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Október 20-án lezárult az Országos Tudományos Kuta-
tási Alapprogramok (OTKA) és az Élet és Tudomány 
közös kutatásismertető cikkpályázati felhí-
vásának benyújtási időszaka. 

A beérkezett félszáz pályaművet az OTKA 
és szerkesztőségünk által közösen felkért 
zsűri bírálja el. A legjobb három írás szer-
zőit hívjuk majd meg a Tudományünnep 
keretében az OTKA székházában novem-
ber 26-án tartandó ünnepélyes díjátadóra. A pályázat 
nyerteseiről november végén tájékoztatjuk Olvasóinkat 
lapunk hasábjain.

A díjazásban nem részesült, azonban közlésre alkalmas 
cikkeket – a pályázati kiírásban szereplő módon, térítés-
mentesen s jövő őszig – folyamatosan jelentetjük meg 
szerkesztett formában, a szerzőkkel egyeztetett végleges 
változatban és ütemezésben.

Köszönjük pályázóinknak, hogy meg-
tisztelték lapunkat tudományos munkájuk 
népszerűsítő formában megírt bemutatá-
sával, ezáltal ugyanis nagyban hozzájárul-
tak ahhoz, hogy a hazai tudományos ered-
mények első kézből juthassanak el a széles 
közönséghez.  Olvasóinknak pedig előre is 

köszönjük az OTKA kutatásismertető sorozatunk iránti 
töretlen érdeklődésüket!

GÓZON ÁKOS

Kedves Olvasónk!

PUB-113547
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	 Halál-hiedelmek		
a	Jászságban

Az ember élete a hiedelem-
rendszerben betöltött szerepét 
tekintve bizonyos ciklikussá-
got mutató folyamat. E cikli-

kusság két végpontja és egyben leg-
fontosabb meghatározója a születés 
és a halál, mely az egyén számára 
a közösség tagjává válást, illetve a 
közösségből való kiválást jelenti. 
Az ember élete során e két meg-
határozó eseményen kívül is kerül 
átmeneti állapotokba, mint például 
az életkorváltásoknál, az új korcso-
portba, új közösségbe vagy a kö-
zösség egy új csoportjába kerülése 
kapcsán. 

Kókai Magdolna etnográfus, a Jász 
Múzeum munkatársa a Jászkunság 
kutatása 2014 című konferencia al-
kalmából tájékoztatta a résztvevőket  
e téma néprajzi kutatási eredménye-
iről.

Az emberi életet kísérő számos je-
lenségnek jelzés értéke volt a jövőre 
nézve, melynek nagy jelentőséget 
tulajdonítottak az átmeneti rítusok-

ban, így a terhesség, születés, házas-
ság, halál vonatkozásában. A halál 
előjelének tartották az állatok szo-
katlan viselkedését: „a tyúk kukoré-
kol, a kutya vonyít, nyüszít, az ajtó alá 
kapar, bagoly jelenik meg a kéményen és 
huhog, a háziállatok az istállóban nyug-
talanná válnak”.

A tárgyakkal kapcsolatos szokatlan 
jelenségek is halált jeleztek a népi 
hiedelmekben: a lámpaüveg eltörik, 
az ajtó magától kinyílik, a bútorok 
recsegnek, az óra hirtelen megáll, a 
halálpillangó berepül a házba. Kö-
zelgő halálesetet jelzett, ha tizenhár-
man ültek egy asztalnál, ha valaki 

N
É
P
R
A
JZ

pénteken lett beteg vagy az éjféli 
miséről hazamenet elesett az úton. 
Akinek a Luca napján megtisztított 
vöröshagymája az éjféli miséig elő-
ször megbarnult, arról azt tartották: 
ő hal meg legelőbb a családból.

Ugyancsak ehhez a naphoz fű-
ződött az a hiedelem is, miszerint 
minden családtag részére sütöttek 
egy-egy pogácsát, melynek köze-
pébe egy tollat szúrtak. Amelyik 
családtag tolla megperzselődött, ő 
halt meg legelőbb. Karácsonyhoz is 
fűződött haláljósló hiedelem. Ezen a 
napon nem volt szabad mosni, mert 
különben hamarosan meghal valaki 
a házból. Egy jászladányi adat sze-
rint: „ha valaki, mikor az éjféli misére 
beharangoznak, háromszor körülmegy a 
házon, és a harmadik kerülés után be-
néz az ablakon, a szobában meglátja ki-
terítve,akikajövőévbenabbólaházból
meghalnak”.

Bizonyos álmokból is következtet-
tek a halálra: kemencével, pappal, 
virággal, sok fekete hússal, kihullott 
foggal álmodni, piszkos saras vízben 
járni, tapasztani. 

Egy másik hiedelem szerint, aki 
Nagypénteken kenyeret 
süt, vízbe fúlt halottja 
lesz. Ha valaki kísértet-
tel álmodik, az hamaro-
san eljön érte.

A Jászságban is élt az 
a hiedelem, hogy a ha-
lál beálltakor a lélek 
elhagyja a testet, kü-
lönböző módon, így le-
helet formájában vagy 
galamb alakjában is eltá-
vozhat a lélek. 

A lélek eltávozását 
igyekeztek megköny-
nyíteni. Fekete selyem-
kendővel letakarták a 

tükröt vagy befelé fordították, ne-
hogy a halott meglássa magát, mert 
az nehezítette volna a távozását, il-
letve maga után várt volna valakit. 
Az ajtót, ablakot kinyitották, hogy 
a léleknek szabad útja legyen, az 
órát megállították. A halott szemére 
pénzt tettek, állát felkötötték, lábait 
összekötötték, de a temetés előtt ki-
bontották. 

Ismeretes volt az a hiedelem, amely 
az állapotos nőre és magzatára vo-
natkozott. Az egyik adat szerint: 
„terhes anya nem hal meg, míg meg nem 
szüli gyermekét, mert két lélek nem me-
het a sírba”. 

Selmeczi László régészeti kutatásai 
rávilágítanak, hogy a jászok halá-
lukba is magukkal vittek különbö-
ző amulettekből, talizmánokból és 
gyöngyökből álló nyakláncokat, me-
lyek hitük szerint megvédték őket 
a másvilágon. A gyöngyök sárga, 
zöld, barna, fekete, ovális, henger, 
gömb, karika alakú üvegpasztából 
készültek, de voltak köztük bronz-
ból, ólomból, csontból esztergáltak, 
piros korallgyöngyök, borostyánok, 
hegyikristályok és karneol is. A 
gyöngyök mellett számos amulet-
tet, talizmánt is felfűztek a nyak-
láncokra óvó-védő célzattal. Ilyenek 
voltak a nyúl lábszárközépcsontja 
vagy ugrócsontja, halcsigolya és a 
kauricsigák. A kaurit szemmelverés, 
a betegségek, a balszerencse elhárí-
tására alkalmazták.

A túlvilági életbe vetett hit része 
volt a talizmánok sírba helyezé-
se mellett a földi léthez kapcsolódó 
használati tárgyak – mint például 
munkaeszközök, fegyverek, gye-
rekjátékok – halott mellé helyezése. 
A Magyarországra érkező jászok 
magukénak vallhatták azt a régi 
oszét képzetet, miszerint a halottak 
ugyanúgy élik napjaikat a túlvilá-
gon, mint a földön, nemzetségek-
ben, családjaikban. Napjainkban el-
sősorban a halottak kedves tárgyait 
teszik a koporsóba: zsebkendőt, ima-
könyvet, botot, pipát, olvasót, csalá-
di fotókat. Amennyiben az elhunyt 
által meghagyott tárgyról megfeled-

Kauricsigák (Cupraea-fajok) és egyéb leletek

(négyszállási temetQ)

Pártaöv feltárás közben (négyszállási temetQ)
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– Csakhogy sokszor halljuk: a gye-
rekek már évszázadok óta ülnek 
az iskolában, s eddig megfeleltek a 
módszerek. Miért kéne most változ-
tatni?
– A technikai fejlődés az utóbbi né-
hány évtizedben annyira felgyorsult, 
hogy egyrészt a rendelkezésre álló 
eszközök egészen új perspektívákat 
nyitnak, másrészt a mára elérhető is-
meretanyag a legutóbbi 10–20 évben 
született. Megváltozott a fiatalok 
szocializációja, új utakat kell keresni, 
hogy megszerettessük velük a tanu-
lást. Ezek a tények olyan feladatok 
elé állítják a közoktatást, amelyek 
megoldásához nélkülözhetetlen a 
tudomány eszköztára. 
– Pontosabban hogyan tudnak a 
szakmódszertani kutatások emelni 
a közoktatás hatékonyságán?

– Jelenleg kevés kutatás foglalko-
zik a közoktatás módszertanával. 
A szakdidaktika területe rendkí-
vül szerteágazó. A pedagógia célja 
nem csupán a kognitív képességek 
fejlesztése; ennek rengeteg idegtu-
dományi, emocionális, pszicholó-
giai vonatkozása is van, komplex 
vizsgálatukhoz interdiszciplináris 
szemlélet szükséges. Mi azt sze-
retnénk, ha ennek a pályázatnak a 
keretében először tüzetesen nagyító 
alá vennénk a jelenlegi helyzet erős-
ségeit és nehézségeit, feltárnánk a 
lehetőségeit és a veszélyeit. Ezután 
összegezni szeretnénk a hagyomá-
nyos módszerek hatásait és fejleszt-
hetőségét, majd feltérképezni, hogy 
milyen eddig ismeretlen ötleteket 
lehet behozni, az új lehetőségek 
mennyiben alkalmazhatók. Végső 
soron a cél az, hogy a tudásátadással 
összhangban megfelelően fejlesszük 
a diákok készségeit is. Ez tudo-
mányterülettől független. Ebben a 
vizsgálatban nem az a kérdés most, 
hogy mit tanítunk, hanem hogy ho-
gyan. Ennek pedig illeszkednie kell 
az egyéniséghez, az életkorhoz, ter-
mészetesen a tartalomhoz és a kör-
nyezethez is.

keztek, a következő halottal utána 
küldték vagy a hozzátartozója kivit-
te a temetőbe, és a sírba leásta. 

A halott békés nyugalmát szolgál-
ta az a régi, a jászok rokonainál, az 
oszéteknél is meglévő szokás, misze-
rint a kiásott sír fenekén tüzet rak-
tak, gonoszűző céllal. 

KELEMEN CSILLA

	 A	tanulás	szeretete	felé	
vezetW	út

A Magyar Tudományos Aka-
démia pályázatot hirdet a szak-
módszertan megalapozását és 
megújítását segítő kutatások 
támogatására. Ahogy a mot-

tóként választott Szent-Györgyi 
Albert-idézet fogalmaz: „olyan lesz 
a jövő, amilyen ama iskolája”.A pá-
lyázat részleteiről és életre hívásának 
indokairól beszélgettünk Csépe Valé-
riával, aki egy személyben az MTA 
főtitkárhelyettese és a Közoktatási 
Elnöki Bizottság elnöke.
– Miért tartja fontosnak az Aka-
démia, a hazai tudomány „legma-
gasabb” intézménye, hogy az okta-
tással, vagyis a tudásközvetítés alsó, 
széles szintjével foglalkozzon ilyen 
mélységben?
– Ez a pályázat elsősorban nem a 
közoktatásra irányul. A Magyar 
Tudományos Akadémia legfőbb 
feladata a hazai kutatóintézetek 
támogatása az intézményhálózata 
erőforrásaival és pályázatokkal. Bár 
jelentős múltja van itthon a mód-
szertani kutatásoknak (gondoljunk 
például a világszerte elterjedt Ko-
dály-módszerre), s hagyományo-
san az Akadémia keretei között is 
működtek ilyen kutatóintézetek, 
mára ez a hálózat elsorvadt. Ezért 
szeretnénk nemcsak a már létező 
csoportoknak lehetőséget adni, ha-
nem újonnan alakuló műhelyeket is 
életre hívni. Ha ez a kutatóhálózat 
megfelelően működik, annak ered-
ményeként a közoktatás profitálni 
tud a megszerzett tapasztalatokból, 
amit egyébként valóban nagyon 
fontosnak tartunk. Ahogy Lovász 
László elnök úr fogalmazott: „a 
társadalom egyik legfontosabb te-
vékenysége a közoktatás. Ha egy 
autógyárban milliárdokat költenek 
egy-egy kis részlet tökéletesítésé-
re, akkor a gyerekeink is megérde-
melnének ennyit, hiszen mennyivel 
fontosabb az, ami velük történik.”
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– Milyen eredményt várnak tehát egy-
egy sikeres pályázat végén?
– Most az első időszakban az elméleti 
kutatásokra helyezzük a hangsúlyt. A 
jelenlegi gyakorlat széleskörű vizsgá-
lata – hogy például milyen személyi és 
tárgyi feltételek adottak −, s az ebből 
adódó következtetések levonása után 
várunk konkrét javaslatokat a fejleszt-
hetőségre. Erre épül majd egy má-
sodik, hosszabb futamidejű pályázat. 
Ennek keretében a kidolgozott mód-
szertani elképzeléseket, akár kísérleti 
osztályokon, tantermekben finomítva, 
a gyakorlatba átültethetővé kell tenni. 
Szükséges vizsgálni az új módszerek 
hatékonyságát és eredményességét. 
Végső eredményként például megszü-
lethetnek tudományos háttérből kipró-
bált, kézzel fogható, új segédletek, így 
e-tananyagok, vizuális eszköztárak, 
IKT-eszközök.
– Kiktől várják a pályázatot?
– Nagyon fontos, hogy nem csak a 
már létező csoportoknak szeretnénk 
lehetőséget nyújtani, új műhelyek 
is megalakulhatnak. Lehet pályázni 
önállóan vagy konzorciális formá-
ban is. Lényeges, hogy minden ku-
tatócsoportnak kötelessége legalább 
egy, közoktatásban oktató gyakorló 
pedagógus bevonása. November 
24-e a pályázati határidő, ekkorra 
várjuk a kidolgozott koncepciót, 
mely tartalmazza az ütemezést, a 
személyi feltételeket és az eszköz-
igényt. December elején hirdetjük ki 
a győztesek névsorát.

TEGZES MÁRIA

	 Emlékül	–	egy	új	
galagonyahibrid	

„és lesznek ketten egy testté.”
(Máté evangéliuma 19,5)

Radnóti Miklós és Gyarmati 
Fanni szerelme 88 évig tartott, eb-
ből 70 év gyásszal és emlékezéssel 
telt a költő feleségének idei, 2014. 
február 15-ei haláláig. Kapcsola-
tuk nem volt zökkenőmentes, a 
kezdeti akadályok után a nyomor, 
az éhezés és a félelem szőtte át szí-
vüket – s a tragikus véget mind-
ketten előre látták és vállalták, 
egymásért. 

Nyáron Žagubica kies hegyei közt 
járhattam, s szívem összeszorult, 
hogy a költő e csodás tájból indult 
utolsó útjára, reménnyel telt szívvel, 
s utolsó gondolatait is szerelmének 
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írta: „nem tudok én meghalni se, élni 
se nélküled immár” (Radnóti Miklós: 
Hetedik ecloga; 1944). Ma már tud-
juk a történet folytatását…

Radnóti Miklós második exhu-
málásakor, 1946-ban Fanni nem 
tudta biztosan azonosítani a holt-

testet: „Egy kórót téptem a gö-
dörről, ami összevissza hányt
földdel ott árulkodott előttünk.
Miklós sokkal hitelesebb sírjának 
éreztem, mint azt, ami majd itt 
adódik Pesten.”

Az embertelen II. világhábo-
rú után Gyarmati Fanni visz-
szavonultan élt, elzárkózott 
a világtól, őrizte érzelmeit és 
emlékeit, ápolta a költő ha-
gyatékát. Mégis megadatott, 
hogy háromszor is járhas-
sak lakásukban, érezhessem 
Radnóti mindent átható, je-
lenlévő szellemiségét és láthassam 
Fanni 102 évesen is szeretettől 
izzó szemeit. 

Fanni és a költő élete iránymuta-
tó a mai kor minden emberének: 
bármilyenek a körülmények, lehet 
tisztán, hűségesen, szentségben, 
szerelemben élni. Utolsó látogatá-
somkor elvittem egy galagonya-

ágat, melyet kettőjükről, az általuk 
képviselt erkölcsi tisztaságuk és 
példamutató életük emlékére Rad-
nóti–Gyarmati-galagonya (Crataegus 
x radnoti-gyarmatii) néven írok le a 
tudomány számára. Őrizze örök 
emléküket ez a „kóró” is.

2012-ben a budapesti vitorlázó 
repülőtér mellett emelkedő Vörös-
kő-vár ismeretlen okból meglyug-

gatott testén botanizáltam, mikor 
egy eddig ismeretlen fajú galago-
nyára lettem figyelmes. Igen idős 
példány lehetett, a száraz termő-
hely ellenére vastag törzsű kis-
fává nőtt, pálhalevelei között ép 
szélű és kevésfogú egyaránt volt, 
levelei ezüstös fonákúak, szélük 
élesen-ívesen fűrészes, karéjon-

ként átlagosan 6–8 fűrészfogúak. 
Termései legalább kétszer-há-
romszor akkorák, mint a Niko-
laus Jacquin bécsi és selmecbányai 
professzor által leírt egybibés ga-
lagonyáé (Crataegus monogyna), 
csészelevelei hosszúak, hegyesek 
és a terméshez simulók, a termés 
alapja pedig igen jel legzetesen 
dudoros volt.

Ilyen dudoros termése a Ki-
taibel Pál által leírt szögletes 
galagonyának (Crataegus ovalis) 
van. Az átmeneti bélyegek 
egyértelműen megmutatták, 
hogy a két faj hibridjét találtam 
meg, mely eddig ismeretlen a 
tudomány számára. A leírás 
alapját szolgáló típuspéldányt 
Gyarmati Fanni dedikálta.

Az élet különös fintora, hogy 
a felfedezés évében felgyújtott 
hegyoldalon idénre elpusztult a 
típuspéldány, az emberi önzés 
és figyelmetlenség így semmi-

síti meg az értékeket. A Vöröskő-vár 
másik oldalán azonban előkerült egy 
másik, hasonlóan robosztus példány. 
A költő és neje szellemisége köztünk 
él, a róluk elnevezett és két galago-
nyafaj házasságából született új hib-
rid pedig lopva fel-feltűnik majd a 
Budai-hegységben.

KERÉNYI-NAGY VIKTOR

A típuspéldány herbáriuma

(A SZERZP FELVÉTELE)

A hibrid galagonya habitusa 

(SKOPÁL TAMÁS FELVÉTELE)

A Radnóti–Gyarmati-galagonya (A SZERZP FELVÉTELE)
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A korabeli források alapján egyér-
telmű, hogy Zrínyi Miklós tár-
saival együtt harcban, a sziget-

vári várból kitörve esett el 1566. szeptem-
ber 7-én. 

Hogyan halt meg?
A törökök, ahogyan életében, halálában 
is megkülönböztetett figyelemmel kezel-
ték. A török források tudósításai abban 
egységesek, hogy Zrínyi nem közelharc-

S Z Ü L E J M Á N – Z R Í N Y I  TÖ R T É N E T I  K U TAT Á S O K  P R O J E K T

HOL NYUGSZIK  
A	SZIGETI	HVS?

A Szülejmán–Zrínyi Történeti Kutatások projekt keretén belül az eredeti célki-

tezések	között	a	szultáni	türbe,	azaz	a	szultán	síremlékének	megtalálása	mel-
lett azonos súllyal szerepelt a Zrínyi-hagyományok ápolása is. Az eddigi kuta-

tások során azonban ez utóbbi kevesebb figyelmet kapott. Szigetvár azonban 

fontosnak	tartja,	hogy	régészeti,	történeti	kutatások	eredményeinek	hasznosí-
tásával	kerüljön	meghatározásra	a	Zrínyi	Miklós	földi	maradványait	befogadó	területrész,	valamint,	hogy	
–	ahogyan	Szülejmán	türbéjének	helyén	–	Zrínyi	Miklós	szigetvári	sírjánál	is	méltó	jel	Wrizze	a	hadvezér	
emlékét,	hogy	teste	ne	jeltelenül	porladjon	–	esetleg	éppen	a	tiszteletüket	iránta	leróni	kívánók	talpa	alatt.

ban esett el, hanem távolabbról lőtték 
meg. Abban azonban eltérnek az adatok, 
hogy egy vagy két lövés érte a szigetvári 
hőst. Pecsevi szerint Zrínyit a hídon két 

lövés érte: a „…szembenlevőegyikhitharcos
mellbelőtteőt,azutánegynyilafejéntalálta,
stisztátlanlelkétekkorapokolördögeinekad-
ta…”. Evlia Cselebi török utazó mintegy 
évszázaddal későbbi leírása szembetűnő 
egyezéseket mutat Pecsevi megfogalma-
zásával: „Avárbégje,Zrinszkiaztmondá:
»Jobbmeghalni,mintezállapototlátni«–s

A szigetvári hQs szobra. Magyarországon 
az elsQ egészalakos Zrínyi-szobor, Michael 

Stebik horvát képzQm_vész alkotása.

Dorfmeister István freskója Zrínyi haláláról és a szigeti vár visszafoglalásáról  a török 
mecsetbQl átépített plébániatemplom kupolájában
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túlerő legyőzte a maroknyi magyar sere-
get. A törökök Zrínyi megszerzett holt-
testét a törökhöz átpártolt, Zrínyi által 
megöletett Katzianer ágyújára fektették, 

és halálát megbosz-
szulandó, a szigetvá-
ri hős fejét vették. 

A szemtanúnak 
számító, az ostrom-
nál jelenlévő török 

történetíró, Szelaniki azonban más-
ként írta le az eseményeket. Ki-
emelte, hogy a kirohanás előtt Zrí-
nyi fejébe tette ezüsttel és arannyal 
díszített bársonyos kalapját, és a 
mellén aranylánccal, kezében ara-

nyozott karddal indult rohamra. A 
roham közben azonban eltalálta őt 
az egyik janicsár fegyverének go-
lyója. Amint a törökök felismerték 
benne a szigeti hőst, a janicsárok rá-
rohantak, levágták a fejét és rögtön 
a nagyvezérhez vitték. Később 
Szokollu nagyvezér parancsára, 
ahogyan ez az akkori időkben szo-
kás volt, Zrínyi fejét elküldték Bu-
dára Musztafa pasához, hogy ő to-
vábbítsa azt az osztrák császár em-
bereinek. 

Békessége van most
A kortárs horvát költő Karnarutics 
Barna 1566-73 között írt eposza a kitö-
rés leírása mellett a Zrínyi levágott fejé-
nek adott tiszteletadást emeli ki.

„Hogyaholtistudja:harcukelvesztették,
LetettékaföldreZrinyiúrnaktestét.
Kairóvárosánáltöbbetértazélte
SmintszegénySzigetvármegBécsváros
véle;
SzokolovicsMehmet,hogyfejétlevette,
Aranyosselyembeuránakküldötte.
Császárifenségneknagyörömmeladta,
Deazszomorúan,bánattalfogadta.
Szolgáiköztállván,bánkódottmiatta,
Szivbőljövősürükönnyekkelmosdatta.
Szóllott:„Emefejnekfényesdicsősége
Ragyog,amígeljőevilágnakvége.”

Mikorvinnikezdték,mindenkisiratta,
Parancsoltavigyék,sCsakovbefogadja.
Ittpapoknakadták,őkmegbecsülettel
Eltemettékszépenkeserűkönnyekkel,
ÍmeSzentIlonaklastromábanvégre
Békességevanmost.Elmúltbátorélte…”

dicsőségeügyételrendezvén,atámadóhithar-
cosokatmegrohanta, sekkoregybátorvitéz
golyójamellentalálta,egyhitharcospedignyi-
latröpítettfejébe.Afejébenlevőnyíljelgya-
nántottismaradt.”.

Németh Béla kutatásai 
felhívják a figyelmet ar-
ra, hogy az a német kró-
nika, amely a Győrbe 

küldött követ által elmondottakon 
alapul, új részletekkel gazdagította a 
Zrínyi haláláról szóló tudósításokat. 
Eszerint Zrínyi testét harcosai be 
akarták vinni a belső várba, de a hí-
don kialakuló véres csatában a török 

A várból kirohanó Zrínyit, mint Anteuszt, nem lehetett legyQzni,  
amíg lába a földet éri – ezért a törökök a magasba emelik 

A szigetvári vár 1566-os 
ostroma az ágyúállások és 
az ostromtöltések, illetve a 

KatonatemetQ feltüntetésével 
(Johann David XVIII. 

században átrajzolt metszete) 

A vártól délnyugatra esQ 
KatonatemetQ Johann David 

metszetének kinagyított részletén, 
jól látható az Istvánffy által említett, 

pontsorral jelölt ostromtöltés is 

Zrínyi Miklós és Szülejmán szultán a Magyar–Török Barátság Parkjának 
emlékm_vén (Metin Jurdanur alkotása)
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váts Valéria régész gyűjtötte néphagyo-
mány szerint az elesett védőket a vártól 
délnyugati irányban, az út mellett ma-
gasló dombon lévő Katonatemetőbe 
vitték. „Ittnyugszanakmindacsatahalot-
tai,százmegezerszámraegymásmellett,
nemtemethettékőketatemetőbe,mertaz
nagyonmesszevolt,satörökmárúgykörül-
vette Szigetvárt, hogy a temetőbe vezető
utakatiselvágta,sezértkénytelenekvoltak
mégazostromalattaZrínyiekidetemet-
kezni.Ide,aközelidombravittékahalotta-
ikat.”  

Az Almás-patak nyugati partján emel-
kedő dombon lévő helyszínt erősíti meg 
a város környékét jól ismerő korabeli 
krónikás, Istvánffy Miklós utalása is, aki 
szerint: „…Nemmesszevalánakazkato-
nák temetési is, ugyanazon töltés végében,
melyekértAliportugvermeketásatván,más
lövõszerszámokatabbanhelyheztetni,safe-
lőlisazöregibenégyetazvárnakszegeztete,
hogy az megszállottaknak, kiket egyszer-
smindugyanazonidőbenmindenfelőllövöl-
döznének, semminyugovást és pihenéstne
engednének…”.A forrásban említett ost-
romtöltés szerepel Szalai Béla gyűjtésé-
nek Szigetvár 1567/1. számú korabeli 
metszetén is, ahol a töltés szintén a kani-
zsai úttól északra, a belsővár magasságá-
ban, az Almás-patakot kísérő mocsár 
szélétől indul. 

Szigetvár alapvetően a mai napig meg-
őrizte középkori településszerkezetét: a 
kanizsai út a középkori nyomvonalon fut. 
Így a Katonatemető Istvánffy megjegy-
zése és a korabeli ábrázolások alapján a 
Kanizsai, azaz a mai Széchenyi utcától 
északra, az egykori mocsár szélén emel-
kedő domboldalon lehetett. A szigetvári 

A Szigetváron nevelkedett kortárstól, 
Istvánffy Miklóstól a halál körülményei-
ről újabb fontos részleteket tudhatunk 
meg: „Zrínyinekazfejétazharcutánegyke-
vésselAlifőjanicsáragaelvágata(akinekaz
rólalefosztatottmarháiisjutánakegyüttegy
Pervánnevűigenfőlovával), saztáborban

Mehemethezküldetvén,sottkaróbantétet-
vén az törököknek s egyebeknek csudájára
lőn. Az derekát penig banjalukai Vilics
Musztafalovashadnagy,kiannakelőtterab-
javala,hamarjábaneltemetteté”.

Takács Sándor szerint Zrínyinek – 
egy ideig a nagyvezér sátra elé szúrt – 
kopján lévő fejét is Musztafa basa kéré-
sére adta ki a nagyvezír és az ő közben-
járásával került a drága szövetekbe bur-
kolt, nagy pompával kísért ereklye 
Miksa császár, magyar király győri tá-
borába. Indítékát érdemes idézni: „Én-
nékemjószomszédomvoltésazühalálán
most bánkódom. Evvel is megbizonyítot-
tam,hogyazüfejekaróbaneálljon.Azért
küldtemföl,tisztességettettemnékie,testét
iseltemettettem.Kárvolnaolyanvitézlőúr-
naktestét,hogyazmadarakegyék.”.  

Takács idézi Musztafa basa Zrínyi fiá-
nak, Györgynek írt levelét is: „…Hakí-
vánod,atyádholttestételküldöm.Vagyküldj
értetemegbízhatóembereketésénátadoma
holttestet”. A kortársak (Istvánffy, 
Karnarutics) nem tudnak arról, hogy a 
testet exhumálták volna, és más forrás-
ból sincs ilyen adat. A test szigetvári elte-
metésének tényével szemben arra sincs 
utalás, hogy Zrínyi György élt volna a 
Musztafa basa által számára felkínált le-
hetőséggel. 

Hova temethették? 
Mint a fentiekből is látható, a korabeli for-
rások elég egységesek abban, hogy Zrínyi 
Miklós a kirohanáskor életét vesztette, 
ahogyan abban is, hogy lefejezték és ma-
radványait két különböző helyen temet-
ték el: koponyáját végül Csáktornyán, 
testét pedig Szigetvár közelében. A Ko-

lakosok ma is gyakran találnak emberi 
csontvázakat a Konzervgyár, a Széche-
nyi utca északi felén lévő házaknál egé-
szen a Basa utca vonaláig. (Volt olyan 
ház, ahol 8 sír is előkerült!) Figyelembe 
véve a XVI. századi leírásokat, metszete-
ket és az eddig előkerült csontvázakat, 
egészen bizonyosan a mai konzervgyár 
és óvoda környéki területre tehető az a 
nagykiterjedésű temető, amelyet a kö-
zépkor óta Katonatemetőként említe-
nek. Ez a helyszín megegyezik azzal a 
sírkerttel, amelyet a kortárs Istvánffy 
Miklós is említ, és ahol az eddigi adatok 
szerint Zrínyi teste porlad jeltelenül – re-
mélhetően már nem sokáig. Hiszen a 
Katonatemető, azaz Zrínyi eltemetésé-
nek helye, a szigeti hős sírjának környéke 
egyértelműen meghatározható a mai 
Széchenyi utca északi oldalán, az egyko-
ri mocsár szélén lévő telkek alatt az óvo-
dától emelkedő dombon. 

A középkori Katonatemető területén 
több közterületi rész is található, ahol 
Zrínyi Miklós földi maradványainak 
méltó emléket lehet állítani. Erre pe-
dig Szibenliszt Béla közel száz éve már 
javaslatot tett, nemcsak az emlékmű 
helyét, de szövegezését is az utókor 
számára elfogadhatóan határozva 
meg: „Itt volt a katonatemető, melyben
Zrínyi Miklóst és hős bajtársait temet-
ték…”. 

A szigeti hős nyughelyének méltó 
módon való megjelölése nekünk, ma-
gyaroknak legalább olyan fontos, 
mint a törökök számára Szülejmán 
szultán türbéjének megtalálása.

SZABÓ GÉZA

 PIROS TAMÁS

A kézirat leadása után váratlan fordulat történt: egy telefonkábel 
árkának ásásakor elQkerült középkori sírok egyértelm_en azonosították 
a KatonatemetQt a szerzQk által feltételezett helyszínen. Sajnos, mint a 
fotón látható, a körülményeket illetQen sem sokat tévedtek: nem csak a 
lábunk, de a kamionok kerekei alatt porladnak a szigeti hQsök csontjai.
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„Azt gondolom” – talán így fordítható Charles Darwin 
noteszében az „I think” bejegyzés, amely 1837 nyarán szü-
lethetett, mintegy 20 évvel korszakalkotó műve, a „Fajok 
eredete…” című könyv megjelenése előtt. Nem ő volt az 
első, aki a fák elágazási mintázatát hasonlatként használta 
az élővilág sokféleségének ábrázolásában, de kétségkívül 

E VO L Ú C I Ó S  Á B R Á Z O L Á S I  D I L E M M Á K

FÉLREÉRTETT 
TÖRZSFÁK

Az evolúció mára a biológia egyik húzó ága lett, egyre 

több	Wsi	titokra	derült	és	derül	fény.	A	sok	új	adat,	infor-
máció	elhelyezése	a	törzsfejlWdés	fáján	egyre	bonyolul-
tabb,	 hiszen	 mind	 több	 összefüggést	 –	 párhuzamos,	
szétváló	és	olykor	összeolvadó	útvonalat	 –	 bizonyíta-

nak	 	 a	 sok	 fajkihalás,	 illetve	 fajkeletkezés	 mentén.	

Darwin noteszének híres ábrája (balra). Az idQt itt nem az egyik 
tengely, hanem csak az elágazási mintázat ábrázolja azt.

Könyvének törzsfáján (alul) viszont a függQleges tengely  
már az idQt ábrázolja, a múltban élt egyes fajok kihalnak, míg felfelé 

haladva más fajok szétválnak és sokasodnak.

ez volt a tudománytörténet első evolúciós törzsfája. Ha 
teljesen más formában is, de az evolúciós törzsfa megjele-
nik a „Fajok eredete…” könyvben is, mint a könyv egyet-
len ábrája.

A törzsfák megrajzolásának geometriája azóta rengeteg 
változáson ment keresztül, és az így ábrázolt adatok meny-
nyisége ma is napról napra robbanásszerűen nő, de ne feled-
jük, hogy a „fa” csak egy hasonlat. A hasonlatok félreértel-
mezése pedig számos téves következtetés forrása lehet. 

Elágazások
A származási viszonyok törzsfák mentén való ábrázo-
lása kimondatlanul is megjelenít egy alapvető szabályt. 
Az elágazó rajzolatok azt fejezik ki, hogy az egyes 
ágak csak szétágazni tudnak, de később összeolvadni 
már nem képesek. Az elágazás után az ágak – és így a 
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fajok – egyre távolabb kerülnek egymástól, hiszen füg-
getlen fejlődési utakat járnak be, míg más ágak meg-
szakadnak, kihalnak. 

Ám ez a hasonlat Darwinnál csak a fajokra és a fajoknál 
magasabb egységekre, rendszertani értelemben vett nem-
zetségekre, családokra stb. vonatkozott. Ma már tudjuk, 
hogy az ágak összeolvadásának tilalma olykor még itt sem 
teljesül, hiszen néha a fajok közti hibridizáció vagy a fajok 
közti szimbiózis alkotja a fajképződés kiindulópontját. 
Mégis, a fajok és a magasabb rendszertani egységek le-
származásának illusztrálására mindmáig igen hasznos esz-
köz a fa-hasonlat képi megjelenítése.

Számtalan félreértés forrása, hogy a fa alakban elágazó 
leszármazási modellt az emberek gyakran más, fajon be-
lüli egységek – például az ember esetében egyének vagy 
népességek – leszármazási mintázataira is érvényesnek 
gondolják. 

A félreértés lényege a népességen belüli leszármazási vi-
szonyok meg nem értése. A létünket nagymértékben 
meghatározó genetikai információ nem egy elágazó 
törzsfa mentén öröklődik a népességen belül, hanem egy 
hálózatos leszármazási mintázat mentén. Génjeinket 2 szü-
lőtől, 4 nagyszülőtől, 8 dédnagyszülőtől örököltük, mind-
egyiküktől az ő génjeinek a felét. Ha kellően sok generá-
ciót megyünk vissza az időben, akkor ki-
alakul egy látszólagos ellentmondás, 
ugyanis nem lehetett több ősünk egy 
adott korban, mint ahányan összesen él-
tek akkoriban.  Ez könnyen feloldható, 
ha belátjuk, hogy a távoli múltban egy-
egy konkrét ember több különböző, pár-
huzamos ágon is ősünkké válhatott. 

Sok-sok	Ws
Ha sok száz generációt visszamegyünk 
az időben, akkor a népesség szinte min-
den olyan tagja az ősünk volt, aki abban 
az időben sikeres volt a családalapításban, 
szaporodásban, és akinek a leszármazot-
tai is sikeresek voltak. Az emberiség nyil-
ván akkor is több kontinensen szétterjed-
ve élt, és a különböző kontinenseken 
egymástól részben elszigetelve különbö-
ző emberi rasszok éltek, de legalábbis az 
európai népesség köréből generációnként 
sok-sok ős leszármazottai vagyunk vala-
mennyien. Ez azonban csak a génjeink 
túlnyomó többségére igaz. 

Génjeink egy kicsiny hányada nem a 
sejtmagban, hanem a mito kond riu-
mainkban található, melyek szinte kizá-
rólag anyai ágon öröklődnek. Ha gene-
rációnként lépdelünk vissza az időben, 
azt találjuk, hogy e 37 darab gént min-
den testvér az anyjától, minden unoka-
testvér az anyai nagyanyjától, minden 
másod-unokatestvér az anyai-nagyanyai 
dédnagyanyjától örökölte. Tehát minden 
generációban csak egyetlen olyan asz-
szony volt, akitől a mitokondriális génje-

inket örökölhettük, és minél távolabb 
megyünk az időben, az emberiség egy-
re nagyobb hányada éppen ugyanattól 
az asszonytól örökölte mitokondriális 
génjeit. Ellentétben a hálózatszerű min-
tázatban öröklődő sejtmagi génjeink-
kel, a mitokondriális gének valóban egy 
törzsfaszerű elágazási mintázatban 
öröklődnek. 

Ezért aztán genetikai kódunk e ki-
csiny hányada visszavezethető egyetlen 
ősanyára, aki e szempontból kivétele-
zett ős, ő az úgynevezett „Mitokondriális 
Éva”. Bár ő maga is az anyjától (és az 
anyai nagyanyjától stb.) örökölte 
mitokondriális génjeit, de a pontos de-
finíció szerint ő az utolsó olyan nő, aki-
től az összes mai ember mitokondriális 
génjei származnak. Számítások szerint 
mintegy 152–234 évezreddel ezelőtt él-
hetett valahol Afrikában. 

Könnyű ezt félreérteni. Bár 
„Mitokondriális Éva” egy szempont-
ból kitüntetett ősünk, de korántsem ő 
az egyetlen ősünk abból a generáció-
ból. Generációjának számtalan más 
tagja, sőt legtöbb más, sikeresen sza-
porodó tagja is az ősünk volt, csak tő-
lük nem kizárólag női ágon szárma-
zunk. Másrészt pedig, bár ő konkrét, 
létező asszony volt, a személy, aki e „ki-
tüntető címet” viseli, percről percre 
változik. A definíció szerint ugyanis ő 
az utolsó olyan asszony, akitől a mai 
összes ember mitokondriális génjei 

Leszármazási vonalak a családfánk mentén. Genetikai kódunk 
túlnyomó többségét egy a múltban szerteágazó, de a jelenben 

bennünk egyesülQ elágazási mintázat mentén (kék nyilak) örököltük. 
Ennek hasonlósága a darwini törzsfával csak látszólagos, hiszen itt az 
idQ múlását az ellenkezQ irányban (felülrQl lefelé) ábrázoltuk. Kivételt 
képez a mitokondriális gének (piros nyilak) és az Y-kromoszomális 

gének (zöld nyilak) öröklQdése, melyek egy el nem ágazó 
leszármazási vonal mentén öröklQdnek. 

Albrecht Dürer Éva-ábrázolása
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származnak. Mivel a mai emberiség mitokondriális le-
származási vonalai is folytonosan változnak (egyes ágak 
kihalnak), gyakran újabb, időben közelebbi asszony válik 
az emberiség összes mitokondriumainak utolsó ősanyjává. 

Genetikai kódunk egy másik kicsiny hányada, az Y-kro-
moszóma viszont csak apáról fiúra 
száll, a nők ezt egyáltalán nem is hor-
dozzák. Az előző gondolatmenethez 
hasonlóan itt is könnyű belátni, hogy 
lennie kellet egy utolsó olyan férfiős-
nek, akitől kizárólag férfi ágon le-
származott az összes ma élő férfi 
Y-kromoszómája. Nevezzük őt 
„Y-kromoszomális Ádám”-nak. Becs-
lések szerint ő valamikor 237–581 
ezer évvel ezelőtt élhetett Afrikában. 
Ő is létező, valós személy volt, akinek 
konkrét személye azonban szintén fo-
lyamatosan változik. E két személy a 
mi to kon driális, illetve az Y-kro-
moszomális gének evolúcióján kívül 
semmilyen más szempontból nem volt 
érdekesebb vagy fontosabb ősünk, 
mint a velük egyazon időben élő sok-
sok más közös ősünk, akiktől – nagyon 
sokuktól – a genetikai örökségünk túl-
nyomó többsége származik. 

Fa helyett hálózat
A fajon belüli népességek, populációk, így az emberi etni-
kumok között is folyamatosan zajlik több-kevesebb ki- és 
bevándorlás, és ez által a gének és a kultúrák több-keve-
sebb cseréje is. A mai magyarok tehát nemcsak az ősi ma-
gyaroktól származnak, de valamilyen mértékben sok-sok 
más népességtől is. Könnyű belátni, hogy a térben köze-
lebbi népességek közt általában nagyobb a keveredés, 
mint a távoli népek közt.

A szkíták a kelet-európai sztyeppeken elterjedt ókori lo-
vas nomád nép volt. Iráni népcsoportokkal álltak rokon-
ságban, és valószínűleg nyelvük – vagy legalábbis a szkí-
ták többsége által használt nyelv – is iráni nyelv volt. 
Csakhogy a „szkíták” nevet az évszázadok során sokféle 
népre alkalmazták. Hérodotosztól tudjuk, hogy az ókori 
görögök minden sztyeppei népet „szkítáknak” neveztek. 

Vajon a magyarság a közép-ázsiai füves puszták lovas 
nomád népeinek vagy az Urál környéki erdők finnugor 
törzseinek leszármazottja-e? Számos bizonyíték szerint 
elődeink előbb erdei életmódot folytattak valahol az Urál 
peremén, majd ezután, egy erre következő újabb korszak-
ban sztyeppi életmódra tértek át. Őseink nem feltétlenül 
egyik vagy másik helyen („őshazában”) éltek, hanem a 
különböző korszakokban más és más helyeken, más és 
más kultúrákban voltak jelen. 

Ha sztyeppei életmódra tértek át, ott más sztyeppi népek 
szomszédságában éltek és többé-kevésbé keveredtek is ve-
lük. Nyelveink, kultúráink, vallási hiedelmeink egyes ele-
mei éppúgy keveredtek, amint génjeink is. Tehát ha az 
ősmagyarok döntően finnugor eredetűek voltak is, ezzel 
párhuzamosan, valamilyen mértékben, de lehettek rész-
ben sztyeppi „szkíta” eredetűek is. 

Miként a mai magyarság sem egyszerűen az ősmagyarok 
leszármazottja, ivadéka vagyunk a valaha itt portyázó be-
senyőknek, tatároknak, törököknek, németeknek és oro-
szoknak is – hiszen ne feledjük, a háborús hódítás a gének 
terjesztéséről is szól. Továbbá leszármazottjai vagyunk töb-

bé-kevésbé a Kárpát-medencén sok-
sok generáció óta velünk osztozó, ve-
lünk szomszédos más népeknek is. A 
mai magyarok tehát nem származhat-
nak csak és kizárólag az ősmagyarok-
tól, mert a népek, nemzetiségek leszár-
mazásának ágai ezer és ezer ágon kibo-
gozhatatlanul összegabalyodnak. 

Úgy tűnik, hogy a bolgár nép bioló-
giai eredetét tekintve döntően török 
származású, nyelvüket és vallásukat 
azonban főként szláv népcsoportoktól 
vették át. Mindez jól illusztrálja, hogy 
bár az „öröklődő” dolgokat – vallást, 
kultúrát, nyelvet és géneket – egyaránt 
az őseinktől kapjuk, de nem feltétlen 
azonos mértékben örököljük ezeket a 
különböző őseinktől. Így például a ma-
gyar nyelven belül is elkülöníthetők 
különböző eredetű összetevők; nyel-
vünk alapszerkezete finnugor eredetű, 

szókincsünk viszonylag ritka, de alapvető elemei is finn-
ugor szavak. Szótárunk jóval nagyobb hányada azonban 
iráni, türk, szláv, latin, német, francia, olasz, angol és török 
nyelvekből származik, ahogy más nyelvek szótárai is tartal-
maznak magyar eredetű szavakat. 

Uralkodói	vérvonal
Eltérő mértékben ugyan, de számos különböző népcso-
port leszármazottai vagyunk, akik különböző korszakok-
ban más és más helyeken, más és más kultúrákban éltek. 
A magyarok többek között az erdei finnugor és a sztyep-
pei népek leszármazottai is. Különböző „örökségeinket” 
– mint például a génjeinket, a vallásunkat és a nyelvünket 
– más és más mértékben örököltük a különböző őseinktől. 
Nagyon kevés génünket például éppen Mitokondriális 
Évától vagy Y-kromoszomális Ádámtól, valamint az ő 
felmenőiktől örököltük. 

Ugyan ki ne szeretne híres és dicsőséges ősök leszármazott-
ja lenni? Sokan talán nem is sejtik, hogy ez a vágy milyen 
könnyen teljesül, hiszen a legtöbben szegről-végről magunk 
is királyfiak-királylányok vagyunk. Mivel a történelem során 
az uralkodók mindig törekedtek a mind több feleség, na-
gyobb hárem vagy bármi más néven nevezhető szexuális elő-
jogok megszerzésére, ezért ők aránytalanul nagymértékben 
váltak őseinkké. Egészen biztosan genetikai leszármazottjai 
vagyunk tehát az ókori fáraóknak és császároknak, közép-
kori királyoknak, no és talán még Dzsingisz kánnak is, aki 
híresen aktív és hatékony volt e téren.

RÓZSA LAJOS 

A kutatás az Európai Unió és Magyarország támogatásával a TÁMOP 
4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – Hazai 

hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és m_-

ködtetése konvergencia program cím_ kiemelt projekt keretei között valósult meg.

Többek között Dzsingisz Kán génjeit is 
magunkban hordozzuk 
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A HR 8799 jelű csillag az exobolygó-kutatók egy 
népszerű célpontja. Ez a viszonylag közeli égitest 
volt az egyik első, ahol közvetlen felvételekkel le-

hetett igazolni, hogy bolygók keringenek körülötte. Nem 
is egy, hanem három (b, c, d), majd nem sokkal később 
egy negyediket (e) is azonosítottak, és azóta is intenzív 
vizsgálatok alanya. Ráadásul a nagyméretű, egyedileg 
megfigyelhető bolygók okán a rendszer nagyszerű kísér-
leti terep az exobolygó-légkörök kutatására is.

Csakhogy a bolygók légkörét nagyon nehéz detektálni, 
mivel roppant halványak a közelükben fénylő csillaghoz 
képest. A korábbi mérések alapján úgy tűnt, hogy a b, c és 
d bolygók légköre is gyanúsan kevés metánt tartalmaz. A 
hiányt okozhatja, hogy a boly-
góknak igen vastag felhőzetük 
van, amelyek felmelegítik a lég-
körüket. A légkörmodellek szá-
mára azonban nagy nehézsége-
ket okozott, hogy az infravörös 
mérésekhez illeszkedő, realiszti-
kus bolygóátmérőt produkálja-
nak.

A fentiek fényében érthető, 
hogy a Patrick Ingraham (Stan-
ford University) vezette népes 
szerzőgárda miért éppen a HR 
8799-et választotta a nemrég 
üzembe állított Gemini Planetary 
Imager (GPI) nevű műszer egyik 
első célpontjául. A chilei, nyolc 
méteres Gemini South távcsövén 
található detektor nem egy egy-
szerű kamera: a GPI egy 
integrá ltmező- spektrográf, 
amely képes a felvétel minden 
egyes pixelének színképét is rög-
zíteni. Ez lehetővé tette, hogy a kutatók a c és d jelű boly-
gók színképét ugyanazzal a méréssel külön-külön felve-
gyék. (A b bolygó a látómezőn kívül volt, az e pedig túl 
közel látszott a csillaghoz.)

Az újonnan felvett spektrumok jó egyezést mutattak a 
korábbi eredményekkel. Azt is megfigyelték ugyanakkor, 
hogy a két bolygó színképe eltér egymástól, vagyis a főbb 
paramétereik (tömeg, hőmérséklet stb.) jobban különböz-
nek, mint korábban feltételezték. Ezek után megpróbál-
ták részletesen modellezni a bolygók légkörét, a korábbi 

É G  É S  F Ö L D  VO N Z Á S Á B A N

méréseket is figyelembe véve.
Arra jutottak azonban, hogy a legjobb légkörmodell 

sem illeszkedik mindegyik hullámhossztartományban a 
megfigyelésekre. A legnagyobb kihívás, hogy szükség 
lenne vastag felhőtakaróra az alsó rétegek melegítéséhez 
és a metán jelének elnyomásához, de a felhőréteg túl vas-
tag sem lehet, hogy a mélyebb rétegekből eredő emisszió 
még megjelenhessen a spektrumban. Azt találták, hogy 
ha ragaszkodtak a bolygófejlődési modellek által megha-
tározott bolygósugárhoz, nem képesek jól illeszteni a szín-
képeket. Ha a sugarat szabad paraméterként kezelik, a 
spektrum ugyan jobban rásimul a mérésekre, de akkor 
meg a bolygók mérete lenne túl kicsi a bolygókeletkezési 

és -fejlődési modellekhez képest.
A szerzők két lehetőséget vet-

nek fel a probléma megoldására. 
Egyrészt a bolygók szerkezete le-
het olyan, hogy egy nagyon nagy 
méretű és tömegű magot vesz 
körbe egy hidrogén–hélium-bu-
rok, némileg ellentmondva a 
bolygókeletkezési modelleknek. 
A másik, jóval valószínűbb lehe-
tőség, hogy egyszerűen nem elég 
részletesek a légkörmodellek, és 
nem tartalmazzák még az idegen 
bolygólégkörök összetett kémiá-
ját és hőszállítási módjait.

Teoretikusok gyakran viccelőd-
nek azon, hogy a megfigyelési 
adatok csak arra jók, hogy bele-
rondítsanak a gyönyörű szép mo-
dellekbe. Remélhetőleg a GPI 
megfigyelései alaposan felborítják 
majd az exobolygók atmoszférái-
ról szóló, egyelőre meglehetősen 

vázlatos elképzeléseket, és a következő években a kutatók 
egyre pontosabb modelleket tudnak majd készíteni ezekről 
az idegen világokról. Az eredményeket bemutató szakcikk 
az Astrophysical Journal folyóiratban fog megjelenni.

Egy másik cikk a Science Express-ben és az Astrophysical Jour-
nal Letters-ben egy másik exobolygó légkörének vizsgálatáról 
szól – és ebben is igen érdekes eredményeket kaptak, melynek 
során az eddigi legrészletesebb hőmérsékleti és vízpára-eloszlá-
si térképet hoztak létre egy távoli planéta szélsőséges paraméte-
rekkel rendelkező légköréről.

AZ EXOBOLYGÓ-LÉGKÖRÖK 
REJTÉLYES VILÁGA

Az exobolygó-kutatás napjaink egyik legsikeresebb csillagász-témája. Egyre újabb eszközök, mód-

szerek	 segítik	 a	más	 csillagok	 körül	 keringW	 bolygók	 felfedezését,	 kutatását,	 ennek	megfelelWen	
egyre	többrWl	egyre	többet	tudunk.	Ám	arról	például	még	így	is	nagyon	kevés	információnk	van,	hogy	

milyen	lehet	az	exobolygók	atmoszférája…

A HR 8799 négy bolygója a központi csillag  

kitakart képe körül; ezek közül a c és d légkörét  

vizsgálták meg a GPI-vel 

FORRÁS: NRC/HIA, C. MAROIS, KECK OBSERVATORY

K

É
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A 2011-ben felfedezett 
WASP-43b jelű exobolygó 
mindössze 19,5 óra alatt ke-
rüli meg a tőlünk 260 fény-
év távolságban található, 
K7 színképtípusú csillagát. 
A planéta mérete nagyjából 
akkora, mint a Jupiteré, tö-
mege azonban körülbelül 
kétszerese a naprendszer-
beli óriásénak. Mivel na-
gyon közeli pályán járja 
körbe a narancssárga köz-
ponti égitestet, ezért kerin-
gése gravitációsan kötött, 
azaz mindig ugyanazon 
oldalát mutatja csillaga fe-
lé, hasonlóan ahhoz, aho-
gyan a Hold kering a Föld 
körül. A közelség és a kö-
tött keringés okán a boly-
gón rendkívül szélsősége-
sek a viszonyok: az acél 
megolvasztásához is ele-
gendő, körülbelül 1600 Celsius-fok hőmérsékletű nappali 
oldalról hangsebességgel rohanó szelek fújnak a mintegy 
ezer fokkal hűvösebb, koromsötét éjszakai félteke felé. A 
főleg hidrogénből álló forró planétán nincsenek olyan fel-
színi alakzatok – óceánok, kontinensek –, amelyek segítsé-
gével nyomon lehetne követni a forgását, csak az éjszakai és 
a nappali oldal közötti hőmérséklet-különbség nyújthat a 
távoli megfigyelő számára támpontot. Spektroszkópiai mé-
rések segítségével a Kevin Stevenson (University of Chica-
go) által vezetett csoportnak sikerült meghatároznia a 
WASP-43b légkörében a vízgőz mennyiségét és az atmo-
szféra különböző rétegeinek hőmérsékletét, a bolygó forgá-
sa alapján pedig az előbbi paraméterek hosszúság szerinti 
eloszlását is. A kutatók először tudták egy planéta három 
teljes forgási periódusát végigkövetni, ami Jean-Michel 
Désert (University of Colorado) szerint meghatározó volt a 
mérések szempontjából.

Mivel a Naprendszerben nem találunk ennyire szélső-
séges viszonyokkal rendelkező bolygót, az ilyen bizarr 
légkörű planéták egyedülálló lehetőséget nyújtanak a 

Ég és Föld vonzásában – a természet titkai – 
TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0018

 

ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2014/44  1389

bolygók formálódásának és fizikájának jobb megértésé-
hez. Laura Kreidberg (University of Chicago) magyará-
zata szerint a WASP-43b olyan forró, hogy az atmoszfé-
rájában gőz formájában van jelen az összes víz, ellentét-
ben például a Jupiterrel, ahol az jeges felhőkbe konden-
zálódik. A vízről pedig azt gondoljuk, hogy jelentős sze-
repet tölt be az óriásbolygók kialakulásában, mert azo-
kat fejlődésük korai szakaszában rengeteg jeges üstökös 
bombázza. A Naprendszer óriásbolygóinak víztartalmá-
ról azonban nagyon kevés információnk van, mivel az 
jég formájában „leülepedik”, így szinte eltűnik a megfi-
gyelhető felsőlégkörből. A forró jupiterek esetében azon-
ban a gőzállapot miatt viszonylag könnyen nyomon kö-
vethető spektroszkópiai módszerekkel. Kreidberg hang-
súlyozta, hogy csoportjuk nem egyszerűen csak detek-
tálta a vízgőzt a WASP-43b atmoszférájában, hanem a 

mennyiségét és a hosz-
szúság szerinti eloszlá-
sát is megadta.

Az óriásbolygók lét-
rejöttéhez vezető fo-
lyamatok jobb megér-
tése érdekében minél 
többet kell tudnunk a 
kémiai összetételükről. 
A csoport eredményei 
szerint a WASP-43b 
esetében a víz mennyi-
sége nagyjából annyi, 
amennyit egy, a Nap-
hoz hasonló kémiai 
összetételű objektum-
tól várhatunk. Ez pe-
dig Kreidberg szerint a 
boly gó ke let  ke zé s  sel 
kapcsolatos alapvető 
tényre világít rá.

A csoport további 
bolygók esetében is ter-
vez méréseket a vízgőz-

re vonatkozóan. A Hubble utóda, a JamesWebb-űrteleszkóp 
– a célbolygó hőmérsékletétől függően – már nemcsak a 
víz, de a szén-monoxid, a szén-dioxid, az ammónia és a 
metán mennyiségének meghatározására is képes lesz 
majd.

MOLNÁR LÁSZLÓ, KOVÁCS JÓZSEF

A két bolygóról gy_jtött eddigi összes mérés: a GPI (kék), a 
Large Binocular Telescope (piros) és a palomari Hale-távcsQ (zöld) 

adatai. A fekete vonalak és pöttyök a rögzített bolygósugárral számolt 

modellek, a rózsaszínek a szabadon változtatható értékkel készültek. 
Látszik, hogy a fekete görbék nem illeszkednek túl jól. 

FORRÁS: INGRAHAM ÉS MUNKATÁRSAI

A WASP-43b és a körülötte keringQ bolygó méret- és pályaviszonyai, illetve a 
planéta hQmérsékleti térképe. A kötött keringés miatt a bolygó csillag felé for-
duló és azzal ellentétes oldalának hQmérséklete között nagy különbség ala-

kult ki. A fehér színnel jelzett részek mintegy 1500, a sötéttel jelölt területek 
pedig körülbelül 500 Celsius-fokosak. A hatalmas gradiens éles ellentétben 

áll a Naprendszer óriásainak nagyjából egyenletes hQmérséklet-eloszlásával. 
A Hubble infravörös mérései alapján a hQmérséklet magasság és hosszúság 

szerinti eloszlása is nyomon követhetQ. 
FORRÁS: NASA, ESA ÉS K. STEVENSON, L. KREIDBERG ÉS J. BEAN 

(UNIVERSITY OF CHICAGO)
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dik valamilyen mezőgazdasági tevé-
kenységgel: akár legeltetéssel, kaszá-
lással vagy szántóföldi növényter-
mesztéssel.
– Akkor az agroerdészet egy tágabb 
fogalom, és ebbe tartozik bele a fás 
legelő.
– Igen, így van.
–Milyen módszerekkel végzi a ku-
tatásait?
– Alapvetően botanikai, illetve 
társadalomtudományi módszere-
ket használok. A botanikai felmé-
rés során faállomány-szerkezeti 
felmérést, élőhely-térképezést ké-
szítek. Néprajzi, tájtörténeti kuta-
tásaim során a helyi lakosokat kér-
dezem meg, hogy hogyan történt 
az elmúlt évtizedekben a terület 
használata, és mindez hogyan vál-
tozott meg. Gyűjtöm a fás legelők-
kel kapcsolatos hagyományos öko-
lógiai tudást a területeket kezelő és 
használó pásztoroktól, gazdálko-
dóktól, természetvédelmi szakem-
berektől. Emellett levéltári kutatá-
sokat is folytatok. 
– Milyen eredményekre jutott? 
Hogyan alakult Magyarország fás 
legelős tájainak története?

– Hazánkban a fás legelők és azok 
használata mindig is részei voltak a 
tájhasználatnak. Ez a táji adottsá-
gokhoz igazodó gazdálkodási mód 
több ezer éves múltra tekint vissza. 
Magyarország jelentős része az er-
dős klímába tartozik, ezért az er-
dősült vidékeken az állattartás min-
dig is egyfajta fás legelős, legelőer-
dős rendszerben folyt. Igazából az 
iparosodás hatására kezdődött el a 
fás legelő rendszerek használatának 
csökkenése egész Európában, így 
Magyarországon is. Nagymérték-
ben befolyásolta az, hogy az 1800-
as évek közepén megtörtént az erdő 
és a legelőterületek elkülönítése, 
vagyis megszűnt a jobbágyoknak 
az erdei legeltetéshez való joguk. 
Később a mezőgazdaság és az erdé-
szet intenzifikációja következtében 
a XX. század végére jelentős mér-
tékben visszaszorult ez a tájhaszná-
lati mód és ennek következtében a 
fás legelő élőhelytípus is. Csak né-
hány térségben maradt meg Ma-
gyarországon, így például a dél-du-
nántúli részen és az ország néhány 
másik helyszínén elszórtan. Min-
denképpen meg kell említeni, hogy 

– Mikor kezdett el a fás legelőkkel 
foglalkozni?
– 2005-ben fogalmazódott meg 
bennem, hogy a fás legelők területé-
vel szeretnék foglakozni a szakdol-
gozatom keretében, és azóta ez a ku-
tatási témám.
– Mit jelentenek a „fás legelő”, 
illetve az „agroerdészet” fogal-
mak?
– Mindkettő egy-egy nagyon komp-
lex és számos definícióval leírható ki-
fejezés. A fás legelő élőhelytípust és 
területhasználati módot is jelent. Egy 
olyan élőhelytípust, amely ligetesen 
álló fák, zártabb facsoportok, cserjé-
sek és gyep alkotta mozaikból áll. Ki-
alakulása és előfordulása kizárólag a 
legeltetéstől és a legelő gondozásától 
függ. Emellett a legelőerdőkkel 
együtt egy olyan gazdálkodási mó-
dot is jelent, ahol a fás szárú növény-
zet és a legeltető állattartás összekap-
csolódik. 
– Ehhez képest mennyiben más az 
agroerdészet?
– Az agroerdészet pedig egy gyűjtő-
fogalma azoknak a tevékenységek-
nek, ahol a fás szárú növényzet, 
vagyis erdőművelés összekapcsoló-
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jelenléte szükséges ezeken a terüle-
teken, mivel a fás legelők egy 
olyan gazdálkodási módot képez-
nek, amelynek magas természeti és 
kulturális értéke van. A 
biodiverzitás megőrzésének kulcsa 
az, hogy őshonos fafajok legyenek 
a területen, mivel az idegenhonos 
fafajok jelenlétével eljellegtelened-
nének ezek a legelőterületek. 
Mindemellett meg kell említeni, 
hogy a fás legelőn a faállomány 
szerkezete egy tudatos élőhely-, le-
gelőkialakítás nyomán jön létre, 
mivelhogy a gazdálkodók és a 
pásztorok már több évezred óta – 
ezt római kori adatok is tanúsítják 
– előnyben részesítik a makktermő 
és gyümölcstermő fákat (például 
tölgyfajok, vadkörte), és ezt mu-
tatja a mai fás legelők faállomány-
szerkezete is.
– Ehhez kapcsolódik a makkoltatás, 
amely mégis egy különálló módszer. 
Mit lehet erről tudni? Mi volt régen 
a makkoltatás?
– Amikor valaki fás legelőről vagy 
erdei legeltetésről beszél, akkor sok 
embernek a makkoltatás jut eszé-
be. A makkoltatás során a jószágo-
kat a lehullott makkra hajtották rá 
és azt etették fel velük.  A makkol-
tatás általában kora ősszel kezdő-
dött meg és egészen az első hó le-
hullásáig tartott, illetve a makk 
mennyiségétől is függött az idő-
tartam. Elsősorban disznókat haj-
tottak makkoltatni, de a juhok és a 
marhák is előszeretettel fogyaszt-
ják ezt a táplálékot. 

Meg kell említeni, hogy a mak-
koltatott sertésből készített húster-
mékek a prémiumminőségű, egész-
séges élelmiszerek közé tartoznak, 
és igen nagy kereslet van rájuk kül-
földön. Egy spanyolországi példát 
szeretnék erre felhozni: az ott ta-
lálható fás legelős rendszerek leg-
nagyobb gazdasági bevételét a 
makkoltatott sertésből készült son-
ka jelenti. Ez a Magyarországon 
szintén nagy hagyományokra visz-
szatekintő gazdálkodási mód mára 
teljes mértékben megszűnt, annak 
ellenére, hogy jelentősen segítené a 
mangalica és más régi, külterje-
sen tartott disznófajtáknak a te-
nyésztését. 

BAJOMI BÁLINT

– Miért fontos ez az élőhelytípus? 
Milyen szerepe van például a 
biodiverzitás szempontjából?
– Ez az élőhely átmenetet képez a 
gyep és az erdő között, ezért ugyan-
azon a területen tudnak megjelenni 
az erdőre, illetve a gyepre jellemző 
és a mozaikos élőhelyeket kedvelő 
növény- és állatfajok. Jószerivel csak 
ezeken az élőhelyeken figyelhetők 
meg idős, akár több száz éves, szabad 
állásban felnőtt terebélyes fák. Az 
ilyen jellegű fák zárt erdőben és ki-
zárólag erdőművelés alatt álló terü-
leteken szinte egyáltalán nem for-
dulnak elő.
– Milyen céljaik voltak Az I. Magyar 
Agroerdészeti Fórum megrendezésé-
vel? Elérték ezeket a célokat?
– A Fórum célja az volt, hogy elin-
dítson egy párbeszédet azon gazdál-
kodók, szakemberek, érdekképvise-
letek, civil szervezetek és döntésho-
zók között, akik az agrárerdészetben 
érintettek. Úgy gondolom, hogy si-
keres volt ez a Fórum, mivel haté-
kony eszmecsere kezdett kialakulni 
a témában. Reméljük, hogy ez a jö-
vőben is így fog folytatódni!
– A konferencián szó esett az akác 
szerepéről is. Miért problémás az ide-
genhonos fajok szerepe? Az igazi fás 
legelő állhat-e idegenhonos fajokból, 
vagy pedig előnyösebb az őshonos nö-
vények alkalmazása?
– Mindenképpen szeretném hang-
súlyozni, hogy az őshonos fafajok 

a fás legelők egykori és jelenlegi hely-
zetében kulcsfontosságúak azok a 
pásztorok és gazdálkodók, akik ha-
gyományos legeltető állattartással 
foglalkoznak.
– Hány hektár fás legelő van most 
Magyarországon?
– Magyarország élőhely-térképezési 
adatbázisa szerint körülbelül 5500 hek-
tár fás legelő található ma az országban.
– Tud néhány példát mondani, hogy 
hol találhatók ezek a legelők?
– Nagyon sok szép fás legelőt tudnék 
említeni, ezért a kutatási területeink 
közül emelnék ki néhányat: Olaszfa-
lu, Dörgicse, Lad, Pusztakovácsi, 
Csokonyavisonta, Cserépfalu, Lónya.
– Mi a tendencia? Stagnál, vagy 
esetleg növekszik a terület?
– Az elmúlt években megfigyel-
hető, hogy a földalapú támogatás 
és az egyéb agrártámogatások kö-
vetkeztében a felhagyott, becser-
jésedett területeket visszaalakít-
ják fás legelővé. A gazdálkodók 
mellett sokat tesznek ez ügyben a 
nemzeti parkok is. Ez alapján ki-
jelenthető, hogy az elmúlt egy-két 
évben a fás legelők területe növe-
kedett. Egyelőre még mindig a 
felhagyott fás legelők aránya a 
magasabb. A most indult 
Agforward projekt célja, hogy 
elősegítse az agrárerdészeti rend-
szerek, így a fás legelők, legelőer-
dők kialakítását és a meglévők 
hosszútávú használatát is.

Fás legelQ Bogyiszló mellett (BAJOMI BÁLINT FELVÉTELE)
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biotikumok, kijutva a környezetbe, 
szelekciós nyomást fejtenek ki az ott 
található mikroorganizmusokra, 
megnövelve ezzel a rezisztenciagé-
nek megjelenésének esélyét és elő-
segítve a terjedésüket. Ezek a re-
zisztenciagének a későbbiekben 
akár humán patogén baktériumokba 
is eljuthatnak.

Természetesen nem az általunk ki-
juttatott antibiotikumok jelentik az 
egyetlen ilyen szelekciós nyomást. Az 
antibiotikumok túlnyomó többségét 

a természetben előforduló gombák és 
baktériumok egy része képes termel-
ni, hiszen nagy részüket eredetileg is 
innen izolálták. A legtöbb antibioti-
kum-termelő törzs hordozza a ter-
melt anyag ellen rezisztenciát biztosí-
tó gént is. Viszont a környezetben 
termelődő antibiotikumok által jelen-
tett szelekciós nyomást nehéz felmér-
ni, mivel koncentrációjukat nem tud-
juk meghatározni.

Az antibiotikumok bevezetése 
előtti időszakban bizonyosan kisebb 

ANTIBIOTIKUM-
REZISZTENCIÁÉRT 
FELELPS GÉNEK 

Az emberiség mindig is folyamatos fegyverkezési versenyt vívott a patogén baktériumokkal. 

Hol	 a	 kórokozók	 kerültek	 elWnybe	 (például	 a	 nagyvárosi	 élet	 elterjedésével,	 mely	 könnyíti	 a	
járványok	terjedését),	hol	az	emberiség	(a	 javuló	higiéniás	viszonyokkal).	Kétségtelenül	nagy	
lépéselWnybe	kerültünk	az	antibiotikumok	felfedezésével	és	elterjedésével.	Sok,	korábban	nem	
kezelhetW	és	 gyakran	halálos	 fertWzés	 vált	 úgymond	apró	kellemetlenséggé.	Azonban	a	 siker	
úgy	tenik,	csak	átmeneti	volt.	Egyre	több	antibiotikum-rezisztens	kórokozó	törzs	jelenik	meg,	
és	terjedésüknek	köszönhetWen	folyamatosan	növekszik	részarányuk	a	fertWzésekben.	Ezáltal	a	
bakteriális	fertWzések	egyre	nagyobb	problémát	okoznak,	mivel	gyarapodik	a	sikertelen	kezelé-

sek	következtében	bekövetkezW	halálozások	száma.

A z antibiotikum-rezisztenci-
áért felelős gének megjele-
nése a baktériumokban 

azért is nagy probléma, mert ebben 
a csoportban a horizontális gén-
transzfer segítségével nagyon köny-
nyen és gyorsan elterjedhetnek. A 
legtöbb ilyen gén olyan mobilis ge-
netikai elemeken található, melyek 
könnyen átjuthatnak egy másik 
baktériumsejtbe, még akkor is, ha a 
két baktérium nem egy fajba tarto-
zik. Hogy az antibiotikumokkal a 
későbbiekben is fel tudjuk venni a 
harcot a kórokozók ellen, fontos 
megvizsgálni, hogy honnan szár-
maznak az antibiotikum-reziszten-
ciáért felelős gének.

Míg az emberi gyógyításban rég-
óta küzdenek az antibiotikumok 
mértékletes használatáért – hogy 
akadályozzák a rezisztencia terjedé-
sét –, addig a mezőgazdaságban és 
állattenyésztésben előszeretettel al-
kalmazzák őket. A fertőzések keze-
lése mellett nagy mennyiségben ad-
ják a növekedés elősegítésére vagy 
megelőző jelleggel akkor, amikor 
semmilyen fertőzés nincs még jelen. 
Előfordul, hogy ilyen célra akár 
ugyanazon antibiotikumokat hasz-
nálják, melyeket a humán patogének 
ellen is alkalmaznak. Ezek az anti-
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szelekciós nyomás hatott az antibio-
tikum-rezisztencia terjedésére. Eb-
ben az időszakban is léteztek azon-
ban már olyan organizmusok, me-
lyek maguk nem termeltek antibio-
tikumot, ám bennük megtalálható 
volt a rezisztencia kialakulásáért fe-
lelős gén. Ezt a még az antibiotiku-
mok használatának elterjedése előtt 
liofilizált minták vizsgálatából tud-
hatjuk. Ebből következik, 
hogy ezek a gének már az 
antibiotikumok ipari terme-
lése előtt jelen voltak a kör-
nyezetben, majd az antibioti-
kumok nagymértékű alkal-
mazása vezetett széleskörű 
elte rjedésükhöz.

Az, hogy az antibiotiku-
mok terápiás felhasználására 
mint háborúra gondolunk, 
mutatja, hogy azt feltételez-
zük: ezek a kis molekulák a 
természetben csakis káros hatással 
lehetnek a mikroorganizmusokra. 
Erre találhatunk néhány példát, ahol 
az antibiotikum-rezisztencia kiala-
kulása esetén a patogén mikroorga-
nizmus újra képes betegséget okozni 
az antibiotikumot termelő organiz-
musban. Ebben az esetben valóban 
antibiózisról beszélhetünk. Az ilyen 
példák azonban ritkák. Ha megvizs-

gáljuk az antibiotikumok szerepét 
szubletális koncentrációban, akkor 
látható, hogy teljesen más hatással is 
rendelkezhetnek, többféle jelátviteli 
útnak lehetnek a részei, és segítsé-
gükkel az összetett mikrobiális kö-
zösségek a metabolizmusukat tudják 
szabályozni. Illetve, ha fordítva 
szemléljük a dolgokat, akkor azt ta-
pasztaljuk, hogy bizonyos kis mole-

kulák, melyeknek a jelátvitelben van 
szerepük, nagy koncentrációban 
már gátló hatást fejtenek ki bizonyos 
baktériumokra.

A rezisztenciáért felelős gének ter-
mészetes szerepük az adott antibioti-
kum elleni védekezés vagy akár an-
nak a bioszintézisének szabályozása. 
Ezt alátámasztja, hogy az antibioti-
kumrezisztencia-gének gyakoriak a 

természetes baktériumközösségek-
ben, és már az antibiotikumok beve-
zetése előtt is léteztek, akár 
plazmidon kódolva is. Például a sze-
rin ȕ-laktamázok kialakulását filo-
genetikai vizsgálatok alapján 2 mil-
liárd évvel ezelőttre teszik, és évmil-
liók óta plazmidon kódolódhatnak. 
Másik lehetőség a rezisztencia kiala-
kítására a célfehérjét kódoló szekven-
ciában bekövetkező mutáció, amely 
teljesen vagy részben gátolja az anti-
biotikumok kötődését. Ezek a mutá-
ciók gyakoriak, és az olyan organiz-
musok, amelyekben megtalálhatók, 
azok érzéketlenek a specifikus kis 
molekulájú szignálokra. Ráadásul a 
mutációk gyakran járnak együtt je-
lentős metabolikus változásokkal, 
amelyek érinthetik a baktérium azon 
képességét, hogy milyen szén-, nitro-
gén- vagy foszforforrásokat képes 
felhasználni a növekedéséhez. Labo-
ratóriumokban az ilyen mutációt hor-
dozó baktériumokat antibiotikum je-
lenlétében szelektálják, azonban a 
környezetben a szelekció irányulhat a 
mutációval járó megváltozott meta-
bolikus aktivitásra.

Keveset tudunk a környezetben ta-
lálható mikrobák rezisztenciakészle-
téről, keveset tudunk az antibioti-
kumrezisztencia-génekről a termé-
szetben, azonban szükségünk van 
rá, hogy megvizsgáljuk: milyen ha-

tással vannak ezek a természet-
ben előforduló antibiotikumre-
zisztencia-gének a klinikumra. 
Mindezek ellenére egyértel-
mű, hogy bizonyos organiz-
musok bizonyos környezetek-
ben olyan rezisztenciagéneket 
hordoznak, melyek az anti-
biotikumok emberi alkalma-
zásától függetlenek. Ez alap-
ján hipotéziseket állíthatunk 
fel, hogy mi lehet a szerepe 
ezeknek az antibiotikumre-

zisztencia-géneknek eredetileg. Ha 
figyelembe vesszük, hogy az anti-
biotikum-terápia sok esetben az 
egyetlen lehetőségünk, hogy felve-
gyük a harcot a bakteriális fertőzé-
sekkel, akkor látszik, hogy a rezisz-
tencia természetes lelőhelyeiről sok-
kal részletesebb vizsgálatokra van 
szükség.

DOFFKAY ZSOLT
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November folyamán a Nap az állatöv csillagképei közül a 

Mérleg képbRl a Skorpió csillagképbe, majd a 

Kígyótartó csillagképbe lép. Nézzük, milyennek lát-

juk az eget 15-én 21 órakor!

Déli irányból nyugat felé haladva a látóha-
tárhoz közel sorra a Szobrász, VízöntR, 

Sas, Hattyú, Lant, Herkules, Sárkány, valamint 
a Nagy Medve csillagait láthatjuk pislákolni. A 
Nagy Nyári Háromszög csillagai már elt`nR-
ben vonul a nyugati látóhatár felett; a Deneb a 
Hattyúban, az Altair a Sasban, valamint a Vega a 
Lant csillagképben. Északi irányban a Kis Medve, 
valamint a Sárkány csillagkép csillagait kereshet-
jük. A Kis Medvét, mint a legtöbb csillagképet min-
den bizonnyal Thalész vette át az egyiptomi csillagá-
szatból a görög csillagképek közé. Számos nép köré-
ben szekérként ismerték: négy csillaga a kocsit, három 
csillaga a rudat alkotják. A Nagy Göncöl hét csillagával 
szemben a Kis Göncöl hét csillaga meglehetRsen halovány. A 
rúd utolsó csillaga az Ursae Minoris, vagyis a Kis Medve leg-
fényesebb csillaga, a Sarkcsillag (Polaris), amely mintegy 0,8 
fok távolságra van a valódi Északi Égi Pólustól. Arab elneve-
zése Alrukaba (Térd). Az Északi Pólushoz 2100-ban lesz a leg-
közelebb. Sárgásfehér szín` óriás, mintegy 431 fényév távol-

A csillagos  

ég november 15-én  

21 órakor

ságra van a FöldtRl, tömege a Napénak a 
hatszorosa. A szabad szemmel magá-
nyos csillagnak t`nR Sarkcsillag valójá-
ban hármas rendszer, halványabb kísérRi-
nek megpillantásához azonban már táv-
csövekre van szükség. A Sarkcsillag két kí-
sérRje közül a fényesebb, a Polaris B már 
évszázadok óta ismert. ElsRként William 
Herschel észlelte 1780-ban, és 18 ívmá-
sodperces távolságával már kisebb m`-
szerekkel is észlelhetR. Sokkal közelebb 
kering a harmadik komponens, a Polaris 
Ab, amely bizonytalanul ismert, ám való-
szín`leg Nap-típusú csillag. Mindeddig 
csak spektroszkópiai úton tudták kimu-
tatni, közvetlen kép még soha nem ké-
szült róla.

Déli irányból ezúttal kelet felé fürkész-
ve, alacsonyan helyezkednek el a Cet, a 
Halak, az Eridánusz, az Orion, az Ikrek, 
a Szekeres és a Hiúz csillagképek. 

Az M33 jel_ spirálgalaxis a Háromszög 
csillagképben
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Felettük a Halak, a Bika, valamint a jellegzetes 
alakú Pegazus és Androméda csillagképek talál-
hatóak. Egészen kicsike és jelentéktelen csillag-
kép a Kos és az Androméda között a Háromszög. 
Kiterjedését tekintve csak a 78-ik a ma használa-
tos 88 csillagkép sorában. Jó idR esetén szabad 
szemmel 8-9 csillag is megtalálható ebben a pi-
ciny alakzatban, alapvetRen azonban három fé-

nyesebb rajzolja ki azt a keskeny, egyenlRszá-
rú háromszöget, amelyrRl a nevét is kapta. A 
Háromszög csillagkép legnevezetesebb ob-
jektuma a Lokális Rendszerhez tartozó M33 
jel` galaxis, amely éppen lapjával fordul fe-
lénk. A viszonylag közeli, mindössze 3,6 
millió fényévre lévR csillagrendszer látszó 
mérete akkora, mint a teleholdé, mégis na-
gyobb fényerej` távcsR kell a megpillantá-
sához, mert spirálkarjainak felületi fé-
nyessége igen alacsony. A galaxis tömege 

10 és 40 milliárd naptömeg közé tehetR, 
melynek jelentRs részét csillagközi anyag, 

por és gáz alkotja. Ennek köszönhetRen csil-
lagkeletkezési aktivitása jelentRs a lokális-

csoport két másik spirálgalaxisáéhoz, az Andro-
méda-galaxiséhoz, és a Tejútéhoz képest. Ez a 

csillagkeletkezési aktivitás a teljes galaxisra vetítve 
évente 0,45 naptömegnyi csillag létrejöttét jelenti.

A Merkúr november 1-jén van legnagyobb nyu-
gati kitérésben. Ekkor több mint egy és három-
negyed órával kel a Nap elRtt, ez idei legjobb haj-
nali láthatósága. Kiváló észlelhetRsége sokáig 
megmarad, még 20-án is egy órával kel központi 
csillagunk elRtt. Ezt követRen láthatósága foko-
zatosan romlik, és a hónap legvégére belevész a 
hajnalpír fényébe. A Vénusz lassan távolodik a 
Naptól az égen, de láthatósága csak a hónap 
utolsó pár napján javul meg annyira, hogy kere-
sésével érdemes próbálkozni napnyugta után. A 
hónap végén fél órával nyugszik a Napot követR-
en, a délnyugati horizont közelében látható. Fé-
nyessége –4,0 magnitúdó. A Mars késR este 

nyugszik, még min-
dig az esti órákban 
látszik a délnyugati 
égen. Fényessége 1,0 magnitúdó. 
A Jupiter éjfél elRtt kel az Orosz-
lán csillagképben, az éjszaka má-
sodik felében látható délkeleti-dé-
li égen, mint felt`nR égitest. Fé-
nyessége –2,1 magnitúdó. A Sza-
turnusz a Nap közelsége miatt 
nem figyelhetR meg. 18-án 
együttállásban van a Nappal. Az 
Uránusz az éjszaka nagy részé-
ben kereshetR a Halak csillagkép-

ben. Hajnalban nyugszik, a Neptunusz az éjszaka elsR felében 
figyelhetR meg a VízöntR csillagképben.

E hónapban egy aranyos kis keverék kutyusra, Lajkára emlé-
kezünk. A szovjetek az állatokkal végzett kezdeti `rkísérlete-
ikhez fRként kutyákat használtak, a szuborbitális és orbitális 

kísérletek során több tucat kutya indult 
rakétán az `rbe. Ezeket az állatokat sze-
gény sorsú ebek közül választották. Így 
Lajka – a kis termet`, keverék szuka – is 
egy moszkvai állatmenhelyrRl került Baj-
konurba. Lajkát két másik társával – 
Muszkával és Albinával – választották 
tréningre. A tréning során leginkább a 
sz`k kabinhoz kellett hozzászoktatni, 
emellett centrifugateszteknek is alávetet-
ték Rket, hogy a start során keletkezR túl-
terheléseket szimulálják. A szovjet 
Szputnyik–2 m`hold fedélzetén Lajka ku-
tya volt az elsR élRlény bolygónkról, 
amely Föld körüli pályára állt! A m`hol-
dat 1957. november 3-án indították Bajko-
nurból. A m`holdnak nem volt visszatérR 
egysége, ezért Lajkára egyébként is halál 
várt, de a szovjetek sokáig azt terjesztet-
ték, hogy több napig életben volt, ám 
mint késRbb bebizonyosodott, a Föld kö-

rüli pályára állás után néhány órával elpusztult a kabin túlme-
legedése miatt. Biológiai küldetést kellett volna végrehajta-
nia, amelyben az élR szervezet `rbéli viselkedését tanulmá-
nyozzák. Bár Lajka sorsa már a felbocsátáskor a pusztulás 
volt, repülésének legfRbb eredménye mégis az volt, hogy be-
bizonyította, az élR szervezet kibír egy `rstartot és a Föld kö-
rüli pályára állást, majd a súlytalanság körülményeit. Az `r-
kutya pusztulása, illetve az a mód, hogy már eleve esélye sem 
volt a túlélésre, az állatvédelemmel kapcsolatos viták fellán-
golásához vezetett. FRként a világ nyugati felén állatvédR 
szervezetek az állatok tudományos kísérletekben való alkal-
mazása és annak kegyetlen módjai ellen szálltak síkra. Repü-
lése tiszteletére Lajka szobrot kapott a moszkvai katonai re-
pülési és `rkutatási orvostudományi intézet közelében és 
Kréta szigetén.

Lőrincz Henrik

A NASA felvételén  

felt_nik a Sarkcsillag apró 
kísérQje, a Polaris B

Lajka a Szputnyik-2 kabinjában

Lajka emlékm_ve Krétán a Homo 
Sapiens Múzeumban
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„Vízcsöpp iramlik egy kövér bogyó-
ról, és elgurul, akár a brilliáns.
A pompa ez, részvéttelen, derült,
magába-forduló tökéletesség.”
És teljesség is, tegyük hozzá – 

bár Kosztolányit (Őszi reggeli) 
kiegészíteni nem lehet, szóvá-
lasztása is maga a tökéletesség. 
Mégis tegyük külön szóvá, hogy 
világképzetek tárulnak elénk. 
Az őselem parányi részecskéi 
akár magukban, akár csopor-
tokba rendeződve természeti 
alaptörvényeket is tükröznek. 
Ettől a képek eleganciája, s bár e 
szabályok szenvtelenek ugyan, 
de a létrejött modellek bennün-
ket is magunkba fordulásra 
késztetnek, s ott ki-ki a saját tö-
kéletlenségeivel szembesül.

H. J.

ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

1

2
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4
1. Horváth Miklós (Butyka, hmika56@gmail.com ) – Igen és Nem 

– Még nem szállt fel a reggeli köd

2. Sereg Kata (ericbalfour17@freemail.hu)  

– Üzenet – Egyik erdei futásom közben találtam rá. A milliók közt 

is különös jelentQséget kaphat egyetlen magányos levél.

3. Treszl Gábor (Tarján, arovado@gmail.com) – Akár a briliáns 

4. Kissné Horváth Júlia (PetQháza, julis64@gmail.com) – Mohák közt

5. Hegyesi Béla (Dunakeszi, hegyesibela@citromail.hu) – 

Ágasbogas 

5

3
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A francia egyház és papság 
helyzetében a forradalom ide-
jén egy szűk esztendő alatt 

bekövetkezett változás közel sem az 
államtól való függetlenedést, az attól 
történő elválasztást célozta, ellenkező-
leg! A megmaradt és működő egyházi 
intézmények fokozottan rászorultak a 
nemzet nagylelkűségére, a független, 
rendi állapotát elveszített papság elsze-

A  N O T R E  DA M E  B O N T Á S R A  Í T É LT E T E T T

AZ EGYHÁZ ÉS A 
FRANCIA FORRADALOM
A	legnagyobb	belmagassággal	büszkélkedW	francia	székesegyház	városának,	Beauvais-nak	a	polgá-
rai	a	forradalom	elWtti	esztendW	során	teleírt	panaszfüzetükben	közhelyként	rögzítették:	„Egy	vallás-
talan	nép	mihamar	erkölcstelen	néppé	válik.”	A	vallás	iránti	igényük	ebben	a	mondatban	egyértelme-

en	megfogalmazódott.	

gényedett, anyagi függőségben élő hi-
vatalnok réteggé vált. Az ország világi 
intézményrendszerében bekövetke-
zett vagy beteljesítendő változások 
számtalan ponton érintették vagy 
érinteni fogják az egyházi életet. 

Az 1789. augusztus 4-ről 5-re történt, 
intézmények-törvények sokaságát szö-
kőár módjára elpusztító alkotmányozó 
nemzetgyűlési akarat kigondolói és ki-

vitelezői mindezt előre tudták vagy 
legalábbis sejtették. Ezért késlekedés 
nélkül, 1789. augusztus 20-án létre-
hozták az Egyházügyi Bizottságot, 
amelynek létszámát a következő év 
február 7-én 30 főben rögzítették. Az 
újításokat pártoló plébánosok, leendő 
alkotmányos püspökök mellett a világi 
és egyházi jog kiváló szakemberei kap-
tak helyet e bizottságban, és hamaro-
san munkához láttak. A papság polgá-
ri alkotmányának megfogalmazására 
vállalkoztak, eleve föltételezvén, hogy 
csakis külső, ám múlhatatlanul fontos 
változásokat javasolnak megszavazás-
ra. 1790. április 21-én szóvivőjük, a pá-
rizsi Louis-Simon Martineau házas-
ságjogász kijelentette, hogy a római, 
katolikus és apostoli vallásnak hit- és 
erkölcsbeli tanítása semmi változásnak 
nem nézhet elébe, ám a törvényhozás 
külső reformjait el nem kerülheti. Kér-
déseivel jelezte a változások területeit: 
„Mely egyházi hivatalok és címek ma-
radjanak, vagy szűnjenek meg? Mi-
ként töltendők be az egyházi hivata-
lok? Milyen ellátmányba részesüljenek 
a vallás különféle szolgái?” Az egyhá-
ziak polgári alkotmányának 82 cikke-
lye e három területet fedte le, az utolsó 
7 pedig a helyben lakás kötelezettségét 
tárgyalta. Összességében a kérdésekre 
adandó feleletek külsődlegesnek és lel-
kiismereti döntést nem igénylőnek 
tűntek, ám végleges szövegezésükben 
és együttesükben annál több gondot 
okoztak az egyháziaknak.

A nemzetgyűlés 1790. február 26-án 
elfogadta az új megyebeosztást, az 
egységes közigazgatást előmozdítan-
dó. Az előzetes tervekben a megyék 
száma 80 és 120 között ingadozott, vé-
gül a képviselők 83 mellett döntöttek. 
Mindez kihatott a francia egyház te-

David Roberts: A párizsi Notre Dame
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püspökeivel együtt a megválasztott pa-
pot részesítette az egyházi rend teljessé-
gében, vagyis püspökké szentelte. A vá-
lasztott püspök a pápával igazhitűségé-
nek bizonyítása végett írásban veszi fel 
a kapcsolatot és a Rómába küldendő 
hitvallása egyúttal a vele való közössé-
get is kimeríti. 

A	nép	lelki	jóléte
Jóllehet az 1682-ben megfogalmazott 
gallikán cikkelyek a francia egyház-
nak erősen nemzeti jelleget adtak, ám 
a királyi hatalom helyett az államnak 
történő, ekkora fokú, önkéntes aláren-
delődés lehetősége megrettentette a jó-
zan gondolkodású egyházi képviselő-
ket. Aix-en-Provence képviselője, ér-
seke, Jean-de-Dieu Raymond de 
Boisgelin lett a szószólójuk és május 
31-én nemzeti zsinat összehívását kér-
te-javasolta, hogy az tárgyalja meg 
Őfelsége, a király megbízottjai jelenlé-
tében és közbejöttével a szükséges egy-
házi reformokat, valamint hangolja 
egybe „a vallás érdekeit és a nép lelki jólé-
tét a Nemzet politikai és polgári érdekei-
vel”. A nagy műveltségű párizsi jogász, 
Armand-Gaston Camus azonban kije-
lentette, hogy az egyház és egyháziak 
alárendelése a Nemzet szuverén tekin-
télyének és hatalmának egyszerre 
szükséges kötelesség és igazi szeretet- 
cselekedet, mert így a hívő polgártár-
sak nem válhatnak visszaélések áldoza-
taivá az elkövetkezendőkben. 

Az egyháziak ellátmányát illetően 
Maximilien Marie Isidore Robespierre 
az evangéliumi szegénységet tartotta 
illőnek a francia klérus életvitelét ille-
tően. A püspök évi 10000 livre-t, a 
plébános ennek bő nyolcadát, 
1200 livre-t kapott volna az államtól 
fizetségül. Jacques de Cazales képviselő 
számításba vette az eddig egyházi fel-
adatnak tartott jótékonykodást, és eh-
hez biztosította volna az anyagi alapot. 
A püspök fizetsége 20 000 livre, a vi-
déki plébánosé 3000 livre. Végül a ke-
vesebb állami kiadással járó javaslatot 
fogadták el. A főpap elégedjen meg évi 
12 000 livre-t kitevő összeggel, a leg-
alább ezer lelket számláló plébánia 
megválasztott papja kapjon 1200 
livre-t, helyettese hétszázat vagy az ál-
tala ellátott hívek számával arányos 
összeget. A forradalom előtt az egyhá-
zi renden belül a jövedelmi különbsé-
gek aránytalanul nagyok voltak. Az 
egyháziak jövedelmi szintjének ará-

nyosítása, ha nem is valósította meg 
az egyenlőséget, de legalábbis töreke-
dett rá. Ez önmagában jó lett volna, 
ha nem jár kézenfogva a világi hata-
lom elvárásával a klérus felé, ami a 
teljes alárendelődés. A püspökök és 
plébánosok, az államtól fizetett egy-
háziak működési területükön tartóz-
kodni kötelesek, a közigazgatás em-
berei ezt ellenőrizni és szükség esetén 
kikényszeríteni jogosultak. 

Az alkotmányozó nemzetgyűlés a 
papság polgári alkotmányát a mérsékel-
tek ellenkezése mellett 1790. július 12-
én elfogadta, XVI. Lajos király pedig 
hamarosan jóváhagyta és az törvény-
erőre emelkedett. Az egyháziak foly-
tatták az ellenállást. Harminc püspök-
képviselő 96 főpaptársuk támogatásá-
val októberben nyilatkozatot tett közzé 
a szóban forgó alkotmányról, az eddig 
történtek ellenére meglepő módon 
egységet alkotva, s időközben kikérte 
Róma véleményét. VI. Piusz pápa 
(1775-1799) azonban hallgatásba burko-
lózott, XVI. Lajos jóváhagyása pedig a 
hazafias klubok tagjai számára hivat-
kozási alapul szolgált, s növelte a püspö-
kökre, papokra nehezedő, társadalmi 
méretűnek mondható nyomást. Mivel 
az egyháziak elenyésző számban tettek 
csak esküt, félő volt, hogy „írott ma-
laszt” marad a papság polgári alkotmá-
nya, vagy legalábbis annak egy része. 
Azért, hogy ne így legyen, 1790. no-
vember 27-én rendelet született: az egy-
házi hivatalt betöltő papságnak az al-
kotmányra esküt kell tennie,  s ennek 
módozatát is előírták, a forradalmi 
propaganda céljainak megfelelően. A 
helyben tartózkodók egy héten, a tá-
vollevők egy hónapon, a külföldön 
lévők két hónapon belül kötelesek le-
tenni az esküt, különben „úgy kell 
őket tekinteni, mint akik tisztükről 
lemondtak”, helyüket be kell tölteni. 
Az esküt vasárnap kell letenni a mise 
végén, főpapoknak székesegyházaik-
ban, plébánosoknak és más papoknak 
plébániai templomukban, a községi 
tanács és híveik jelenlétében. Minden 
szükséges eszköz készen állt a francia 
egyház skizmájához. 

A papok nagy része érezte, hogy 
ennek az eskünek a letételénél több-
ről van szó, mint állampolgári enge-
delmességről. A papság polgári al-
kotmányra, királyi segédlettel, telje-
sen kiszolgáltatta a helyi egyházat a 
világi hatalomnak. 

rületi beosztására, mert az 135 egyház-
megyét ölelt fel. A törvényhozók egy-
szerű és átlátható szerkezetűvé akarták 
tenni az egyházi intézményrendszert is, 
miszerint a megyehatárok legyenek az 
egyházmegyék határai, egy plébániá-
hoz pedig 6000 hívő tartozzon; a püs-
pökségek közül 10 legyen érsekség és 
több püspökség alkossa az érseki tarto-
mányt. Ennek egyenes következménye 
volt a püspökök-érsekek bő egyharma-
dának feleslegessé válása, a kis plébáni-
ák összevonása, a nagyok felosztása. A 
változtatás sok esetben indokolt volt, 
ám a döntések az érintett személyek 
megkérdezése, az érdemi átalakító 
munkába való bevonása nélkül történt. 

Választott	püspökök?	
A kánonjog a pápának tartotta fenn az 
egyházmegyék alapításának, meg-
szüntetésének jogát. A püspököket 
többé nem a pápa nevezi ki, hanem a 
Nemzet megyei gyűlései, megválasz-
tásuk minden szavazati joggal rendel-
kező (akár nem katolikus) polgár köz-
bejöttével történjen, a plébánosoké 
ugyancsak ezen a módon, egy köz-
igazgatási fokkal lejjebb, járási szinten. 
Minden hagyományos egyházi testü-
let, kezdve a káptalanokon, megszűnt, 
s ezekkel együtt eltűntek az egyházi 
címek, rangok és a velük járó javadal-
mak, amelyek az egyházi méltóságok 
jövedelmét s megélhetését szolgálták. 
Az egyházjog hosszú évszázadok so-
rán kidolgozta az egyházi tisztségre 
testületek által történő választások 
rendszerét, kánonjait; tehát a választás 
önmagában nem jelentett volna gon-
dot. Ám annak a szereplői, mikéntje 
annál több problémát rejtettek maguk-
ban. Az arra jogosult választó testület 
az államnak való, nagyfokú alárende-
lődést elősegítette; s az a tény, hogy ál-
lampolgári jog alapján más vallásúak is 
beleszólhattak a katolikus egyház hie-
rarchikus életébe, mindenki számára 
példa nélküli újdonság volt. 

A polgári alkotmány tehát alaposan 
átrendezte az egyház és az állam kap-
csolatát. Ám a helyi egyház és az egye-
temes egyház közötti, eddigi kapcsolat 
is módosult, mi több, sérült. Az új tör-
vények szerint a polgárok által megvá-
lasztott püspök nem fordulhat meg-
erősítésért az egyetemes egyház látha-
tó fejéhez, a pápához, beiktatását az il-
letékes érseki tartomány főpapja végzi, 
miután két szomszédos egyházmegye 
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pap hűvös nyugalommal felelt: „lelki-
ismereti okból nem tehetek esküt.” 
Ekkor változott a jelszó: „eskü, vagy 
lámpavas!” A hangadók a papokra tá-
madtak, a plébánost majdnem agyon-
verték, két nemzetőr mentette meg 
az életét. Példáját számos párizsi 
pap követte, megszületett az esküt 

nem tettek egyháza. A Saint-Sulpice-
templomba hamarosan új, esküt tett 
pap került. Gyertyaszentelő ünnepén, 
február 2-án beiktatták az első, úgy-
nevezett alkotmányos (vagyis esküt 
tett) püspököket. 

Március 10-én végre megszólalt a pá-
pa és elítélte a papság polgári alkotmá-
nyát. Több mint félévnyi késlekedése 
alatt a francia klérus kettészakadt, a hí-
vek követték kedvelt papjaikat, kibékít-
hetetlen ellentétek mérgezték a min-
dennapok légkörét. Ahány esküt tett 
pap, annyi indok volt tettére, a másik 
oldalon szintúgy az esküt megtagadá-

EskütevWk	és	 
eskümegtagadók

Az 1791-es év január hava az esküté-
telek vagy -megtagadások hava. Az 
egyházi képviselőknek csak egyhar-
mada tette le az esküt. A forradalmi 
változások nagy vesztesei a főpapok, 
közülük csak 7 tett esküt, a többi 
megtagadta. A földhöz ragadt 
gondolkodás pedig azt sugallná: 
foggal-körömmel ragaszkodnak 
főpapi katedrájukhoz és könnye-
dén leteszik az esküt. Nem így 
történt. Ezek után megkezdődhe-
tett elmozdításuk. 

Az első néhány esküt tett püspö-
köt februárban iktatták be hivata-
lába, majd a kánonjogi előírásokat, 
a római pápa jogait semmibe véve, 
püspökségre törekvő papokat 
kezdtek a megüresedett helyekre 
püspökké szentelni. Talleyrand 
ebben elöljárt: ő szentelte püspök-
ké Jean-Baptiste Joseph Gobelt, aki 
később csúfos szerepet játszott. 
Párizs érsekeként megtagadta hi-
tét, vallását, papságát. Mindez 
nem volt elegendő puszta élete 
megmentéséhez. Joseph Ignace 
Guillotin orvos, a párizsi egyetem 
bonctantanárának elmés találmá-
nyával (amely humánus kivégző-
eszköznek készült) közelebbről 
megismerkedett, 1794. április 5-én 
lefejezték. A papságnak nagyjából 
fele letette az esküt, hogy hívei kö-
rében maradhasson és végezhesse 
a lelkipásztori munkát, a másik fe-
le megtagadta az eskütételt. 

Párizsban, a vidéki nagyváros-
okban szintén élénk érdeklődés 
kísérte a papság eskütételét vagy 
annak megtagadását. A hazafias 
klubok, egyesületek gondoskod-
tak arról, hogy a nyomásgyakorlás 
különféle eszközeinek alkalmazása ne 
csak a köztereken történjen, hanem a 
templomban, a szakrális térségben, és 
ez botrányos jelenetekhez vezetett. A 
párizsi Saint-Sulpice-templom 1791. 
január 3-án megtelt, mert a híveket 
érdekelte, plébánosuk szóba hozza-e a 
király által december 26-án jóváha-
gyott rendelkezést. Mivel a hívek so-
raiban sok ismeretlen volt, a templom 
papjai a szószék feljárata körül őrt áll-
tak. Michel de Pancemont plébános 
beszédében nem érintette az esküt. 
Amikor befejezte, az ismeretlenek or-
dítani kezdték: „az eskü, az eskü!” A 

sára. Az „ellenálló” papoknak el kellett 
hagyni addigi plébániájukat, egy ideig 
még működhettek. A forradalmi ható-
ságok szemében az esküt nem tett pa-
pok hamarosan ellenforradalmárok-
nak tűntek, s 1792-ben ez utóbbiakra 
deportálás várt, ha nem sikerült nekik 
gyorsan klandesztinitásba vonulni. A 

hatóságok nem látta vidékeken, 
tanyákon, pajtákban, istállókban 
vagy erdei tisztásokon a plébániá-
jukról elűzött papok folytatták 
működésüket: miséztek, a szentsé-
geket kiszolgáltatták, a fiatalokat 
tanították. A tengerparti falvak 
halász-lakossága csónakokban, a 
tengeren vett részt a szentmisén. 
A hívek nem sajnálták az áldoza-
tot, az idővel életüket kockáztató 
papokat megbecsülték. 

A vallás gyakorlása a tömegek 
szemében felértékelődött, mia-
latt sokan ráléptek a vallástalan-
ná válás útjára. A papok ellen el-
követett gyilkosságok 1792-ben 
kezdődtek, hogy hamarosan tö-
meggyilkosságok tanúskodja-
nak a kezdeti nemes eszmék 
(szabadság, egyenlőség, testvéri-
ség) megcsúfolásáról. Ebben az év-
ben föloszlatták előbb a szerzetesi 
kongregációkat, majd a tanító és 
betegápoló rendeket, a gazdátlan-
ná vált egyházi ingatlanokra, 
méginkább az ingóságokra rossz 
napok jártak. 

A francia egyházat előbb ki-
fosztották, aztán megalázták, 
majd megcsonkították (szerzete-
si élet tiltása), végül életére tör-
tek. Megszűnt 52 egyházmegye, 
4000 plébánia. Árveréseken el-
adták a francia szerzetesség épü-
letállományát, ezrével monosto-
rokat, kolostorokat, rendháza-

kat, a felszámolt plébániák templo-
mait, kápolnáit, ha másnak nem, 
kőbányának. Párizs központjában, a 
Szajna szigetén 18 templom állt, kettő 
maradt meg: a gótikus Saint Chapelle 
és a Notre-Dame-székesegyház. Ez 
utóbbit évekig árulták lebontásra. A 
ma Párizst jelképező, világörökség 
értékű épület csak azért menekült 
meg a pusztulástól, mert nem akadt 
rá vevő. Más, kisebb objektumokra 
annál inkább. Az egyházi élet azon-
ban minden üldözöttsége ellenére 
sem szünetelt.

TÖRÖK JÓZSEF

A Saint Chapelle Párizsban



Képesség az áldozatvállalásra

Laci és Anna együtt élnek. Egy nap An-
na arra kéri párját, hogy segítsen neki be-
fejezni egy munkát, amelyet másnap le 
kell adnia. Lacinak azonban más tervei 
voltak estére: a tévében izgalmas foci-
meccset közvetítenek. A helyzet tipikus 
– a párkapcsolatokban gyakran előfor-
dul, hogy az egyik fél választás elé kerül: 
csinálja azt, ami számára közvetlen örö-
möt jelent, vagy hozzon áldozatot, és in-
kább tegyen valami olyat, ami partneré-
nek érdekeit, illetve a kapcsolat erősítését 
szolgálja. Érdekes lélektani kérdés: kik 
azok, akik nagyobb valószínűséggel fog-
nak áldozatot hozni?

Két holland kutató, Tila M. Pronk és 
Johann C. Karremans szerint az áldozat-
vállalásban nemcsak annak lehet szere-
pe, hogy az emberek jól érzik-e magu-
kat egy kapcsolatban és motiváltak-e 
annak fenntartására. Létezik egy egészen más szem-
pont is: nem mindenki alkalmas egyformán az áldo-
zatvállalásra! Van, akinek nagyobb tehetsége van hoz-
zá, és van, akinek kisebb. A kutatók egyik kísérleté-
ben, melyet a Personal Relationships című folyóiratban 
ismertettek, 30 együttélő, heteroszexuális pár vett 
részt. A pár két tagja mindig együtt érkezett a labora-
tóriumba, ám ott két külön helyiségben ültették le őket 
egy-egy számítógép elé. A kísérlet elején a résztvevők-
nek meg kellett oldaniuk a „kettővel vissza” nevű fel-
adatot. Ennek lényege, hogy a számítógép képernyőjén 
egymást váltva számok jelennek meg, és a „játékos-
nak” meg kell állapítania, hogy az éppen a képernyőn 
levő szám megegyezik-e a kettővel korábban látott 
számmal. Később, egy másik feladat során a résztve-
vőknek hosszú perceken át betűkből és számokból álló 
értelmetlen jelsorokat kellett begépelniük (az egyik so-
rozat például ez volt: 7s4eww9vYLzIvv9N2Vyg). A 
résztvevők úgy tudták, hogy amíg ők gépelnek, addig 
párjuk a másik helyiségben egy szórakoztató filmet 
nézhet, amint azonban bejelentik, hogy elegük van a 
gépelésből – ezt bármikor megtehették –, párjuk szá-
mára a filmnézés véget ér, és át kell venniük a gépelési 
munkát.

A két feladatnak látszólag semmi köze egymáshoz, ám 
mégis erős összefüggés mutatkozott közöttük: akik jobb 

teljesítménytnyújtottaka„kettővelvissza”játékban,azoklé-
nyegesenhosszabbideigvoltakhajlandókvégezniazunalmas
feladatot annak érdekében, hogy párjuk filmet nézhes-
sen. A kutatók pontosan erre számítottak, ugyanis a 
„kettővel vissza” játék az úgynevezett végrehajtóikontroll 
gyakran alkalmazott mérőeszköze. A végrehajtói kont-
roll többféle kognitív folyamatot foglal magába, me-
lyeknek lényege hasonló: az ember képes a figyelmét tu-
datosan irányítani, képes eldönteni, mi a fontos infor-
máció, és képes a lényegtelent figyelmen kívül hagyni. 
Akikben hatékonyan működik a végrehajtói kontroll, 
nemcsak az adott pillanatban lényeges és lényegtelen 
számok között tudnak eredményesen különbséget tenni 
– ez a képesség az első feladatban jó teljesítményt ered-
ményezett –, hanem általában is mérlegelni tudják, hogy 
mi a fontos számukra. A hosszabb távon jelentkező, fon-
tosabb előnyök érdekében (amilyen például egy kapcso-
lat erősödése) képesek lemondani az azonnali örömöt je-
lentő, kisebb jelentőségű tevékenységekről, s így hajla-
mosabbak az áldozatvállalásra is. Valószínűleg sokan 
vannak, akik szeretnék sokáig fenntartani párkapcsola-
tukat, de valahogy mégsem képesek rá: gyenge a végre-
hajtási kontrolljuk, és ezért rosszul döntenek az apró, 
mindennapi, ám a kapcsolat hosszú távú sikerét mégis 
erősen befolyásoló választási helyzetekben.

MANNHARDT ANDRÁS
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Ismeretlen	eredete	
röntgensugárzás

Brit csillagászok az égbolt rönt-
gen-háttérsugárzásában eddigi 

ismereteink alapján megma-
gyarázhatatlan eredetű rönt-
gensugárzást fedeztek fel, 
amely szerintük esetleg a rej-
télyes sötét anyag eddig csu-
pán elméletileg feltételezett 
részecskéitől, a Napban ke-
letkező axionoktól származ-
hat. Az erről beszámoló cik-
kük a Monthly Notices of the 
Royal Astronomical Society-
ben jelent meg.

Mint azt a cikk veze-
tő szerzője, George Fraser 
(a Leicesteri Egyetem idén 
márciusban elhunyt profesz-
szora) írta: „A még ismeretlen 
összetételűsötétanyagkülönféle
elméleti modellekben feltétele-
zett összetevőinek közvetlen
kimutatása idestova több mint
háromévtizedefoglalkoztatjaa
fizikusokatésacsillagászokat.”

Mi rejlik a Mimas 
jégkérge alatt?

A Szaturnusz rendszerében 
keringő Cassini-űrszon-

da Mimas hold apró, 
pályamenti billegéseire 
(librációjára) vonatkozó 
méréseket is végzett. 
Az adatait elemezve 
egy amerikai, belga 
és francia csillagá-
szokból álló kutató-
csoport arra a kö-
vetkeztetésre jutott, 
hogy a piciny hold 
felszíni jégkérge 
alatt vagy egy aszim-
metrikus, rög bi lab-
dához hasonló alakú 
szilárd kőzetmag, vagy 
egy felszín alatti (részben) 
cseppfolyós óceán rejtőz-
het. Az eredményről a Scien-
ce-ben számoltak be.

A Mimas a Szaturnusz hetedik 
legnagyobb, a nagyobb holdak kö-
zül a bolygóhoz legközelebbi pályán 

keringő, közel gömb alakú holdja. 
1789-ben fedezte fel William Herschel 

brit csillagász. Sűrűsége kicsi, túl-
nyomórészt jég alkotja. Legfel-

tűnőbb képződménye a felfe-
dezője nevét őrző Herschel-

kráter, melynek átmérője 
mintegy 130 kilométer, 
a Mimas átmérőjének 
egyharmadát teszi ki. 
(Megjelenése erősen 
emlékeztet a Csillagok
háborújának Halálcsil-
lagára.)

„A Mimas pálya-
mentikeringésétalapo-
sanmegvizsgálvafelfe-
deztük, hogy a hold a

sarkokon áthaladó ten-
gelykörülaFöldHoldjá-

éhozhasonlólibrációsmoz-
gást végez, azaz előre-hátra

billeg – mondta a kutatást 
vezető Radwan Tajeddine, a  

Cornell Egyetem csillagásza. 
– Szabályos tömör belső szerkezetet

feltételezve, számításaink szerint ennek
eredményeként a felszínen nagyjából 3

A láthatatlan sötét anyagot, amely 
becslések szerint a Világegyetem 
anyagának mintegy 25 százalékát 
teszi ki, eddig csak közvetve, gra-
vitációs hatása révén észlelték. A 

két legelfogadottabb modell sze-
rint a sötét anyagot a tudományra 
nézve eddig ismeretlen részecskék 
alkothatják: vagy nagy tömegű, 
gyengén kölcsönható részecskék, 

röviden a WIMP-ek 
(Weak Interacting 
Massive Particles), 
vagy szintén csak 
gyengén kölcsönha-
tó, de nagyon kis tö-
megű részecskék, az 
axionok. A két felté-
telezés nem zárja ki 
egymást.  

„Az égbolt megfi-
gyelhető röntgen-hát-
térsugárzása, vagyis a
fényes röntgenforrások
levonása után vissza-
maradósugárzásinten-
zitásaéseloszlásaelvi-
leg a megfigyelés idő-
pontjától függetlenül
állandó – magyarázta 
AndyRead, az egye-
tem csillagásza, a 
cikk egyik társszer-

A brit csillagászok megfigyelte jelenség lehetséges magyarázatának 

vázlata: a Napban keletkezett axionok (kék) a Föld mágneses terében 

(vörös) röntgensugárzássá alakulnak (narancs), amelyeket az XMM–Newton-

obszervatórium észlel. Az ábra nem méretarányos.

KÉP: UNIVERSITY OF LEICESTER
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kilométeres elmozdulásokat kellett volna
megfigyelnünk, ehelyett azonban ennek
mintegyadupláját,6kilométereselmoz-
dulásokatészleltünk.”

A kutatók ebből arra következtet-
tek, hogy a kis hold belső szerkezete a 
feltételezettnél bonyolultabb lehet. Az 
újabb feltételezéseken alapuló 3D-mo-
dellszámításaikból az adódott, hogy 
a megfigyelések kétféle belső szerke-
zettel magyarázhatók: a Mimas belse-
je vagy egy szilárd, de szabálytalanul 
elnyúlt, rögbilabdához hasonló kőzet-
magot rejteget, vagy a jégkéreg alatt 
egy cseppfolyós óceán húzódik meg.

A Mimas átmérője 400 kilométer, 
kötött pályán kering (azaz Holdunk-
hoz hasonlóan mindig ugyanazt az 
oldalát fordítja bolygója felé). A ké-
reg alatti óceánréteg vastagsága a 
számítások szerint 25 és 30 kilométer 
közötti lehet. Maga a hold feltételezé-
sek szerint vagy egy, a bolygó körüli 
törmelékgyűrű apró szemcséinek lassú 
összesűrűsödésével jött létre, vagy a 
bolygóval egyidejűleg, egy vele közös 
anyagkorongból csomósodott össze.

(ScienceDaily)

Kelta harci szekérre 
bukkantak

Brit régészek egy, a Kr. e. III-II. 
századból származó kelta harci 

szekér bronz alkatrészeinek ma-
radványait tárták fel a 
leicestershire-i Burrough
Hill vaskori erődítmé-
nyének közelében. 

A Leicesteri Egye-
tem kutatói, Jeremy 
Taylor és John Tho-
mas vezette régész-
csoport a már régebb 
óta kutatott régésze-
ti feltáróhelyen egy 
ház maradványai-
hoz közeli mély gö-
dörben először csak 
egy réginek tűnő 
bronzlemezre, majd 
rövidesen egy telje-
sebb leletegyüttesre 
bukkantak, amelynek 
darabjai könnyen fel-
ismerhető módon egy 
kelta harci szekérhez 
tartozhattak. 

A bronzelemeken 
látható gazdag díszí-
tőmotívumok és a 
gondos megmunkálás 
alapján a kutatók úgy 
vélik, a harci szekér 
hajdani tulajdonosa 
egy jómódú nemes-
ember vagy harcos 
lehetett. 

A gazdag díszítő-
motívumok közül is 
kiválik egy pompás 
triszkelion motívum 
– egy pontból három 
irányba kifutó hullám-
vonal –, amely a kelta 
hitvilág egyik ismert 
látványos szimbóluma, 
s máig fennmaradt 
például Man-sziget cí-
merében.

A nyomok alapján 
úgy tűnik, a bronz alkatrészeket 
eredetileg egy dobozban helyezték 
el, majd pelyvából rakott máglyán 
valamilyen rituális szertartás során 
elégették. 

A tűzáldozat bemutatása után a 
maradványokat hamu- és salak-
réteggel borították be, amely a 
mostani feltárásig bolygatatla-
nul őrizte meg a leletet. 

A kutatók úgy vélik, a tűzáldo-
zat talán egy új évszak beköszön-
téséhez kapcsolódó vallási rituálé 
lehetett, vagy a közelben lévő ház 
elhagyásához, lebontásához kötőd-
hetett. 

A bronz alkatrészek körül szétszó-
ródva különféle vastárgyakat is ta-
láltak, közülük az egyik erősen em-
lékeztet egy mai lóvakaró eszközre, 
és a többi tárgy is valószínűleg a 
lovak ápolását szolgálhatta. 

A fellelt bronz- és vastárgyakat alapos 
tisztogatás után hamarosan kiállításon 
is bemutatják a nagyközönségnek.

(Sci-News)

zője. – Ezzel szemben nekünk sike-
rültbenneegykisszezonálisváltozást
kimutatnunk, amely legkézenfekvőbb
módon a Napból a Földhöz érkező
axionokkalmagyarázható.”

A kutatók erre a felfedezésre 
az ESA immár 15. éve pályán ke-
ringő XMM–Newton röngen-
űrobszervatóriuma teljes, eddig 
összegyűjtött adatbázisának elem-
zésével jutottak. Korábbi modell-
számítások éppen a megfigyelthez 
hasonló jellegű szezonális változást 
jeleztek előre, amennyiben a Nap 
belsejében a fotonokból az erős 
mágneses térrel való kölcsönhatás-
ban keletkező axionok a Föld mág-
neses terével kölcsönhatásba kerül-
ve röntgen-fotonokká alakulnak. 
A számítások szerint az axionok 
és a földi mágneses tér kölcsönha-
tásából eredő röntgensugárzás a 
magnetoszférának a Naphoz köze-
lebbi részén a legerősebb. 

A brit Királyi Csillagászati Tár-
saság elnöke (a Leicesteri Egye-
tem csillagászprofesszora), Martin 
Barstow nyilatkozatban üdvözölte 
az eredményt, amely „habeigazoló-
dik,azelsőközvetlenkimutatásalesz
arejtélyessötétanyagrészecskéinek.”

(PhysOrg)

A harci szekér kerekének rögzítésére szolgáló bronz 

tengelyszög három nézete, végein a bonyolult díszítQ 
motívumokkal, köztük egy triszkelionnal

A lovak hámjához tartozó gy_r_k és egyéb darabok
KÉPEK: UNIVERSITY OF LEICESTER
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 Sok tanulmány mutatott 
már rá arra, hogy gyakran na-
gyobb fokú légszennyezettség-

nek vagyunk kitéve otthonainkban, mint a szabad levegőn, 
még akkor is, ha nagyvárosban élünk. A műanyagok, a szá-
mítógépek, a bútorokhoz használt enyvek és a főzés során 
levegőbe kerülő szennyezőanyagok mind-mind potenciális 
veszélyforrások. S miért veszélyes, ha gázzal főzünk?

Sok szakács jobban szereti a különböző gáztűzhelyeket, 
mint azok alternatíváit. A nagy teljesítményű égőkkel 
ellátott „professzionális” tűzhelyek és 
főzőlapok népszerűsége akár például 
egy gulyásleves elkészítését is szóra-
koztatóbbá teszik, ám a nagy telje-
sítményű égők több szennyeződést is 
bocsátanak a levegőbe. Ezt nagyon 
fontos felismerni, és megfelelően szel-
lőztetni a konyhát akár egy ablak, akár 
egy páraelszívó segítségével. Az Ore-
gon State University egy új tanulmánya 
szerint összefüggés van a gáztűzhelyen 
való főzés, szellőztetés és az asztma, az 
asztmatikus jellegű tünetek és a krónikus bronchitis kö-
zött. „Azokbanazotthonokban,aholgáztűzhelythasználnak
szellőztetésnélkül,azasztmaésaköhögés,ziháláselőfordulá-
sigyakoriságamagasabb,mintazokbanazotthonokban,ahol
szellőztetésmellettfőznek” – mondja Ellen Smit, a tanul-
mány egyik szerzője. 

A kutatók nem azt mondják, hogy a gáztűzhely haszná-
lata szellőztetés nélkül légzőszervi problémákat okoz, de a 
tanulmány tisztán kimutatja azt, hogy összefüggés van az 
asztma megléte és a szellőztetés között. További kutatások 
szükségesek még arra vonatkozóan, hogy az összefüggést 
megértsék, beleértve azt is, hogy vajon a gáztűzhelyek 
szennyezőanyag-kibocsátása okozhat-e vagy súlyosbíthat-
ja-e a gyerekkori asztmát.

Az asztma a leggyakoribb krónikus gyermekkori beteg-
ség, és a becsült adatok szerint az amerikai háztartások 48 
%-ában használnak gáztűzhelyet.  Köztudott, hogy a gáz-
tűzhelyek hatással vannak a beltéri légszennyezettség szint-
jére és a kutatók szerették volna jobban megérteni a kap-
csolatot a gáztűzhely-használat és az e közbeni szülői ma-
gatartás, illetve a légzési problémák között. Eredményeik 
szerint  azoknál a gyermekeknél, akik olyan házban élnek, 
ahol szellőztetnek vagy páraelszívót használnak gázzal való 
főzés közben, 32 %-kal kevesebb valószínűséggel alakult ki 

asztma, mint azoknál a gyermekeknél, 
ahol főzés közben nem szellőztetnek. 
Az előbbi lakásokban élő gyermekek 38 
%-kal kevesebb valószínűséggel kapnak 
krónikus hörghurutot is és 39 %-kal ki-
sebb arányban köhögnek vagy lélegez-
nek nehezen. A tanulmány kimutatta 
azt is, hogy a tüdőkapacitás értéke, ami 
fontos biológiai előjelzője az asztmának, 
sokkal jobb volt azok között a gyerme-
kek között, akiknek szülei szellőztetnek 
a gáztűzhely használata közben.

A gáztűzhelyek ma már nem bocsátanak annyi szennye-
zőanyagot a levegőbe, mint a korábbi kályhák, amelyek 
még ma is a világ népességének mintegy felét veszélyez-
tetik. Ám ennek ellenére a gáztűzhely használatakor jelen-
tősen megemelkedik a levegőben lévő szén-monoxid és a 
nitrogén-oxidok koncentrációja. Egy spanyol tanulmány 
szerint ez nemcsak a légzőszervi problémák kialakulására 
jelent potenciális kockázatot, hanem a gyermekek szellemi 
képességeit is káros irányban befolyásolhatja.  Ha gáztűzhe-
lyünk van, igyekezzünk lecsökkenteni a főzési időt, például 
fedő használatával, ne mulasszunk el szellőztetni közben, és 
ha tehetjük – és épp tűzhelyvásárlás előtt állunk –, akkor 
olyat válasszunk, amely nem szennyezi a belterek túlszeny-
nyezett levegőjét.  (www.greenfo.hu)
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HA	GÁZZAL	FVZ,	SZELLVZTESSEN!

Rajzoljunk	tudóst!

Német és amerikai tudománykom-
munikáció- és oktatáskutatók 

két külön felmérés során arra kértek 
7-10 éves gyerekeket, hogy rajzolják 
le, kire gondolnak, amikor azt hall-
ják: tudós. A Science Scope-ban 
közzétett eredmények magukat a 
kutatókat is meglepték. 

Az előzetes várakozások alapján 
a vizsgálatot végzők fehér köpe-
nyes, szemüveges, a laboratórium-
ban kémcső fölé görnyedő komoly 
férfiak képére számítottak. Esetleg 
roppant könyvtárpolcok előtt ko-
mor íróasztalnál kéziratukba mélye-
dő, vagy számítógépük monitorát 
figyelő nőkre. 

Ezzel szemben a rajzok többségé-
ről fiatal, dinamikus, mosolygós 
huszon- és harmincévesek köszön-

tek vissza. Minek tulajdoníthtó 
ez a gyerekekben kirajzolódó, 
merőben újszerű kép? A Jones 
és Bangert szerzőpáros ezt CSI-
hatásnak nevezte el. A gyerekek 
ugyanis a szüleik által kedvelt so-

rozatokat – például helyszínelő-
szappanoperákat – nézve gyakran 
látnak energikus fiatal kutatókat, 
amint nagy titkokat, kibogozha-
tatlannak tűnő rejtélyeket fejtenek 
meg. A másik lehetséges magya-
rázattal Elke Schlote szolgált: a 
gyerekeknek szóló televíziós is-
meretterjesztő filmek műsorveze-
tői, moderátorai legtöbbször fiatal 
színészek vagy egyetemi hallgatók 
– őket azonosítják a gyerekek a tu-
dományos kutatással.

A fenti eredmények bíztatónak 
mondhatók a tudomány és az is-
meretterjesztés  jövőjére nézve. 
Azt mutatják ugyanis, hogy a mai 
fiatalok korszerű, izgalmas, vál-
tozatos, ezáltal vélhetően vonzó 
világnak látják a tudományt, a ku-
tatói pályát.

GÓZON ÁKOS
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Peter Gilmore filmsorozatbeli szerepe. 23. Irányából. 25. A bolygó, ame-
lyen a történet elkezdRdik. 27. Ramzi ...; kairói születés_ zongoram_vész 
(egykori jugoszláv sportszermárka is!). 28. Népszer_ komika (Lenke). 29. 
Oldalra, el az útból. 33. Az Ambrus szláv megfelelQje. 35. Tollsepr_vel is 
eltávolítható. 36. Könyörög. 39. Készpénz, röv. 40. Kés végei!

A 41. heti Élet és Tudományban megjelent rejtvény megfejtése: EGY 
TIPIKUS KÍSÉRLET; A VÁROS ÉS VIDÉKE. Vassy Zoltán: Utazás 

Paramerikába (Typotex Kiadó) cím_ könyvét nyerte: Bolgár Jószefné 
(Sopron), Farkas János (Murony), Kalmár Mihályné (Budapest), Kisné 
Potrik Irén (Gyergyószentmiklós, Románia) és Tusori János (Kecel). A 

nyerteseknek gratulálunk, a könyveket postán küldjük el. 

KERESZTREJTVÉNY

Kim Stanley Robinson 2312 cím_ regényét az Agave Kiadó jelentette meg. 
BeküldendQ a sci-fi fQszereplQjének neve, a bolygó neve, ahol a történet 
elkezdQdik és a galaxis, amelyben a történet végig játszódik. A megfejtQk 
között a kötet 5 példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést kívánunk!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét 
keddje, november 11-e. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Keresztrejt-
vény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu. Kérjük, 
hogy a megfejtést az utóbbi módon beküldRk is adják meg postai 
címüket, amelyre a nyereménykönyvet el tudjuk postázni.

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 33. 
számunkban indult 13 hetes rejtvényciklusunk végére a négyzetek bet_i 
– helyes sorrendbe rakva – egy 170 éve született magyar feltaláló nevét 
adják. A név megfejtQi között az Élet és Tudomány negyedéves elQfizetését 
sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. A fRszereplR neve. 11. Marcal-parti község SümegtQl 
12 kilométerre. 13. Intézményt, vállalkozást létrehoz. 14. New Haven-i 
egyetem. 15. Feljelent, bíróság elé visz. 17. ... Tevje; Tóbiás, a tejesember! 
18. Nyaktekercs! 19. Hajnali. 22. Református, röv. 24. A -val ragpárja. 26. 
Biogén részecske az élQ szervezetben. 29. A vas vegyjele. 30. Egyiptomi 
Arab Köztársaság, röv. 31. Lásd ott!, röv. 32. Pslakó a Pireneusi-félszigeten. 
34. Néma adós! 35. Ruhátlan. 37. Rövid lejáratú kötelezettség(ek), röv. 38. 
Diákéveiben levQ. 41. A galaxis, melyben játszódik a történet.

FÜGGQLEGES: 1. Méretre vág. 2. Cardiff a fQvárosa. 3. Építkezés elején 
ássák. 4. Korszer_ energiaforrás. 5. Arab fejedelem. 6. PrimQr zöldségféle. 
7. A higany vegyjele. 8. Országgy_lés, röv. 9. Júliusban üdül. 10. ... József; 
volt válogatott labdarúgókapus (a fia szintén!), késQbb edzQ. 12. Friss sérü-
lés nyoma. 16. ... Story; Arthur Hiller filmje. 20. Döntetlen a sakkban. 21. 

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

telc@telc.hu

TIT-TELC Nyelvvizsgaközpont

1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.

KövetkezQ vizsgaidQpont:
 

2014. november 22.

Pótjelentkezési határidQ: 2014. november 10.

A vizsga elQtt felkészítQ tanfolyamok 
indulnak, azokról a www.telc.hu 

honlapon tájékozódhat. 

Vizsgák 
A2, B1, B2 

és C1 
szinteken

TELC nemzetközi és államilag elismert 
nyelvvizsgák 7 nyelvbQl 4 szinten

Kedves Olvasóink!

2006 és 2013 között 
megjelent lapszámaink 

kedvezményesen, 
200 forintos áron 
vásárolhatók meg 

a szerkesztRségben.

Jó szórakozást kívánunk 
lapunk  olvasásához!
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November 15-én 10 óra-
kor kerül sor a Szkeptiku-
sok XX. Országos Kon-
ferenciájára Székesfehér-
váron, az Óbudai Egyetem 

Alba Regia Műszaki Karán.
Székesfehérváron nagy hagyományai vannak a szkep-

tikusok éves összejöveteleinek, hiszen az idei már a 20. 
konferencia lesz.  A szervezők azt a hagyományt is sze-
retnék megőrizni, hogy a tudomány és az értelem nevé-
ben és védelmében reagálnak az áltudományos és tudo-
mányellenes nézetekre, új tendenciákra és felvetésekre. 
Szó lesz az elmúlt két évtized történéseiről, ki és miért 
szkeptikus (még mindig, ennyi év után is), milyen hie-
delmek a legnépszerűbbek napjainkban, miért hatnak a 
hatóanyag nélküli szerek, eszközök, mit tud kezdeni a 
tudomány a sokszor megcáfolt, tudománytalan „ered-
ményekkel”.

A rendezvény részletes programja a http://telapo.
datatrans.hu/szkeptikus/ címen található.

Haltenyésztési Kutatóintézet, 
félmikró-módszerű helyszíni víz-
vizsgálat,Maucha-félecsillagdiag-
ram, fotoszintézis, fitoplanktonok, 
produkciósbiológia, Najade Ten-
gerkutatóExpedíció,Nemzetközi
Limnológiai Társaság… Vajon 
mit takarnak ezek az ismert és 
kevésbé ismert fogalmak?

Dr.MauchaRezső Kossuth-
díjas kémikus, hidrobiológus, 

limnológus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja 
1884. szeptember 19-én született Budán, a Vízivárosban. 
Születésének 130. évfordulója alkalmából az Országos 
Széchényi Könyvtár VII. szinti Katalógusterében rende-
zett Vizek, fények, csillagok című kiállítás a fenti – 
munkásságában előforduló – fogalmak mentén kívánja 
bemutatni tudományos életművét. A fennmaradt sze-
mélyes tárgyakon, írásos dokumentumokon és fényké-
peken keresztül november 29-ig a kiállítók szeretnék 
feltárni a Maucha Rezső által kutatott vizek, fények és 
csillagok világát.

Bajor Gizi 1914. május 31-én 
vette át a diplomáját a színi-
akadémián, majd a Nemzeti 
Színház szerződtette. Az első 
világháború kitörésekor test-
vérét, vőlegényét és rajongóit 
is behívták katonának, ráadá-
sul édesapja csődbe ment, ká-

ÉT-IRÁNYTd 
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ÉT-IRÁNYTd	 Bánsághy Nóra rovata

véházát elárverezték. Ebben a reménytelen helyzetben ő 
maradt a család egyetlen reménysége, mindenáron kar-
riert kellett csinálnia. Az első jelentősebb feladatot 1915. 
május 2-án kapta; eljátszotta Gárdonyi Géza Annuska 
című művének címszerepét. A 
sikeres pályakezdést beárnyékol-
ta az első világháború: barátja és 
első kritikusa, Sztrakoniczky 
Károly 1915 tavaszán a kárpáti 
harctéren elesett, vőlegényét, 
Vajda Ödönt 1916 nyarán vit-
ték ki a tűzvonalba, ahon-
nan hosszú leveleket küldött 
menyasszonyának. Fivére, Beyer Rudolf is a fronton 
szolgált. Eközben Bajor Gizi hódolóinak száma gyarapo-
dott: Ambrus Zoltán, aki 1917-ben lett a Nemzeti Szín-
ház igazgatója, kijelentette, hogy Bajorhoz fogható szí-
nésznő Eleonora Duse óta nem járt a Földön; a gazdag, 
befolyásos és szenvedélyes Hatvany Lajos pedig ajándé-
kokkal halmozta el. 

A Bajor Gizi Színészmúzemban látható, Bajor Gizi és 
a nagy háború című kiállítás nemcsak a színésznő éle-
tének eseményeit követi nyomon, hanem az első világ-
háború színházi világát is bemutatja. Az alkalmi, hábo-
rús darabok után Molnár Ferenc, Herczeg Ferenc, Gá-
bor Andor, Móricz Zsigmond, Bródy Sándor színjátéka-
it, Kálmán Imre és Szirmai Albert operettjeit sosem 
látott, hisztérikus siker kíséretében játszották Budapes-
ten és szerte az országban. A tárlat 2015. február 1-ig 
várja a látogatókat.

Anarchia. Utópia. Forra-
dalom címmel a Ludwig 
Múzeum legújabb tárlata az 
úgynevezett renitens művé-
szetek zászlaja alatt igyekszik 
fogást találni a címbéli bűvös 

hármason. Az egészen a nyolcvanas évekig visszanyúló, 
térben pedig leginkább a Kelet-Közép-Európára fóku-
száló kiállításnak remek apropót ad a vasfüggöny leom-
lásának idén ünnepelt 25. évfordulója. A tárlat egyik köz-
ponti kérdése, hogy a polgári engedetlenségnek a kortárs 
művészetben megnyilvánuló pozíciója mennyiben katali-
zátora a lényeges társadalmi és/vagy politikai változások-
nak, van-e bármiféle befolyása az eseményekre, vagy csu-
pán reagál rájuk.

Az itt bemutatott művészeket az a tény tömöríti egy 
csoportba, hogy társadalmilag tudatos hozzáállásuk, 
illetve radikális művészeti gesztusaik révén kerültek a 
figyelem középpontjába. A szervezők kísérletet tesz-
nek az aktuális művek kontextusának rekonstruálásá-
ra, miközben arra is keresik a választ, hogy milyen 
közeg terelgette az egyes alkotásokat és művészi am-
bíciókat az anarchia–utópia–forradalom fogalmi trió-
ja által határolt keretbe. A tárlat 2015. január 4-ig 
tekinthető meg.

Szkeptikusok

Renitens m_vészetek

Életm_fogalmak

Világégés/színház
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KÖVETKEZV	SZÁMUNKBÓL

PUB-I 111137
PUB-I 113547

Asztrofi	zika	a	laboratóriumban
A csillagászok általában teleszkópos, 
spektrométeres méréseket végeznek, 
de „csak” közvetett eredményekhez 
juthatnak, ha például a csillagközi por 
összetételét próbálják elemezni. Az el-
lenőrzéshez mintát kellene venni, 
ami több százezer vagy sokmillió 
fényévnyi távolságból ma még igen-
csak nehézkes. Meglepő módon 
azonban éppen a földtan segíthet az 
égi kérdések megválaszolásában.

Csodájára	jártak
Az Osztrák–Magyar Monarchia 
egyik legnagyobb hadifogolytábo-
rát a Vas megyei Ostffyasszonyfa 
közelében állították fel. Közép-Eu-
rópa egyik kegyeleti emlékhelye-
ként megőrzött és gondozott első 
világháborús hadifogoly-temető-
ben hat nemzet több mint 10000 
fia nyugszik.

A	nagy	mocsárvilág
Az Everglades ma egyike a világ 
legfontosabb élőhelyeinek. A me-
zőgazdasági munkák miatt terüle-
tének 80%-át elveszítette. Ennek 
egy részét most visszavásárolják a 
farmerektől, hogy azután újra el-
árasszák a földeket. Ez lesz boly-
gónk legdrágább környezetjavítási 
kísérlete.

A hátlapon

Tavaszi álganéjtúró

Evolúciós értelemben az álganéjtúrók 
(Geotrupidae) a valódi ganéjtúrók (Sca-
ra baeidae) előfutárai. Előreálló rágóik 
túlnyúlnak a fejük elülső részén, és a táp-
lálék darabolására valók, az ivadékgon-
dozásuk pedig sokkal egyszerűbb. Velük 
szemben a valódi ganéjtúrók rágója a fej 
alá rejtett szűrőszerkezetté alakult, mely-
lyel a trágya fehérjékben legértékesebb, 
folyékony részét fogyaszthatják

Bár hátlapunk állatát tavaszi ál ga néj-
tú rónak  (Trypocopris vernalis) nevezik, 
ilyenkor ősszel is találkozhatunk vele, 
egészen az első fagyokig. Napos időben 
a talajon közlekedik, párás, meleg dél-
utánokon alacsonyan röpköd is. A hosz-
szan tartó nyári kánikula idején azonban 
nem láthatjuk, akkor a talaj felső rétegé-
be ássa magát. Az alacsonyabb hegy- és 
dombvidéki erdőkben országszerte gya-
kori, de elsősorban a déli lejtőket kedveli, 
ott is főleg a ritkásabb, fénymozaikos fás 
helyeket, például a melegkedvelő tölgye-
seket és a karsztbokorerdőket. Színe álta-
lában világosabb vagy sötétebb kék, de 
minél délebbre megyünk, annál inkább 
zöldes színűre vált; a Mecsekben vagy a 
Villányi-hegységben már szinte csak 
zöld egyedeket találunk.

A tavaszi álganéjtúró leginkább a szar-
vasok, őzek, muflonok vagy az erdőt is 
járó lovak trágyáját keresi, de a kifejlett 
bogár bomló gombákon vagy teteme-
ken is megfigyelhető. Nyár elején a trá-
gya alá 5 cm mély tölcsért ás, melyből 
vízszintesen 20 cm hosszú járatok indul-
nak ki, ezekbe trágyát halmoz. Készít 
egy 50 cm mély függőleges aknát is, en-
nek kamraszerűen kiszélesedő végében 
4–5 cm átmérőjű trágyagolyót alakít ki, 
s ebbe helyezi egyetlen petéjét. Magát az 
aknát is feltölti trágyával, majd utódját 
magára hagyja. A kikelő lárva fokozato-
san feléli a kamrában és a járatokban tá-
rolt eleségét, és nagyjából 10 hónap múl-
va bebábozódik. A fiatal bogár a követ-
kező tavaszon ássa ki magát a felszínre.

Kép: NÉMETH TAMÁS
Szöveg: MERKL OTTÓ
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Az Élet és Tudomány a Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Kulturális Alap, 
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és az OTKA támogatásával jelenik meg.



Tavaszi álganéjtúró – Qsszel
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