kalendáriuma és efemerisze (ez a boly-
gók pozícióját adta meg több évre előre, 
naponkénti bontásban) igen hasznos-
nak bizonyult. A kalendárium német 
változatának kibővítéséből szárma-
zik a hazai Csízió, melyet az ő nevé-
vel próbáltak kelendőbbé tenni: 
„Az híres neves Király hegy János írásá-
ból Magyar nyelvre fordíttatott...” állít-
ja (hamisan) egy 18. század végi ki-
adás. „Király hegy János” nem más, 
mint Johannes  Regiomontanus latin 
nevének magyar fordítása.

Végül érdemes megemlíteni, hogy 
ebben az időben a csillagászati isme-
retek megszerzésének volt még egy 
kevéssé várt módja is. Ezek a szentbe-
szédek voltak, melyekbe a prédikáló 
pap gyakran épített be csillagászati 
megjegyzéseket. Temesvári Pelbárt 
(1435 k.-1504) ferences szerzetes mun-
káiban erre számos példát találunk. 
És mivel az ő művei voltak az Érdi-
kódex egyik fontos forrása, így ma-
gyar nyelven is meg lehetett a csilla-
gászattal ismerkedni.

A kor dokumentumait bemutató 
kiállítás február végéig látogatható.
EklEr PétEr, Zsoldos EndrE

Johannes Regiomontanus: Kalendarium
(FORRÁS: AKADÉMIAI KÖNYVTÁR )

Csizió, avagy a csillagászati tudománynak 
rövid értelemmel való leírása. 

(FORRÁS: ORSZÁGOS SZÉCHENYI KÖNYVTÁR)
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A Kárpát-medence folyóvízhálózatának 
nagy része rendkívül fiatal, 100–150 
éves múltra tekint csak vissza. Ez a leg-

nagyobbrészt a XIX. században elvégzett folyósza-
bályozási, ármentesítési és belvíz-lecsapolási 
munkálatok következménye. Az árvizek korábban a 
mai Magyarország egynegyedén, a történelmi or-
szág területének pedig 14 százalékán okoztak ál-
landó vagy időszakos vízborítást. Az egyik legna-
gyobb átalakítás, a Tisza szabályozása 114 meder-
átvágással járt, ami a folyó eredetileg 1213 kilomé-
teres síksági hosszát 760 kilométerre csökkentette. 

Mellékfolyói közül azonban némelyik még a Tiszá-
nál is markánsabb átalakításban részesült. A Berety-
tyó és a Körösök esetében például 265 kanyarulat 
átvágásával 791 kilométeres mederrövidítést értek 
el, aminek eredményeként a folyók hossza 462 kilo-
méterre változott. A folyók nagyrészt ásott meder-
be kerültek, vízjárásuk jelentősen módosult, ami 
több nagyobb árvizet is okozott. Sok addig vizenyős 
terület pedig a folyók kiöntéseinek hiányában kiszá-
radt, szikesedésnek indult.

A Nagykunság és a Körös torkolatának vidéke a legszárazabb te-
rületek Magyarországon: évi kevesebb mint 500 milliméter csapadé-
kot kapnak, de a Közép-Tisza vidékének és a Tiszántúl nagy részé-
nek területére sem jut több 550 milliméternél. Egykoron a Körösök, 
a Berettyó és a Tisza kisebb-nagyobb erei éppen ezeket a területe-
ket öntötték el árvizeikkel. A természet így biztosította egy-egy szá-
razabb terület vízigényét és tette mindezt az évnek abban az idősza-
kában – márciustól júniusig –, amikor arra a legnagyobb szükség 
volt a növények fejlődése szempontjából. 

Szűcs Sándor A régi Sárrét világa című néprajzi írásában így elevení-
ti meg a XIX. század eleji sárréteket: „Szántani, vetni csak a mindössze 
is kevés ármentes helyeket, az ún. szigeteket lehetett. Sokszor ezekre is 
hajóval vitték be az ekét és hasig érő vízben, vagy ennél is mélyebben 
úsztatták be a lovakat. A termést is hajóval kellett kihordani. Éppen 
csak, hogy megtermett az esztendei kenyérnek való. Így hát a földmű-
velés inkább csak mellékfoglalkozásnak számított. A szegényembernek 
a rét volt a terített asztala. Mint pákász, halász, csíkász, madarász, 
darvász, méhész, gyékényszövő, nádvágó a rét Isten adta javaiból 
éldegélt. … Az árvízjárta, kövér legelőkön és a mocsári szárazulato-
kon virágzott a nomád és félnomád állattenyésztés.” 

A KÖRÖZSI 
VIZSZERKEZET

Unghváry Vilmos magyar királyi főmérnök 1859-ben lépett az állam szolgálatá-
ba és kezdett folyamszabályozási munkálatokkal foglalkozni. Egyik legfőbb 
szorgalmazója volt a vízszabályozásnak, az öntözőcsatorna-rendszerek kiépíté-
sének, valamint propagálta a mesterséges haltenyésztést is. Még ugyanebben 

az évben jelent meg A Körözsi Vizszerkezet Áttekintési Térképe című munkája.

Ezt az idillinek tűnő állapotot számolta fel a Kö-
rösök szabályozása, melynek az alapelveit az 
1850-es évek elején a következőkben határoz-
ták meg: „1. A szabad lefolyás biztosítására a 
mederből minden gát, malom, rosszul épített 
híd eltávolítandó; 2. A folyót völgyének legrövi-
debb vonalán kell vezetni, hogy maga is bővít-
se medrét; 3. Ha az eredeti meder az árvizek le-
vezetésére nem elegendő, töltések építése szük-
séges; 4. A mederszabályozás előzze meg a töl-
tésépítést, mert előzetesen a töltések méretei 
nem állapíthatók meg; 5. A töltések egymástól 
való távolságát és koronamagasságát a víztö-
meg és a folyási sebesség szerint kell meghatá-
rozni; 6. Az átvágásokat lehetőleg egy időben 
emeljék ki, és ha ez nem lehetséges, alulról felfe-
lé haladva végezzék a munkát; 7. A védtöltések a 
szabályozott meder mellett bárhol kezdhetők, de 
csak olyan pontokon érdemes építeni, ahol a víz 
nem kerülheti meg azokat; 8. A mellékfolyókat a 
torkolattól olyan távolságban kell visszatöltésez-
ni, ahol a visszaduzzasztás megérezhető.”

A Körösök szabályozási munkálatainak korába vezet vissza 
Unghváry Vilmos 1859-ben megjelent A Körözsi Vizszerkezet Átte-
kintési Térképe című munkája. Térképén már láthatók a mederát-
vágások, a már megépített és a szaggatott vonallal jelzett, még 
csak tervezett csatornák (például a tervezett Berettyó-csatorna), 
de a sárréteket még mocsaras, vizenyős területeknek jelöli. 

Térképe bal felső sarkában látható Unghváry Vilmos családi cí-
merrel ellátott névbélyegzője. A címer a rettegi Unghváry család 
címere. Édesapja, Mojsisovics Sámuel, szarvasi nagykereskedő – 
Kossuth Lajos személyes ismerőseként – a szabadságharc alatt 
megszervezte Szarvason a Védőrséget, amiért a szabadságharc 
leverése után bebörtönözték. Mivel apja börtönben volt, Vilmos, 
édesanyjának, rettegi Unghváry Eszternek a nevét vette fel és már 
tanulmányait is Unghváry Vilmosként folytatta.

BaBinszki Edit

T É R K É P E K  A  M Ú LT B Ó L

Unghváry Vilmos térképe – a sorozat előző részeiben megje-
lentekkel együtt – nagy felbontásban megtalálható a https://

map.mbfsz.gov.hu/oldmaps.html címen.

Unghváry Vilmos
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M ike község felett 1944 május 
3-án este fél 7 óra tájékában 
fényes, hangrobbanásokkal 

járó tűzgömböt láttak a helyi lakosok. 
A lehullott anyagból Somssich Gyula 
gróf még 1944 nyarán két kisebb töre-
déket küldött Budapestre Sztrókay Kál-
mán professzorhoz további vizsgálatok 
céljából. A csatolt leírás szerint: „ágyú-
szerű dörrenés volt hallható, majd erős su-
hogás közt néhány ökölnagyságú kő esett a 
falura… A kövek kívülről a darabokon lát-
ható fekete kéreggel voltak bevonva”. Ké-
sőbb Kempf Imre mikei kereskedő, 
kérésre további két kisebb darabot jut-
tatott Budapestre. Az ő tájékoztatása 
szerint a hullásról kevés megfigyelés 
történt, mert a környéken heves 
légiharcok folytak – ráadásul ott húzó-
dott az egyik akkori hazai védművünk 
a Margit-vonal – és ez elterelte a jelen-
ségről a figyelmet. A front miatt 
Sztrókayéknak csak 1945 telén sikerült 
a helyszínen vizsgálódniuk. Ott meg-
tudták, hogy a falu lakosságát a harcok 
miatt kiköltöztették, majd visszatérve 
már a romos állapotokat találták és 
azok helyreállításával és természetesen 
nem a hullott meteoritokkal voltak el-
foglalva. Az esetlegesen még fellelhető 
darabok a háborús pusztítás miatt – ta-
lán nem örökre, de – elvesztek. 2016 
nyarán kérésemre Tóth Árpád mikei 
polgármester szívélyesen fogadott és 
körbevezetett a birtokon, amely korábban 
a Somssich kastélyhoz tartozott. A lige-
tes, erdős területen mai is jól láthatók a 
védmű lövészárkai, sőt egyes területek 
még napjainkban is elaknásított (!) zó-
nái. Beszélgetésünk során kiderült, 
hogy tud a hullásról, örül, hogy valaki 
foglalkozik azzal, de később előke-
rült meteorit darabokról ő sem tud. 

AZ ÉV METEORITJA

EGY ÉGI KŐ FÖLDI 
VISZONTAGSÁGAI

A sajnálatos háborús kitelepítés zűrza-
vara és az eltelt 74 év miatt – a hazai 
meteoritika bánatára – nem bíztatott 
túl sok jóval. Kívánatos lenne a terület 
szakemberek által koordinált és speciá-
lis, a kondritokra hangolt fémkeresős 

vizsgálata, illetve a kevés még élő 
szemtanú megkeresése, a helyi lakosok 
megismertetése a nevezetes hullással. 
Gondoljunk csak bele: 1944 óta nem 
hullott szemtanús, dokumentált körül-
ményű meteorit hazánk területére!

A meteoritika – vagyis a világűrből a Föld felszínére hulló természetes eredetű testekkel foglalkozó 
tudományág – hazai kutatói és barátai idén első ízben kiválasztották az év meteoritját. Nem titkolt 
céljuk a konkrét darabbal kapcsolatos ismeretek bővítésén túl a tudományterület népszerűsítése is.

A XX. század elejére a meteoritika alapvetően három meteorittípust különböztetett 
meg, ezek - G.T. Prior 1920-as osztályozása szerint - a következők:
vasmeteoritok, (az összes meteorit kb. 4,5 %-a), kő-vas meteoritok (kb. 1 %), kőmeteo-
ritok (kb. 94,5 %).

A mérési módszerek és eszközök fejlődésével John T. Wasson 1974-ben egy még részlete-
sebb és egységes rendszerbe foglalt osztályozást vezetett be, amit napjainkban is használunk. 
Ő nem típusokban gondolkodott, hanem a meteoritok szülőégitestjének fejlődéstörténetébe il-
lesztette az egyes meteoritokat. Így megkülönbözetett eredetileg, kevésbé át, illetve felmelege-
dett anyagú ősi kis égitestből származó meteoritokat, amit differeciálatlan (nem átalakult) mete-
oritoknak nevezett. Ezen égitestek csillagászati méretskálát tekintve kicsinyek voltak, átmérő-
jük a pár száz métertől a 300-400 km-ig terjedt, anyaguk csak kissé olvadt át (szenes kondritok: 
50-100 oC, kondritok: 600-1000 oC) a szupernóvákból származó AL26, illetve Fe60 rövid felezési 
idejű radioaktív izotópok fűtésétől illetve ütközési folyamatokból származó hőenergiától. A 
szakemberek azt gondolják, hogy ezen meteoritok képviselői őrizték meg legjobban a 
preszoláris (a Naprendszer keletkezése előtti) anyagszemcsék eredeti állapotát.

A másik nagy csoport, a differenciált jellegű, azaz teljesen átolvadt anyagú ősi szülő-
égitestek, amik átmérője akár 1000-1500 km-es is lehetett, magjuk akár 2000 oC fölé is 
felmelegedhetett, így anyaguk teljes mértékben átolvadt, zónásan szétszeparálódott, 
szaknyelven differenciálódott. Az ilyen meteoritok a kondritos szövetszerkezetet nem 
mutató ún. akondritok. Képviselői a vasmeteoritok, kő-vas meteoritok, a vestai eredetű 
HED meteoritok, a holdi, marsi meteoritok és a tovább már nem besorolható akondritok.

A megtalált mikei meteoritok az 1953-as cikkből
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peremeket mutatott, összhangban az 
erősen meta-morfizálódott L6-os 
meteorit petrológiai osztállyal. Ez 
arra utal, hogy az eredeti szülőégi-
test anyaga akár 1000 C fok fölé is 
melegedhetett. Az olivineket finom 
repedés-hálózat járja át, az olivin és 
plagioklász szemcsék éles-szögletes 
pereműek. A nikkelvas – mely itt fő-
ként ténit – szerkezet nélküli, ataxitos 
jelleget mutat. Emellett Sztrókay ki-
emeli, hogy a troilitban eleddig egye-
dülálló módon (!) ikerrács-sorozat fi-
gyelhető meg, ez valószínűleg 
β-(Fe,Ni)S jelenlétére utal. A kristály-
rács lemezeinek 90 fokos szöget bezá-
ró struktúrája kissé hasonlít a jól is-
mert Widmanstätten-mintához, en-
nek további elemzése kívánatos lenne. 
Az említett 1989-es USA vizsgálat 
végül is L6-os petrológiai osztályba 
sorolta a Mikét. Később Prof. Kubovics 
Imre (ELTE) végzett még vizsgálato-
kat a Mikén, de azóta új mérés nem 
történt.

Az említett 4 db meteorit minta 
sorsa is hasonlóan vészterhes, akár-
csak a hullás időszaka. A korabeli ké-
pen látható 1. és 2. számú mintát 
Sztrókayék, - cikkük szerint - elhasz-
nálták a vizsgálataikhoz. Jánosi Me-
linda, a Természettudományi Múze-
um meteorit kurátorának közlése 
szerint a legnagyobb, 4. számú pél-
dány a múzeum tragikus 1956-os tü-
zében elveszett. A 3. számú mintáról 
azt sejtjük, hogy annak az ELTE Ter-
mészetrajzi Múzeumában kellene 
lennie. Mivel sem ott, sem máshol 
nem lelhető fel, ezért ez vagy elve-
szett, vagy jó esetben félrecetlizve he-
ver valamely gyűjtemény raktárában. 
Jelenleg az egyetlen ránk maradt, pár 
cm-es félbevágott példány az ELTE 
Természetrajzi Múzeumának kiállításán 
látható, illetve minimális mennyiség ta-
lálható hazai gyűjtőknél. A kiállí-
tott darab jellemzőit, alakját ta-
nulmányozva a múzeum kuráto-
rával, Dr. Tóth Erzsébettel arra jutot-
tunk, hogy az mégis a 2-es mintához 
tartozhat, vagyis csak nem használ-
ták fel Sztrókayék a teljes anyag-
mennyiséget az ’50-es években.

Ezek után nem csoda, hogy a ma-
gyar meteoritikai közösség, szakem-
berek, érdeklődők a Mikét választot-
ták meg az év meteoritjának 2018-
ban. Ez volt az első hagyományt te-
remtő szavazás, melyet reméljük sok 
ilyen követ még. Ebből az alkalomból 
a nagyközönség számára számos isme-
retterjesztő előadást tartottunk (ELTE 
Kutatók Éjszakája, Magyar Csillagá-
szati Egyesület nyári tábora) és szak-
cikkeket jelentettünk meg a meteorit-
ról, továbbá kezdeményeztük a még 
fellelhető példányok keresését és a 
megmaradt minta további vizsgálatát.

Kereszty zsolt

A mikei meteoritokat először 
Sztrókay és Földvári vizsgálta a kor 
legmodernebb eszközeivel. Erről a 
Földtani Közlöny 1953. 7-9. számában 
szakcikkben számoltak be. A meteo-
ritokat laza, morzsolódó, tufás jellegű-
nek írták le. Ritkásan elszórva 1-3 mm-
es csomósodás – az ún. kondrumok – 
utalt a kőmeteoritok egyik jellegzetes 
fajtájára a kondritokra. A meteorit 
anyagát összetartó ún. mátrixban haj-
szálvékony eresedés látható, ugyanak-
kor tized mm-es zöldes színű szem-
cséket (olivin) is megfigyeltek. Ők a 
fémes FeNi tartalmat 3,16 %-nak a 
troilit – (Fe,Ni)S – tartalmat 4,56 
%-nak mérték. Megjegyzendő, hogy 
egy  1989-ben közölt a Meteoritical 
Bulletinben megjelent cikk szerint, 
amerikai kutatók újramértek 3 ma-
gyar meteoritot, így a Mikét is és ott 
ugyanezek az adatok sorrendben, 
2,0% és 6,8 %-nak adódtak. Mind-
ezek mellett a 3 db korabeli vékony-
csiszolat nagyon elmosódott kondrum 

Kárpát-medencei meteoritok (Az elnevezés a hullás helyére utal, az ékezetek használata 
azonban nem mindig követi a területen érvényes helyesírási szabályokat.)

  Az ELTE Természetrajzi Múzeumának  
megmaradt fő példánya

 Mikroszkópos felvétel a Földtani Közlöny 
1953/7. számában

 A romos állapotú, de így is méltóságteljes 
Somssich-kastély

 (A SZERZŐ FELVÉTELE)
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN
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N em lépünk kétszer ugyanabba a folyóba – különö-
sen aktuális figyelmeztetés az elfolyó év utolsó 

napjaiban. Idei vizeink egyes partszakaszain sajátos ki-
egészítést kapott ez, ha az eddig mért LegKisebb Víz-
szint idején arra sétáltunk. Különös volt hallgatni lép-
teink ropogását a sóderben: nincs ma élő ember, aki 
száraz lábbal járt korábban ezen a mederfenéken…  
Kissé szorongtunk is. A víz majd visszatér, meglehet, 
tetézve tetőzve (bocsánat), s készülünk-e, mihez kezd-
jünk akkor vele?
Az átláthatatlan köd búcsúzás és remény metaforája. 

Képünkön az ágak áttekinthetetlen káoszában sze-
münkbe szökik egy kis szabályosság: egy kinn hagyott 
szárítókötélen csipeszek sorakoznak. Aggatni fognak 
oda valamiket; a jövő évben.

H. J. 

Kérjük, megmutatni szánt képét jpg formátumban küldje az eltud@
eletestudomany.hu címre, és a tárgyrovatba írja: ét-galéria. Jutalma a 
„kiállításban” megnyilvánuló elismerés. A hónapképe 5000 Ft. díjat kap.

KEDVES OLVASÓNK! 

1
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1. Orbán Balázs (orban.balazs.67@gmail.com) – 
 Ahogy még senki sem látta 

2. Zubovics Zoltán (Budapest) – LKV játszótér 

3. Ferencz Gabriella (Pécs, galagonya.bokor@gmail.com) – 
Búcsúzkodás

 4. Glász Gabriella (Perkáta,  johannis.christiansen@gmail.com) –  
Majd jövőre
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ja Orvoscsaládban nőtt fel, így mindig is érdekelte a biológia. Édesapja 
útját követve ő is a szülészet területén kötelezte el magát. Ösztöndíjas 
kutatóként kipróbálhatta magát Amerikában is, majd hazatérve a 
Lendület programban vett részt és megalapította a Reprodukció 
Rendszerbiológiai Kutatócsoportot. Jelenleg a praeeclampsia kiala-
kulásának okait vizsgálja Than Gábor, kutatóorvos, e heti lapszá-

munk vendége, aki eddigi munkásságáról is mesélt.

EGÉSZSÉGES ANYÁKÉRT 
ÉS GYERMEKEKÉRT EGY 

ÉLETEN ÁT

Perinatológiai Kutatóközpontjában 
ösztöndíjas kutatóként, illetve később 
a Placenta Laboratórium vezetőjeként 
tevékenykedtem.

Hazatérésem után, 2014-ben a Len-
dület pályázat segítségével az Ma-
gyar Tudományos Akadémia Ter-
mészettudományi Kutatóközpont 
Enzimológiai Intézetében megala-
píthattam a Reprodukció Rendszer-
biológiája Kutatócsoportot. 
– Jól sejtem, hogy édesapja nagy ha-
tással volt pályaválasztására?
– Édesapám, néhai Than Gábor Pro-
fesszor, aki a humán placenta fehérjék 
nemzetközileg elismert kutatója volt, 
vezetett be a szülészeti kutatások vilá-
gába. A vele folytatott molekuláris bi-
ológiai vizsgálatok során fedeztünk 
fel olyan, csak a méhlepényben kifeje-
ződő géneket, amelyek a terhesség 
egészséges kiviselése szempontjából 
fontos fehérjéket termelnek, a terhes-
ségi kórképek kialakulását pedig 
biomarkerként jelezhetik. A PhD 
megszerzése után kerültem a Sem-
melweis Egyetemre, ahol kitűnő lehe-
tőségem nyílott a magzati orvostudo-
mány rejtelmeiben elmélyedni, valamint 

az emberi sorsokat megkeserítő, sok-
szor súlyos egészségügyi problémák-
hoz vezető terhességi kórképekkel be-
teg-közelből ismegismerkedni, társa-
dalmi súlyukat átérezni. 
– Nyolc évig tartózkodott Amerikában. 
Milyen lehetőségek tárultak Ön elé 
kutatóként?
– Ösztöndíjasként, a tudományterület 
nemzetközileg legelismertebb kiváló-
sági központjában dolgozhattam Ro-
berto Romero professzor mellett Det-
roitban. Nagyszerű lehetőséget kaptam 
új biomarkerek vizsgálataihoz és a ko-
rábban felfedezett placenta fehérjék 
evolúcióbiológiai kutatásaihoz. Itt ju-
tottam el egyes gének vizsgálatától a 
terhességi kórképekben központi szere-
pet játszó jelátviteli útvonalak és össze-
tett génszabályozási hálózatok zavarai-
nak felderítéséig. 

A még a Semmelweis Egyetemmel 
elnyert Európai Uniós kutatási pályáza-
tot, mely a praeeclampsia (terhességi 
toxémia) biomarkereinek kutatásait cé-
lozta meg, már ugyancsak Detroitból 
irányítottam. Az amerikai és európai 
uniós támogatások mellett MTA Len-
dület illetve más neves hazai (OTKA, 

– Mindig is a biológia és az orvostu-
domány érdekelte a legjobban?
– Orvos-családban nőttem fel, a kö-
zelebbi rokonságban nyolc orvos 
gyógyított, illetve gyógyít betege-
ket napjainkban is. Nagypapám és 
édesapám neves szülész volt, édes-
anyám pedig egy kórházi laboratóri-
um vezetője. A családunkban így 
sok szó esett betegségekről, gyógyí-
tásról, terhességről és szülésről. Min-
dig is szerettem a biológiát, kémiát, 
matematikát, versenyeken is jól sze-
repeltem ezekből, és ebből kifolyó-
lag szinte természetes volt, hogy az 
orvosi egyetemet választottam to-
vábbi tanulmányaimhoz. 

A Pécsi Orvostudományi Egyete-
men szereztem orvosi diplomát, majd 
pedig PhD-t. Ekkor kezdtem foglal-
kozni szülészeti kutatásokkal. A hu-
mán placenta (méhlepény) fehérjéi-
nek molekuláris biológiai karakteri-
zálását, szekvencia, funkció és 
expresszió analízisét végeztem. Ezt kö-
vetően a Semmelweis Egyetemen 
szülész-nőgyógyász szakvizsgát sze-
reztem, majd az Amerikai Nem-
zeti Egészségügyi Kutatóintézet 
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Valóban, a tanulmányból biomarker 
molekulákat leíró szabadalmak is ke-
letkeztek, melyek ipari hasznosítása a 
praeeclampsia hatékony korai diag-
nosztikus eljárásainak kidolgozásá-
hoz vezethet. A szabadalmak célja, 
hogy a leírt biomarker molekulák 
ipari hasznosításával olyan diagnosz-
tikus eszköz legyen fejleszthető, 
mellyel már igen korán, a terhesség 
első harmadában ki lehetne mutatni 
az anyai, illetve magzati kórállapo-
tok kialakulását. A szabadalmaztatás 
és innovatív ipari fejlesztés azonban 
hosszadalmas folyamatok, melyek-
hez jelentős anyagi eszközökre, be-
fektetőkre, pályázati támogatásra is 
szükség van.
– Milyen más betegségek kialakulá-
sát szeretné még tanulmányozni a 
szülészet szakterületén?
– A terhességek 70 százaléka megsza-
kad, és a kiviselt terhességek 25 szá-
zalékában alakul ki az anyát és/vagy 
magzatát súlyosan érintő terhességi 
kórkép. Tehát a szülészeti ellátás terü-
letén jócskán vannak még megoldat-
lan problémák a praeeclampsia mel-
lett, amelyek engem is érdekelnek. 
Ezek körül az MTA Lendület prog-
ram támogatásával azt kutatjuk, 
hogy milyen jelátviteli útvonalak 
megváltozása vezethet a vetélések és 
a praeeclampsia kialakulásához. 

Más megvalósítandó céljainkkal 
együtt a program általános lényege 
az emberi élet védelme a létezésünk 
egy korai és kritikus szakaszában, 
amikor az anyaméhben fejlődő mag-
zat, valamint az őt tápláló édesanya 
élete és egészsége is veszélybe kerül.

Kondor BoglárKa

szükség volt egy multidiszciplináris 
kollaborációs csapatra, melynek 
tagjai jártasak a szülészet, magzati 
orvostudomány, biológia, immu-
nológia, hisztopatológia, bioin-
formatika és rendszerbiológia te-
rületén, és szorosan együttműködve 
a praeeclampsia távoli aspektusait 
rendszer-szemlélettel vizsgálják. 
Egy ilyen munkacsoportot alakítot-
tam meg Budapesten a Lendület 
pályázat támogatásával. 
– Milyen eszközökkel dolgozott a 
kutatócsoport?
– Transzkriptomikai és epigenetikai 
vizsgálatokkal a méhlepény jellegze-
tes génhálózati változásait írtuk le, 
ezt követően pedig laboratóriumi 
körülmények között, funkcionális 
kísérletekkel modelleztük a kórfo-
lyamatok kialakulását. Virtuális lik-
vid biopsziával megállapítottuk, 
hogy praeeclampsiában a méhlepény 
kórfolyamatai már nagyon korán, az 
első trimeszterben kezdődnek. 
Proteomikai vizsgálatok, in vitro kí-
sérleti adatok és rendszerbiológiai 
elemzések alapján felismertük, hogy 
a korai, pre-klinikai kórfolyamatok 
kialakulásában kulcsszerepe van a 
méhlepény fejlődési zavarainak va-
lamint az anyai keringésben korater-
hességben már fennálló szisztémás 
gyulladásnak is. Molekuláris adata-
inkból levonható fontos következte-
tés volt az is, hogy az anya és a mag-
zat érintettsége a praeeclampsia 
méhlepényi kórfolyamataiban elkü-
lönült egymástól, az anya a magza-
tától függetlenül betegedhet meg.
– Jól tudom, hogy tanulmányukból 
már szabadalmak is keletkeztek? 

FIEK) pályázatokból megvalósult, 
mintegy évtizedes kollaborációs kuta-
tásokat összefoglaló 41 oldalas tanul-
mány a Frontiers in Immunology-ban 
(Lausanne, Svájc), az immunológia te-
rületén az egyik legtöbbet idézett fo-
lyóiratban került nemrégiben közlésre. 
– Miért jelent veszélyt a várandós 
kismamákra a praeeclampsia?
– A praeeclampsia a várandós nők 5-8 
százalékában a terhesség 20. hete után 
fehérjeürítéssel járó magas vérnyomás, 
mely súlyos, hirtelen fellépő kompliká-
ciókkal járhat (például máj- és veseká-
rosodás, tüdőödéma, agyvérzés, véral-
vadási zavarok). Egyik legsúlyosabb 
szövődménye az eclampsia, mely az 
egész testre kiterjedő görcsökkel járó 
eszméletvesztéses állapot, ami követ-
kezményes agyvérzéshez és lepényle-
váláshoz, anyai és magzati halálhoz 
vezethet. A praeeclampsia nemcsak a 
kialakuló súlyos anyai és magzati be-
tegségek miatt jelent nagy kockázatot, 
hanem a terhességet követően kiala-
kuló vagy fennálló krónikus betegsé-
gek okozója is lehet. A praeeclampsia 
az anyai és a magzati megbetegedések 
és halálozás egyik fő oka – 76 000 
anya és 500 000 gyermek halálához 
vezet a világon évente -, társadalmi je-
lentősége tehát hatalmas, a népegész-
ségügyi ráfordítás pedig világszerte 
dollár milliárdokban mérhető. 
– Milyen irányból közelítették meg a 
betegség kialakulásának okait?

A nemzetközi kollaborációs kutatá-
sok legfontosabb eredményeképpen 
kialakítottam egy újfajta rendszerbi-
ológiai algoritmust, mellyel a 
praeeclampsia kórfolyamatait sikerült 
eddig nem látott részleteiben feltár-
nunk és ezt a súlyos kórképet az első 
trimeszterben előjelező biomarker 
fehérjéket is felfedeznünk. Ehhez 

 Mintafeldolgozás a placenta laboratóriumban  (FORRÁS: THAN GÁBOR)

Placenta
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2. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Romhányi Dóra feladványa

Megoldás: Kelemen és Vivien, Eleonóra és Balázs.

2. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: A kék

3. fejtörő – Sárdi Tibor feladványa

Megoldás: Bástya=3, Futó=2, Huszár=4, Király=1

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

3. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

A bal vagy a jobb oldali csoportba illik az alsó kártya?

Mi a közös a szavakban? Melyik állat illik még a halmazba a kívül 
felsoroltak közül?

1. fejtörő – Romhányi Dóra feladványa

A színes dominók többféleképpen is elrendezhetők szabályosan –
azaz úgy, hogy a dominók azonos színű felükkel találkozzanak –

 a jobb oldalon megadott mintán. Az egyik dominó azonban 
mindig kimarad. Melyik?



Szörnyűségek a háttérben

Azt gondolhatnánk, hogy az emberek társadalmi kérdé-
sekről vallott elvei viszonylag állandóak, nem befolyá-
solják őket a pillanatnyi körülmények. Pedig ezek na-
gyon is hatnak ránk – csak ennek szinte soha nem va-
gyunk tudatában.

Természetesen az egyértelmű, hogy az emberek vélemé-
nye hosszabb távon alakul, fejlődik, többek között a tömeg-
kommunikáció hatására. Például a televízió hírműsoraiban 
számos tudósítást láthatunk természeti katasztrófákról, éhe-
zésről, környezetvédelemről, a világ különböző részein dúló 
helyi háborúkról. Mindenki azt feltételezi, hogy ezek a sok-
szor szörnyű és érzelmileg felkavaró képeket bemutató mű-
sorok felhívják a figyelmet a tragikus helyzetekre, és elérik, 
hogy a bemutatott ügyek fontosabbá váljanak a nézők szá-
mára. Ez így is van – ha odafigyelünk a műsorokra. Arról azon-
ban már sokkal kevesebbet tudunk, hogy milyen hatással 
vannak ránk azok a híradások, információk, amelyekre nem 
figyelünk oda. Pedig ez fontos kérdés, hiszen világjelenség, 
hogy az emberek háttértelevízióznak, azaz rengeteg olyan 
információval találkoznak nap mint nap, amelyet csak fél 
füllel, fél szemmel észlelnek.

Elizabeth Levy Paluck, a Princeton University kutatója 
és munkatársai feltételezték, hogy azok a tudósítások is 
hatással vannak ránk, amelyeket szándékosan nem kísé-
rünk figyelemmel.

A kutatók egyik kísérletük 232 egyetemista résztve-
vőjét egyesével bevezették egy olyan helyiségbe, ahol 
be volt kapcsolva a tévé, éppen hogy hallható hangerő-
re állítva. A diákokat leültették, és azt mondták nekik, 
nyugodtan kell maradniuk, amíg megmérik bőrük el-
lenállását. A mérésre valójában nem volt szükség, csak 
azt a célt szolgálta, hogy a résztvevők öt percig a tévé 
előtt üljenek. A diákok egy részének azt mondták, a 
várakozás alatt nyugodtan nézhetik a tévét, melyen 
éppen egy megrázó felvételeket is tartalmazó tudósítás 
ment az afrikai Nigerben pusztító éhínségről. Egy má-
sik csoport tagjaival közölték, nézhetik a tévét, és ha 
úgy gondolják, közben megoldhatnak egy írásbeli fel-
adatot, melyet a kísérlet során úgyis teljesíteniük kell 
– és ehhez eléjük tettek egy laptopot. Végül volt egy 
olyan csoport is, melynek tagjait kikapcsolt tévé elé ül-
tették le.

Azok közül, akiknek laptopot adtak, két személy kivé-
telével mindenki úgy döntött, kihasználja az időt a feladat 
megoldására, miközben a háttérben szól a tévé. Az öt 
perc letelte után a diákoknak – már kikapcsolt tévé mel-
lett – kérdőíveket kellett kitölteniük, többek között arra 

vonatkozóan, mennyire tartanak fontosnak olyan tár-
sadalmi problémákat, mint például az afganisztáni hábo-
rú, az éhezés vagy az abortuszhoz való jog.

Az éhezéssel össze nem függő kérdésekkel kapcsolatban 
nem volt különbség a csoportok által adott értékelések kö-
zött, azonban azok, akik nézhették volna az éhínségről 
szóló tudósítást, de úgy döntöttek, hogy inkább mással 
foglalkoznak, az éhezést lényegesen kevésbé tartották fon-
tos kérdésnek. Levy Paluck és munkatársai szerint ennek 
oka egy, a lélektanban jól ismert jelenség: az emberek véle-
kedéseik, elveik kialakításakor azt is figyelembe veszik, 
hogy ők maguk hogyan viselkednek. Ennek az önmegfi-
gyelésnek is nevezett folyamatnak a során a cselekvés meg-
előzi az attitűd kialakítását, vagy legalábbis módosít rajta. 
Nem tudatosan, de lefut bennünk a gondolatmenet: 
„Megnézhettem volna az éhínségről szóló tudósítást, de 
úgy döntöttem, hogy inkább mással foglalkozom. Úgy tű-
nik tehát, ez a kérdés nem is olyan fontos a számomra.” 
Ezért könnyen lehet, hogy a társadalmi problémákról szóló 
üzenetek éppen a szándékolttal ellentétes hatást érnek el, 
ha nem sikerül elnyerniük az emberek teljes figyelmét.

Mannhardt andrás

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Gyulladáscsökkentővel a 
Parkinson ellen

A Parkinson-kór a második leggya-
koribb neurodegeneratív beteg-

ség, majdnem 10 millió embert érint 
világszerte. Jelenleg nem létezik terá-
pia, mely megállíthatná, csupán a tü-
netek mérséklésre ismerünk gyógy-
módokat. A Science Translational 
Medicine című folyóiratban nemrég 
publikált tanulmány szerint egy új 
megközelítéssel sikerült olyan ható-
anyagot fejleszteni, mely számos állat-
modell esetében megállította a Par-
kinson-kór előrehaladását, és sikere-
sen javított a beteg állatok állapotán. 

Az ausztráliai Queenslandi Egyetem 
orvosi karának professzora, Trent 
Woodruff és  kutatócsoportja az idős-
kori neurodegeneratív betegségeket 
kutatja.  A Parkinson-kór jellemzője, 
hogy erősen lecsökken a dopaminter-
melő agysejtek száma , s így a dopa-
min mennyisége az agyban. A do-
pamin egy idegrendszeri ingerület-
átvivő anyag, elsősorban ez felelős a 

A piacon egyelőre nincs olyan 
gyógyszer, mely képes lenne meg-
előzni az agysejtek elvesztését a Par-
kinson-kóros betegek esetében. A jelen-
legi terápiák egyelőre csak a tünetek 

A legéletszerűbb 
mesterséges sejt

A molekuláris biológia egyik legna-
gyobb, mindeddig megoldatlan 

kihívása a valós, élő sejthez kielégítő 
mértékben hasonlító működésű szin-
tetikus sejt megalkotása. Ennek egy-
részt hatalmas alapkutatási jelentősége 
lenne, hiszen miközben a kutatók le-
küzdenék a még előttük tornyosuló 
megannyi nehézséget, a mainál sokkal 
mélyebb tudást szerezhetnének arról, 
hogy az élő szervezetek hogyan oldják 
meg ezeket a problémákat - és ily mó-
don a sejt működését is jobban megért-
hetnék. Emellett a mesterséges sejtek 
orvosi alkalmazásai is beláthatatlanok.

Noha már ma is léteznek gyógyszer-
hatóanyagokat célba juttató mestersé-
ges lizoszómák (membránnal határolt 
hólyagocskák), a mesterséges sejtek 
összehasonlíthatatlanul alkalmasab-
bak lennének e célra (gondoljunk 
csak az immunsejtek specificitására 
és kifinomult kórokozósemlegesítő 
mechanizmusaira). E „sejtek” a rák-
terápiában és a diagnosztikában is 
kulcsszerepet játszhatnának.

Neil Davaraj és munkatársai (akik 
eredményeiket a reprinteket publikáló 
BioRxiv oldalon tették közzé) tehát 
szándékosan eltávolodtak a természet-
től, számol be a Science. Mesterséges 
sejtjük így csak kicsit hasonlít a termé-
szetesre, eközben azonban mesterséges 
összetevőket tartalmaz. A kialakítá-
suk közben apró cseppeket formáltak, 
bennük az „alapanyagokkal”: DNS-
sel, agyagásványokkal és különálló 
akrilátmolekulákkal. Ezután ultra-
ibolya fény hatására a a cseppecskék 
felületén az akrilát polimerizálódott, 
létrehozva a porózus sejtmembránt 
(amely tehát nem lipid kettősrétegből 

mozgáskoordinációs utasítások köz-
vetítéséért. Az elégtelen mennyiségű 
dopamin okozza a Parkinson-kóros 
betegek életminőségét leginkább meg-
keserítő tünetet: a remegést és egyéb 
mozgáskoordinációs nehézségeket. 

Ez a jelenség együtt jár az agyban 
egy krónikus gyulladás jelenlétével. 
„Találtunk egy kulcsfontosságú faktort 
az immunrendszerben, az  NLRP3 
inflammoszómát, mely a Parkinson-
kórban szenvedők esetében aktiválódik; 
ennek jeleit az agyban, sőt, a vérben is 
tetten értük.” – ismertette a kutatás 
lényegét a tanulmány vezetőszerzője.

A kutatásaik során olyan moleku-
lát kerestek, mely gátolja az NLRP3 
inflammoszóma aktiválódását az agy-
ban, csillapítja az agyban lévő gyulla-
dást, megelőzve az agysejtveszteséget 
és ezzel stabilizálva a dopamin meny-
nyiségét. Az MCC950 molekula állat-
modellek esetében napi egyszer szájon 
át alkalmazva hatásosnak bizonyult; 
nemcsak meggátolta az állatok állapo-
tának romlását, de a motoros funkciók 
figyelemreméltó javulását is előidézte.

Nem véletlen persze a feltételes 
mód, hiszen mindeddig a mestersé-
ges sejt előállítására tett próbálkozá-
sok – enyhén szólva – vegyes sikerrel 
jártak. Most azonban a San Diegó-i 
Kaliforniai Egyetem kutatói a tudo-
mányos közösség más tagjai által is 
áttörésnek nevezett haladást értek el 
a kutatásban. No nem arról van szó, 
hogy olyan sejtet alkottak, amelyet 
egy sejtbiológus a mikroszkóp alatt 
összetéveszthet a valódival. A siker 
kulcsa az volt, hogy nem is azt tűz-
ték ki célul, hogy a szintetikus sejt 
hasonlítson az igazira. Elég, ha a 
működése szimulálja az élő sejteket.

A létrehozott, 40 µm-es átmérőjű mesterséges sejtek. A lilák szintetizálják a GFP-t, a zöldek 
pedig felvették azt (FOTÓ: HENRIKE NIEDERHOLTMEYER/UCSD)

Az NLRP3 gyulladási faktor (zöld) immun-
sejtek (piros) által fejeződik ki a Parkinson-

kórban szenvedő emberek agyában 
(FORRÁS: QUEENSLANDI EGYETEM)
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féken tartására elegendők. „Arra 
használjuk ezt a felfedezést, hogy fejlett 
gyógyszerjelölteket dolgozzunk ki, és re-
méljük, hogy 2020-ban humán klinikai 
kísérleteket folytatunk majd”– vázolta 
a kutatás folytatását a dr. Woodruff.

Prof. Matt Cooper, a tanulmány társszer-
zője elmondta, hogy a neurodegeneratív 
rendellenességeket hagyományos mó-
don úgy próbálják kezelni, hogy meg-
állítják a fehérjemolekulák lerakódását, 
melyek a betegség során felhalmo-
zódnak az agyban és funkcióvesztést 
okoznak. „Mi azonban alternatív meg-
közelítést használtunk: az agy immun-
sejtjeire fókuszáltunk, a mikrogliákra, 
melyek ezeket a mérgező fehérjéket tudják 
kitisztítani az agyból. Az olyan idős kor-
ral együtt járó betegségekben, mint amilyen 
a Parkinson-kór, az immunrendszerünk 
túlságosan aktívvá válhat, így maguk a 
mikroglia sejtek okoznak gyulladást és ez-
zel károsodást az agyban. Az MCC950 
sikeresen lekapcsolta a mikrogliák gyulla-
dáskeltő aktivitását, így az idegsejtek nor-
málisan működhettek.” 

University of Queensland

Budapesti Fazekas Mihály Gimnázi-
um csapata nyert. Tóth Ábel Levente 
csapatkapitány szerint is nagyon fon-
tos volt a jó csapatszellem. Ők ösz-
szevonták a Nábojra és az Országos 
Tanulmányi Versenyre való készülést.

A fizika Náboj hazai főszervezője, az 
ELTE Atomfizikai Tanszékének dokto-
randusza Kis-Tóth Ágnes így értékelte az 
idei versenyt. 16 szenior és 12 junior csapat 
indult és bár az idei feladatok nehezebbek 
voltak a korábbiaknál, mégis jó eredmények 
születtek, sőt a nemzetközi mezőnyben 
is megállták a helyüket. Tavaly a Pécsi 
Leőwey Klára Gimnázium csapata az 
első helyet szerezte meg, idén a zalaeger-
szegi Zrínyi Miklós Gimnázium csapata 
második lett. Mindez nem jöhetett volna 
létre azon ELTÉ-s fizikushallgatók nélkül, 
akik a feladatok fordítását és a megoldások 
ellenőrzését végezték. A Csodák Palotája 
nélkül sem, ami a helyszínt biztosította, de 
legfőképpen a hihetetlenül lelkes középis-
kolások nélkül, akik eljöttek megmérkőzni.

A legjobbak belépőket, előfizetéseket, 
kiadványokat nyertek. Az Élet és Tudo-
mány és a Természet Világa ajándékait 
nemcsak a diákok, hanem felkészítő ta-
náraik is átvehették. A verseny a feszes 
tempó és az egyáltalán nem könnyű 
feladatok ellenére is igen jó hangulat-
ban telt. Ízelítőül egy feladatot muta-
tunk be olvasóinknak: Ádám szereti 

a kötélugrást (bungee jumping). Mikor a 
gyomra üres, Ádám pontosan M tömegű, 
ekkor az oszcillációjának periódusideje T. 
Mennyi palacsintát kell megennie ahhoz, 
hogy másfélszeresére növelje perióduside-
jét, ha egy palacsinta tömege m? Akinek 
nem sikerül megoldania, annak vigasz-
talásul eláruljuk: a verseny feladatai és 
megoldásai rövidesen megtalálhatók 
lesznek a Náboj honlapján.

Trupka ZolTán

épült fel). Eközben a csepp belsejében 
a DNS és az ásványi anyagok gél ál-
lagúvá kondenzálódtak, ezzel egyfajta 
sejtmagot hozva létre.

Az eredmény a sejtekre jellemző 
kommunikációra képes mikroszko-
pikus eszköz lett. Működőképességét 
ellenőrizendő az egyik kísérletben a 
zöld fluoreszcens proteint (GFP) kódo-
ló géneket építették belé, illetve bizto-
sították a fehérjeszintézis molekuláris 
eszköztárát (riboszómákat, enzimeket). 
Ezek átjutottak a sejt porózus memb-
ránján, sikeresen leolvasták a DNS-ben 
kódolt információt, a sejt pedig GFP-t 
kezdett termelni. Más sejteket GFP-t 
kötni képes „receptorokkal” szerelték 
föl, és ezeket is a fehérjét szintetizáló 
sejtekhez keverték. Néhány óra eltel-
tével ezek is zölden kezdtek világítani, 
bizonyítva, hogy a szintetizált fehérje 
átjutott a szomszéd sejtekbe.

A mesterséges összetevők használata - 
bár in vitro jól működnek – ugyanakkor 
nem feltétlenül előnyös, figyelmeztet-
nek más kutatók, ugyanis előfordulhat, 
hogy inkompatibilisnek bizonyulnak az 
élő szervezetekkel, így orvosi felhasz-
nálásra is alkalmatlanok. Jól látszik hát, 
hogy még hosszú az út a valóban min-
den tekintetben sejtszerűen működő 
szintetikus szerkezetek előállításáig.

k. M.

Náboj 

A szlovák nyelvben a náboj szó egyik 
jelentése puskagolyó. Így nevezik 

azt a középiskolások számára kiírt 
nemzetközi tanulmányi versenyt is, 
melyen ötfős csapatok indulhattak ju-
nior és szenior kategóriában. A diá-
koknak a lehető leggyorsabban kell 
megoldaniuk a feladatokat, kis túl-
zással olyan gyorsnak kell lenniük, 
mint a puskagolyó. A Náboj nem csak 
a neve miatt különleges verseny. Öt 
ország hét városában egyszerre tartot-
ták fizikából a döntőt november kö-
zepén: Szlovákiában Pozsonyban és 
Kassán; Csehországban Prágában; 
Lengyelországban, Gdanskban és 
Ostravában; Oroszországban Moszk-
vában, Magyarországon pedig Buda-
pesten. Hazánkban a Magyar Fizikus-
hallgatók Egyesülete és az ELTE TTK 
Fizika Intézete szervezte a Nábojt. 
Mindenhol ugyanazokat a feladato-
kat kapták a csapatok és 120 perc alatt 
kellett a lehető legtöbbet megoldani 
belőlük. A verseny tehát egyszerre 
volt hazai és nemzetközi döntő, mely-
nek végén nem csak a helyszíni, ha-
nem a nemzetközi rangsort is meg-
kapták a helyi szervezők. A sikerhez 
nem csak a tanórákon megszerzett 
tudásra volt szükség, hanem találé-

konynak és kreatívnak is kellett lenni, 
és a csapaton belüli együttműködés is 
nagy szerepet játszott.

Itthon szenior kategóriában a zala-
egerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium 
csapata lett az első. Pácsonyi Péter 
csapatkapitány lapunk érdeklődésére 
elmondta, hogy nagyon élvezték a ver-
senyt és úgy indultak neki, hogy meg-
nyerik. A felkészüléshez a tavalyi felada-
tokat használták. Junior kategóriában a 

(FOTÓ: TRUPKA ZOLTÁN)
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Helyzetjelentés az InSight 
szondáról

A NASA 2018 tavaszán útnak indí-
tott űrszondája a napokban sike-

res leszállást hajtott végre a Marson. 
Az InSight elnevezésű eszköz az első 
űrszonda, amely a Curiosity megérke-
zése óta (2012) leszállt a vörös bolygóra. 
A landolást követően nem sokkal az 
első képek is megérkeztek, így a kalifor-
niai Sugárhajtás Laboratórium munka-
társainak máris lehetősége nyílt a szonda 
leszállóhelyének tanulmányozására.

A szerkezet a tervezett helyen és 
időben, az Elysium Planitia síksá-
gon, november 26-án ért a felszínre. 
A fotók tanúsága szerint a szonda 
enyhén (körülbelül 4 fokos dőlésű) 
ferde pozícióban landolt, a vára-
kozásoknak megfelelő lapos, terepi 
akadályoktól mentes területen

Ez jó hír, mert egyrészt megkönnyí-
ti az eszközök telepítését, másrészt ki-
válóan alkalmas a mérések zavartalan 

elvégzésére. Egy göröngyös, kavicsos 
felszín ugyanis jelentősen megnehe-
zítené a hőárammérő érzékelőegység 
(az ún. „móló”), valamint az érzé-
keny szeizmikus műszer (SEIS) kihe-
lyezését a bolygó felszínére.

A másik előzetesen meghatározott 
veszélyt az jelentette, hogy a szon-
da esetleg lejtős, kavicsos területen, 
a leszálláskor nem megfelelő szögbe 
áll majd be, és a két napelem nem 

tud elegendő energiát összegyűjteni 
a működéshez, vagy esetleg a terep-
viszonyok miatt ki sem tudja nyitni 
a paneleket. Az InSight tudomá-
nyos stábja a leszállási terület fel-
vételeit látva az eszköz közvetlen 
szomszédságában lévő területen 
csak néhány kisebb kődarabot azo-
nosított, így a napelemek beállítá-
sa problémamentesen megtörtén-
hetett. A továbbiakban a szakem-
berek a robotkar beüzemelésével, 
illetve a két műszer kihelyezésével 
foglalkoznak.

A kaliforniai Vandenberg Légitá-
maszpontról, május 5-én útjára induló 
űrszonda a mostani landolást követően 
várhatóan 1 teljes marsi évig és még 40 
marsi napig (azaz mintegy két földi 
évig) üzemel majd a vörös bolygó fel-
színén. Arról, hogy az InSight milyen 
méréseket végez a Marson és ponto-
san mire keresi a választ, 2018/22. szá-
munkban olvashatnak részletesebben. 

SZoucSek ádáM

Újabb adalék a kutya 
világlátásához

Vajon hogy érti a kutya, amit mon-
dunk? Néhány kutya izgatott 

lesz, ha azt a szót hallja, „mókus”. De 
mit is jelent valójában egy szó a kutya 
számára? A  Frontiers in Neuroscience 
című folyóiratban megjelent tanul-
mány agyi képalkotó technikát hí-
vott segítségül, hogy kiderüljön, ho-
gyan dolgozzák fel a kutyák az ismert 
szavakat. Az Emory University (USA) 
kutatásából kiderült, hogy a kutyák 
rendelkeznek azon szavak alapvető 
idegi megjelenítésével, melyeket ta-
nítottak nekik, szemben azokkal, 
melyeket még nem hallottak. Ashley 
Prichard, a tanulmány első szerzője, 
szerint sok gazda azt hiszi, a kutyája 
„érti” a szavait, ám erre eddig nem 
volt tudományos bizonyíték.

„Tudjuk, hogy a kutyáknak van kapa-
citásuk arra, hogy legalább egy aspektu-
sát feldolgozzák az emberi nyelvnek, hi-
szen szóbeli utasításokat tudnak követ-
ni. A korábbi kutatások azonban arra 
utaltak, hogy a kutyák sok más jelzést is 
figyelnek, amikor verbális utasítást kö-
vetnek, például a tekintetet, gesztusokat, 

és gazdájuk érzelmi megnyilvánulásait” 
– mondta Gregory Berns, a tanul-
mány szenior szerzője.

A jelenlegi kísérletben 12 kutyát tré-
ningeztek hónapokon át arra, hogy két 
tárgyat vigyenek oda gazdájuknak, 
ha a gazdájuk a tárgy nevét mondja. 
A kiképzés akkor fejeződött be, ami-
kor a kutya már mindig azt vitte oda 
gazdájának, amelyiket kérte, akkor is, 
amikor mindkét tárgy előtte volt.

Az egyik kísérlet során míg a ku-
tya az  fMRI készülékben feküdt, a 
gazdája a kutya előtt állt a készülék 
nyílásánál, és a kutya játékainak nevét 
mondta szünetekkel, majd megmu-
tatta a megfelelő játékot a kutyának. 
Eddie-nek, egy golden retriever-
labrador keveréknek például a gazdá-
ja a „malac” és a „majom” szavakat 
mondta, majd felmutatta a megfelelő 
játékot. Kontrollképpen a gazda ez-
után értelmetlen szavakat mondott, 
például „bobbu” és „bodmick”, és új 
tárgyakat mutatott fel. Az eredmény 
megmutatta, hogy az agy hallásért fe-
lelős részeiben jobban megnőtt az ak-
tivitás akkor, amikor a kitalált, új sza-
vakat hallotta a kutya, ahhoz képest, 
amekkora az ismert szavaknál volt.

„Fel voltunk rá készülve, hogy a kutya 
idegi különbséget tesz az ismert és ismeret-
len szavak között. Ami meglepő, hogy az 
eredmény az ellenkező, mint amit humán 
kísérletekben tapasztaltunk – az emberek 

ÉT-ETOLÓGIA

nagyobb idegi aktivitást mutatnak az is-
mert szavak hallatán, mint ismeretlenek 
esetében” – mondta Prichard.

A kísérletben résztvevő kutyák fele 
nagyobb aktivitást mutatott az új szó 
hallatán a falcsonti-halántéki kéreg-
ben, azon az agyterületen, mely ana-
lóg az ember szögletes agytekervényé-
vel (gyrus angularis), ahol a lexikális 
különbségeket dolgozza fel az agy.

A kutyák másik fele az új szavak 
hallatán más agyterületeken mu-
tatott megnövekedett aktivitást, 
így a bal halántéklebenyben, az 
amigdalában, a nucleus caudatusban 
és a talamuszban. Ezek a különbsé-
gek valószínűleg a kutatás korlátaiból 
erednek, például a kutyák személyes 
különbségeiből, illetve a fajták jelleg-
zetességeinek különbségéből.

SZilágyi-nagy ildikó

Eddie, a tanulmányban résztvevő egyik kutya, 
az fMRI készülékben, a „majommal”  

és a „malaccal”. 
(FORRÁS: GREGORY BERNS, EMORY UNIVERSITY)
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A Coenonympha oedippus Eurázsia eredeti állapotban fennmaradt 
láprétjeinek ritka tarkalepkéje, a Vörös Könyvben és a Nemzeti 
Biodiverzitás-monitorozó Rendszer programjában szereplő faj. 
Hazánkban fokozottan védett, eszmei értéke 250 ezer forint. 
Az Ócsa környéki Turjánvidéken található populációja mellett néhány 
éve vált ismertté a Hanságban élő állománya, illetve a Kiskunságban 
Peszéradacs határába visszatelepített állománya is stabilizálódott. 
Valaha előfordult Budapest környékén is, a Vértesalján, valamint a 
Duna-Tisza közén az említett területeken kívül is.

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyze-
tet. A 43. heti számunkban elkezdődő 18 hetes rejtvényciklu-
sunk 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 előfi-
zetését sorsoljuk ki. 

VÍZSZINTES: 1. A Coenonympha oedippus közönséges nevének 
első része. 10. Festő, fotóművész dolgozószobája. 11. Énekkettős. 
13. Származás. 14. Révjármű. 15. Túlnyomó rész. 16. Medgyaszay …; 
Kossuth-díjas színésznő (1885-1972). 17. Habzó ital, régies szóval. 19. 
Vágóeszköz. 20. Associated Press, röv. 22. Sérül. 25. Zenei nyitány! 27. A határ 
másik oldalán. 28. Mezőföldi falu, a határában vannak Gorsium romjai. 30. 
Tüskés cserjén termő bogyós gyümölcs, köszmétének is mondják. 33. 
Becézett Zsuzsanna. 35. A zsiráfé hosszú. 36. Hunyorgat. 38. A sajtgyártás 
alapanyaga. 39. Elektromosság. 40. A név második része.

FÜGGŐLEGES: 1. E még közelebbi. 2. Zavaros. 3. Ilyen zaj a zakato-
lás. 4. Stream editor (adatfolyam-szerkesztő program), röv. 5. Három, 

latinul. 6. ... Svanholm; XX. századi svéd tenorista. 7. Azonban, de. 
8. Eredetileg drezdai fogkrémmárka. 9. Összeg, idegen eredetű szóval. 
12. Ómama párja! 14. Pecsenyét elkészít. 16. Szobrot farag. 18. Primőr 
zöldségféle. 19. Ágyból kászálódik. 21. Sérthetetlen. 23. Szomorú. 24. 
A beteg testhőmérsékletének változásait tüntetik fel rajta. 26. Elégtelen 
osztályzat. 29. Gyertyamaradék. 31. Grafika. 32. ... Clinton; az USA 
exelnöke. 34. Nemde? 36. ... Zadora; USA-beli színésznő, énekesnő. 
37. Sierra Leone NOB-jele. 39. Van, de üres!

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: Dunai ingola, Vladykov-ingola

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

KARÁCSONYI SZÁMUNKBÓL
Egy műgyűjtemény útja Esztergomig  
1839-ben Bécsben kalapács alá került egy legen-
dás, “régi német táblaképeket” tartalmazó gyűj-
temény, amely a bécsújhelyi rézmetsző, Blasius 
Höfel tulajdonát képezte. A korban ritkaságszám-
ba menő,  fennmaradt aukciós katalógus rövid 
leírásai lehetővé teszik az alkotások azonosítását.

Feltárják Szent István időskori lakhelyét
Fejedelmi, királyi, érseki székhely. Az ország egykori 
fővárosa. Az 1010-ben emelt temploma helyén épített 
székesegyházat évente hat-hétszázezren látogatják. 
Az esztergomi bazilikával szembeni Vármúzeumot 
jóval kevesebben. Pedig, ami a Magyar Nemzeti 
Múzeum fennhatósága alá tartozó intézmény falai 
közt látható, olyan idők emlékét idézi, amikor Esz-
tergom az egyik legfényesebb pontja volt Európának.

Egy viaszfejű figura múzeumi története
Ruhája szakadozott volt és elpiszkolódott, feje lejárt, 
viaszból készült nyaka és arca megkopott, darabok-
ra tört. Mindennemű információ híján – de mint 
érdeklődésre számot tartó tárgyat – a felelős muzeo-
lógus némi kutatás után megpróbálta meghatározni: 
egy nápolyi betlehem Mária figurájának vélte.

A magyar nyelvű kémia születése
A XVIII. századig a magyar tudományosság nyel-
ve a latin volt, később pedig a német kapott benne 
szerepet. A polgári fejlődés, a nacionalizmus és a 
romantika magával hozta az anyanyelv iránti igény 
megerősödését. A magyar nyelv sorra meghódította 
a politikai-közéleti, az irodalmi és a tudományos élet 
tereit.

Linea Meridionalis
Az egri csillagásztorony – a Specula – 1776-ban kezd-
te el működését. Akkor Kelet Európa egyik legjob-
ban felszerelt csillagvizsgálója volt. Hell Miksa királyi 
csillagász bécsi és londoni távcsőépítő műhelyekből 
szerezte be a kor legkiválóbb csillagászati mérőeszkö-
zeit. Tervei alapján készült el a híres egri délvonal is.

A keserűség vonzásában
A kávét korábban szinte a dohányzás és a túlzott 
alkoholfogyasztás ártalmaival megegyezően káros 
élvezeti cikknek láttatták a népszerű tudományos 
értekezések, a legújabb szakmai konszenzus szerint 
azonban a kávéfogyasztás egészségügyi hatásai nem 
egyértelműen rosszak. Számos olyan betegség isme-
retes, amelyek kockázatát a kávé egyenesen csök-
kentheti.
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ÉT-IRÁNYTŰ ÉT-IRÁNYTŰ Bánsághy Nóra rovata

Leonardo da Vinci és a buda-
pesti Lovas címmel nyílt meg a 
Szépművészeti Múzeumban az a 
tárlat, mely Leonardo és kortársa-
inak külföldi gyűjteményekből 
kölcsönzött, itthon először látható 
remekműveinek társaságában mu-
tatja be a budapesti Lovast. 

Leonardo tíz rajza, valamint az ál-
tala inspirált pályatársak szobrai hű-

en idézik fel azt a reneszánszban megoldatlan problémát, 
amellyel Leonardo bő négy évtizeden át igyekezett megbir-
kózni: a szabadon álló, ágaskodó lovas szobor megalkotását. 

A 2019. január 6-ig látható kiállítás a Leonardo halá-
lának ötszázadik évfordulóját kísérő nemzetközi meg-
emlékezés-sorozat részeként kerül bemutatásra.

A számos rövid karriert befutott Leonardo-szoborral el-
lentétben az ágaskodó lovat és lovasát ábrázoló budapesti 
kisbronz már egy évszázada tartja izgalomban a téma 
szakértőit. Tanulóévei a 15. század második felének legki-
válóbb szobrásza, Andrea del Verrocchio műhelyében, 
kortárs beszámolók sora és mindenekelőtt saját kezű rajzai 
arról tanúskodnak, hogy Leonardo szobrászként is dolgo-
zott. Ennek dacára egyetlen biztosan neki tulajdonítható 
szobrászati alkotása sem maradt ránk. Bár Leonardo szob-
rainak hiányában a budapesti Lovas saját kezűségéről ne-
héz biztosat mondani, a kérdés, miszerint a kisbronz 
mindössze Leonardo hatásáról tanúskodik vagy esetleg a 
mester eredeti alkotása, a mai napig élénk vita tárgya.

Vezetett túrákon látogat-
ható az a pincerendszer, 
amelyet a Budavári Palota 
és a Dísz tér között vég-
zett ásatások során tártak 
fel 2000-ben. Különleges-

sége egy XIII. századi zsidó fürdő, amely igazolja, hogy 
itt is éltek zsidó családok, ráadásul másfél évszázaddal 
hamarabb, mint a vár más részén.

A zsidók elsőként a muhi csatát követően telepedtek 
meg Budán: a tatárjárás után IV. Béla hívta ide őket, mi-
vel az ország újjáépítéséhez szüksége volt a tőkeerős és 
fejlett közösségre. A király 1251-ben kiváltságlevélben 
biztosította jogvédelmüket. A zsidók ekkor kereskede-
lemmel, pénzügyletekkel foglalkoztak, az országon belül 
csak ők adhattak kölcsönt, és a kiváltságlevélben szerepel 
az is, hogy zálogtárgyként bármit elfogadhattak, még 
papruhát is (azaz a katolikus egyháznak is hiteleztek).

Az akkori izraelita közösség, körülbelül 10-15 család, a mai 
Szent György és Színház utca környékén élt. E terület alatt 
húzódik a körülbelül 1350 méter hosszú, néhol háromszintes 
pincerendszer, amely főként védelmi funkciót látott el, de 
használták hűtésre is. Az itt található kutak jó minőségű 
vízforrásnak számítottak a középkorban. A pincerendszer 

Mátyás korabeli részében most is látható egy körülbelül húsz 
méter mély kút. Az ásatások során egy ehhez hasonló kútból 
került elő az Anjou címeres selyemkárpit, egy másikban pe-
dig több, a zsidósághoz köthető tárgyat találtak.

A különböző korokból származó falak között sétálva 
egy rituális fürdő (mikve) bejáratához juthatunk. A vár 
alatt található, 13. századi aknamikve szűk medence, 
amelyhez alig egy méter széles lépcsősor vezet. A me-
dencét több forrás is táplálta, ennek köszönhetően fedez-
ték fel az ásatások során: amikor megtiszttották a jára-
tot, az természetes úton újra és újra megtelt vízzel.

A Mikve túrákra a Várkert Bazárban vagy online le-
het jegyet váltani.

Az Utasellátó Vállalat története 70 évvel 
ezelőtt, 1948. november 20-án, az alapító-
levél aláírásával kezdődött. Az utasellátás 
kezdete azonban korábbra nyúlik vissza: a 
hazai vendégfogadók és restik világát 
Krúdy Gyula írásaiból is jól ismerhetjük.

A vállalat kezdetben a vasúttal utazók 
kényelmét szolgálta ki, és hamarosan a vál-

lalathoz került a hajókon való vendéglátás is. A Kossuth Mú-
zeumhajón látható Utasellátó régen és ma című kiállítás 
egy különleges, hajókon használt alpakka étkészlet darabjai-
val és a Sirály hajó modelljével idézi meg a vállalat működését 
a vízi járműveken. A tárlat a tárgyak és fotók segítségével jár-
ja végig a hazai utasellátás történetét, olyan érdekességekkel, 
mint például egy Hofi Géza által festett tányér. A vállalat lo-
gója a híres porcelánok mellett visszaköszön kártyapaklikon, 
kártyanaptárakon és számos egyéb ajándéktárgyon is. A kiál-
lítás 2019. szeptember 1-ig tekinthető meg.

Duna Espresso címmel 
nyílt kiál lítása Nagy 
Boglárkának a budapesti 
Godot Galériában. 

Legújabb képei eltérnek a 
festőnő műveinek meg-

szokott hangulatától, színeinek lecsendesítése is mutatja 
az új témavilág visszafogottságát. A Dunakanyar ma is 
élő retrójának bensőséges, családias képei önkéntelenül is 
előhozzák a nosztalgia érzetét.

A boldog idill cukormáztól mentes, őszinte jelenetei 
nagy kontrasztban állnak a Nagy Boglárkától eddig 
megszokott tengerparti fényűzés, tenyérnyi fürdőruhák, 
hibátlan testek, divatfotószerű pózok Instagram-
kompatibilis világától, ahol az idegen, de mindig csodált 
és irigyelt kirakatvilág eltárgyiasító jellegét tolta a nézők 
szeme elé. Mostani kiállításán a gyermekkor és a fiatal-
ság hiteles öröme, a Duna hideg vize, az úszógumik ka-
valkádja és a folyam túlpartján az ismerős erdők látványa 
még azokból is visszaemlékezést vált ki, akik nem ott töl-
tötték nyaraikat. Képei december 22-ig láthatók.

Leonardo a szobrász?

Sínen és vízen

Titkos fürdő

Dunakanyar retró
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nem rendelt fényképekért és kézira tok ért nem vállalunk felelősséget. • Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Postacím: 
1900 Budapest Előfizetésben megrendelhető az ország bármely postáján, a hírlapot kézbesítőknél, www.posta.hu webshopban 
(https://eshop.posta.hu/storefront/), e-mailen a hirlapelofizetes@posta.hu címen, telefonon 06-1-767-8262 számon, levélben 
a MP Zrt. 1900 Budapest címen. Külföldre és külföldön előfizethető a Magyar Posta Zrt.-nél a webshopban (https://eshop.
posta.hu/storefront/), 1900 Budapest, 06-1-767-8262, hirlapelofizetes@posta.hu továbbá személyesen a pos tahelyeken és a 
kézbesítőnél. •  Megvásárolható a LAPKER árusítóhelyein. Lapunk korábbi számai megvásárol ha tók a szerkesztőségben is. 

ÉLET ÉS TUDOMÁNY

Az Élet és Tudomány a Nemzeti Kulturális Alap, a Nemzeti Tehetség Program, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, 
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával jelenik meg.
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A magyar nyelvű kémia 
születése
A XVIII. századig a magyar tudo-
mányosság nyelve a latin volt, 
később pedig a német kapott benne 
szerepet. A polgári fejlődés, a naci-
onalizmus és a romantika magával 
hozta az anyanyelv iránti igény meg-
erősödését. A magyar nyelv sorra 
meghódította a politikai-közéleti, az 
irodalmi és a tudományos élet tereit.

Linea Meridionalis
Az egri csillagásztorony – a Specula 
– 1776-ban kezdte el működését. 
Akkor Kelet Európa egyik legjob-
ban felszerelt csillagvizsgálója volt. 
Hell Miksa királyi csillagász bécsi 
és londoni távcsőépítő műhelyekből 
szerezte be a kor legkiválóbb csilla-
gászati mérőeszközeit. Tervei alap-
ján készült el a híres egri délvonal is.

A keserűség vonzásában
A kávét korábban szinte a dohány-
zás és a túlzott alkoholfogyasztás 
ártalmaival megegyezően káros 
élvezeti cikknek láttatták a népszerű 
tudományos értekezések, a legújabb 
szakmai konszenzus szerint azon-
ban a kávéfogyasztás egészségügyi 
hatásai nem egyértelműen rosszak. 
Számos olyan betegség ismeretes, 
amelyek kockázatát a kávé egyene-
sen csökkentheti.

 AJÁNDÉKOZZON 

ÉLET ÉS TUDOMÁNYT!

Nem változik 
2019 januárjától a TIT-lapok 

előfizetési árai:

Élet és Tudomány: 
16 200 Ft/év (310 Ft/db)

Természet Világa: 
8040 Ft/év (670 Ft/db)

Valóság: 
8400 Ft/év (700 Ft/db)

Kedvezményes előfizetési 
csomagjaink együttes 

rendelés esetén: 

Élet és Tudomány, 
Természet Világa, Valóság  

1 évre 22 800 Ft. 

Élet és Tudomány, 
Természet Világa 
1 évre 18 000 Ft. 

Élet és Tudomány, Valóság 
1 évre 18 240 Ft. 

Természet Világa, Valóság 
1 évre 10 920 Ft.

Előfizethető  
a Magyar Posta Zrt.-nél  

a 06-1-767-8262-es 
telefonszámon, 

a hirlapelofizetes@posta.hu 
e-mail címen,

levélben az MP Zrt. 
1900 Budapest címen,  

a https://eshop.posta.hu/
storefront/ webshopban, 

továbbá személyesen  
a postahelyeken és  

a kézbesítőnél.
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