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Múlt heti lapszámunkban írtuk meg, hogy 2019-ben az Év 
Múzeuma díjat a nyíregyházi Jósa András Múzeum nyerte el. 

A Pulszky Társaság által alapított pályázat különdíjasai lettek 
a következők: Kegyeleti Múzeum – Temetkezési és Kegyeleti 
Szakgyűjtemény; A Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségé-
nek különdíja. A zsűri értékelése: 2016 óta a múzeum fenn-
tartója a Fiumei úti sírkertet is működtető Nemzeti Örök-
ség Intézete (NÖRI), s a fenntartóváltás jelentős lökést adott 
a múzeum fejlődésének. Nagy lépés volt 2017 nyarán, a Mú-
zeumok Éjszakáján az Apponyi-hintó néven ismert történel-
mi gyászhintó üvegépületének és információs hátterének fel-
avatása, majd egy évvel később az új, a mai elvárásoknak 
minden szempontból megfelelő és esztétikai megoldásaiban 
azokat felül is múló állandó kiállítás megnyitása, amelyet 
rendszeresen időszaki kiállítások egészítenek ki. 

A muzeális gyűjteményben mindössze 4 fős csapat dol-
gozik, akik azonban elkötelezetten és lendülettel, a mu-
zeális intézményekkel szembeni elvárásoknak megfele-
lően végzik munkájukat.

A Kegyeleti Múzeum – Temetkezési és Kegyeleti 
Szakgyűjtemény a rendelkezésre álló erőforrások haté-
kony kihasználásáért és elegáns, látogatóbarát kiállításaiért 

részesült a különdíjban. A díj 100 000 forint, múzeumi 
célokra fordítható pénzjutalommal jár.

Koszta József Múzeum (Szentes); a bíráló bizottság elis-
merése. A zsűri indoklása szerint: a Koszta József Múze-
um az elmúlt évben jelentős változáson esett át, tevé-
kenységében a gyűjteményi, a tudományos és a mú-
zeumpedagógiai munka mellett új megközelítés je-
lent meg a közönséghez való viszonyban. A múzeum 
stratégiai alapon keresi a helyét a város kulturális teré-
ben és a régióban kínálkozó turisztikai lehetőségek kö-
zött. Ennek leglátványosabb része az új kiállításpolitika, 
amely izgalmas, széles közönségrétegeket megszólító 
témákra támaszkodik, ahogy tette ezt az Omega 
együttes történetét bemutató tárlat, amelynek kö-
szönhetően 2018-ban már megduplázódott a múze-
um látogatószáma.

Sziklakórház Atombunker Múzeum (Budapest); a bírá-
ló bizottság elismerése. A bírálók véleménye alapján: 
a Sziklakórház Atombunker Múzeum innovatív kö-
zönségkapcsolati tevékenységét a bíráló bizottság a ta-
valyi évben is oklevéllel ismerte el. A látogató- és turis-
tabarát intézményi imázs megteremtése mellett ugyan-
akkor az intézmény egyre nagyobb hangsúlyt fektet a 
tudományos kutatásra, a Sziklakórházra vonatkozó 
történeti források feltárására és publikálására is.

A SzerkeSztőSég

Kedves Olvasónk!

Címlapon: Grand Canyon (Papp Csilla felvétele a 
Grand Canyon című cikkünkhöz)
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A kellemes élmények során, például 
amikor az állat táplálkozott vagy egy 
ismerős fajtárssal találkozott, lecsök-
kent a sejtek aktivitása.

A sejtek aktivitása tehát úgy tű-
nik, hogy eltér a kellemetlen és a 
kellemes élmények során. Ez már 
felveti annak a lehetőségét, hogy a 
két véglethez köthető markánsan 
eltérő viselkedéses jelenségek kiala-
kításában is részt vesznek a sejtek. 
Egy ilyen elképzelést fényingerléses 
módszerrel lehet tesztelni, mivel ez 
lehetővé teszi a sejtek működésének 
mesterséges befolyásolását. A kel-
lemes és a kellemetlen élmények-
hez köthető viselkedést kísérletesen 
a helypreferencia-teszttel lehet vi-
szonylag könnyen kimutatni. A teszt 
lényege, hogy az állatok a kellemes 
élményekkel társított helyeket fel-
keresik, a kellemetlenekkel társítot-
takat viszont elkerülik. A kutatók 
a ketrec egy adott pontján ingerel-
ték a hipotalamikus sejteket és ez 
az adott hely elkerülését váltotta 
ki, míg a sejtek mesterséges gátlá-
sa helypreferenciát eredményezett, 
vagyis az egerek többet időztek az 
adott ponton. Ez összhangban van 
a sejtek fluoreszcens mikroszkópi-
ával megfigyelt természetes aktivi-
tásával. A kísérletek szerint tehát a 
sejtek működésének szerepe van az 
ingerek értékének feldolgozásában, 
hiszen befolyásolásukkal a negatív és 
a pozitív ingerek által előidézett vi-
selkedéses jelenségek is kiválthatók.

Az eredmény az idegtudomány 
egyik aktuális vitáját is segíthet el-
dönteni. A vita tárgya, hogy milyen 
módon kódolja az agy a negatív és a po-
zitív ingereket. Az egyik megközelítés 

Büntetések, jutalmak 
és idegsejtek

A hipotalamusz paraventrikuláris 
magjának idegsejtjeiről egészen 
jól körvonalazott képünk van 
már hosszú évtizedek óta. Egyes 
sejtjeinek nyúlványai az agyalapi 
mirigy hátulsó lebenyét adják és 
az innen felszabaduló hormono-
kat termelik. Más sejtjei az agy-

alapi mirigy elülső lebenyét szabályo-
zó releasing (felszabadító) faktorokat 
állítanak elő, ezzel gyakorlatilag a 
hormonális rendszer központi szabá-
lyozói, mivel az agyalapi mirigy elülső 
lebenyéből felszabaduló hormonok a 
szervezet belső elválasztású mirigyei-
nek jelentős részét irányítják.

A felszabadító faktorok egyike (a 
kortikotropin felszabadító faktor; 
CRF) az agyalapi mirigy elülső lebe-
nyét olyan hormon (adrenokortikotróp 
hormon; ACTH) kibocsájtására kész-
teti, amely aztán a mellékvesekéregből 
főleg kortizolt szabadít fel. A kortizol 
a stresszreakció egyik fontos kompo-
nense, lehetővé teszi, hogy az agy és 
az izmok megfelelő mennyiségű glü-
kózhoz jussanak vészhelyzetekben. 
A paraventrikuláris mag CRF-t elvá-
lasztó sejtjeit tehát a stresszreakcióval 
szokás kapcsolatba hozni, azonban 
egy új kutatás eredményei szerint ettől 
sokrétűbb a szerepük.

Egy amerikai kutatócsoport ezeket 
a sejteket vizsgálta az idegtudomány 
legmodernebb módszereivel. Kalcium-
érzékeny fluoreszcens festék segítségé-
vel figyelték meg a sejtek aktivitásának 
változását különböző helyzetekben. 
Az eddigi ismereteknek megfelelően 
a sejtek aktiválódtak stresszhelyzetek-
ben: amikor az állatot vízbe helyezték 
vagy a farkánál fogva felemelték, sőt 
ragadozókra utaló szaganyagok, éhez-
tetés és émelyítő anyagok hatására is. 

szerint a kellemes és a kellemetlen 
ingereket külön egységek kódolják. 
Ezek az egységek lehetnek agyterü-
letek vagy akár ugyanazon az agy-
területen elhelyezkedő sejtcsoportok 
is, a lényeg, hogy valamilyen szinten 
fizikailag elkülönülnek egymástól. 
A másik elképzelés szerint ugyan-
azok az idegsejtek kódolják ezeket 
az ingereket, csupán a működésük 
tér el a pozitív és a negatív ingerek 
feldolgozásakor. Ez az eredmény 
természetesen az utóbbi elképzelést 
támogatja.

Összességében tehát megtudtuk, 
hogy a hipotalamusz paraventrikuláris 
magjának CRF-termelő sejtjei nem-
csak a stresszválaszban, hanem a bün-
tetések és a jutalmak magasabbrendű 
feldolgozásában is fontosak.

ReichaRdt RicháRd

Ne féljetek  
a macskától, etológusok!

Nagyjából 20 évvel ezelőtt – és 
ebben úttörőszerepet játszottak 
az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem etológia tanszékénének 
kutatói – korábban elképzelhe-

tetlennek hitt forradalom kezdődött 
a viselkedéskutatásban. Míg előtte 
évtizedekig ignorálták az etológusok 
a kutyát, minthogy háziasított állat 
lévén viselkedését „mesterségesnek”, 
így etológiai módszerekkel való vizs-
gálatra méltatlannak vélték, addig 
ma már a kutyafélék viselkedéskuta-
tása a tudományág egyik legforron-
góbb részterülete.

Van azonban egy másik állat, amely 
hasonló státuszt foglal el az ember 
mellett, a magatartását azonban nagy-
ságrendekkel kevesebb tudós kutat-
ja, méghozzá szerintük jó okkal. Ez 
az állat ugyanis sokkal kevésbé ko-
operatív teremtmény, nagyjából azt 
csinál, amit akar. Így hiába akarja 
a gazdája mindenféle etológiai kí-
sérletekre hurcolni, ha neki nincs 
éppen kedve hozzá, akkor nem fog 
semmit csinálni. Ez pedig túl sok ki-
hulló hajszálat okozna a kutatónak, 
aki inkább marad a kutyáknál, ame-
lyik odáig vannak mindenért, amit a 
gazdájukkal együtt csinálhatnak.

A kutatások hiánya (illetve a macs-
kák nehezen kezelhetősége) azt ered-
ményezte, hogy sok ember (közöttük 
a kutatók egy része is) meg van arról 
győződve, hogy a macskák kognitív 
képességei elmaradnak a kutyákétól. 

A paraventrikuláris mag idegsejtjei  
és az agyalapi mirigy

Néhány példa a kísérletekben használt  
kellemetlen ingerekre 

(FORRÁS: KIM ÉS MTSAI., 2019 – NATURE 

NEUROSCIENCE)
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„A tudományos eredmények mennyisé-
ge meg sem közelíti a macskák népsze-
rűségét – nyilatkozta Miklósi Ádám, 
az ELTE Etológia Tanszékének ve-
zetője a Science-nek. – Még a farkasok 
gondolkodásáról is többet tudunk.”

A magyar etológusok már 2005-ben 
megpróbálkoztak a macskák tesz-
telésével, de tapasztalataik finoman 
szólva is vegyesek voltak. Sok állatot 
kellett ugyanis kizárni az elemzés-
ből, mert a teszt közben úgy dön-
töttek, hogy nekik elég volt az 
egészből, és onnantól kezdve hasz-
nálhatatlanokká váltak. Miklósi 
Ádám bevallotta a Science-nek, 
hogy ő maga is megfogadta: macs-
kákkal soha többé nem fog dolgoz-
ni. „Szerintem mindenki megpróbálta, 
aztán mindenki fel is adta.”

Vitale is azért kezdett macskák vi-
selkedésével foglalkozni, mert azt 
vette észre, hogy a velük kapcsolatos 
magatartási kísérletek feltűnő módon 
hiányoznak a szakirodalomból. Azóta 
– egy két évvel ezelőtt a Behavioural 
Processes folyóiratban publikált tanul-
mányában munkatársaival kimutatta 

Márpedig – mutat rá a Science ma-
gazin riportja – ez koránt sincs így, 
sőt. Az a teszt, amely elindította a 
kutyák etológiai diadalútját, gyakor-
latilag ugyanolyan jól megy a macs-
káknak is. Kristyn Vitale, az Oregoni 
Állami Egyetem posztdoktor kuta-
tója kísérleteiben bizonyította, hogy 
a macskák is képesek értelmezni az 
emberi mutatást. Amikor az ember 
két lefordított edény egyikére mutat, 
a macskák képesek ezt kommuni-
kációs jelzésként értelmezni, és rá-
jönnek, hogy ott van a jutalomfalat. 
Erre a csimpánzok sem képesek.

Az érvelés, amely alapján az eto-
lógusok eddig nem feltételeztek a 
macskákról a kutyákhoz hasonló 
szociokognitív képességeket, logi-
kusnak tűnik. A macska és a ku-
tya története szinte összes elemé-
ben különbözik. A kutya (farkas) 
eredetileg is társas állat volt, amely 
sokkal korábban szegődött az em-
ber mellé. Ezzel szemben a macska 
egyedül élő ragadozóként jóval ké-
sőbb vált (félig-meddig) háziállattá. 
Tehát a macskának se indíttatása, se 
ideje nem volt arra, hogy az ember-
rel ugyanolyan bensőséges viszonyt 
alakítson ki, mint a kutya. Ebből 
adódóan persze a társas jelek alap-
ján történő gondolkodási képességei 
sem olyan erősek.

Csakhogy egyre több jel mutat 
arra, hogy egyáltalán nem ez a hely-
zet. Bár a macskaviselkedés-kutatás 
sokkal később kezdődött, ma már 
világszerte számos laborban vizs-
gálják a másik fontos házi kedvenc 
gondolkodási képességeit. De még 
ez a tudományos népszerűség sem 
ér fel a macskák kedveltségéhez. 

például, hogy a macskák az ember 
társaságát preferálják a játékokkal és 
az élelemmel szemben. Idén azt is bi-
zonyították, hogy a macskák azt az 
embert részesítik előnyben, aki rájuk 
figyel. Hasonló tesztek segítségével 
mutatták ki a kutyáknál azt, hogy 
úgymond rá vannak hangolva a fi-
gyelmi állapotunkra (vagyis képesek 
arról gondolkodni, hogy az ember 
épp mire figyel). Ez a képességük 
az alapja egy sor más szociokognitív 
készségnek, így az ember testbeszéde, 
mutatása értelmezésének.

Vagyis – elméletben – ha a macskák 
is képesek értelmezni az ember figyel-
mi állapotát, akkor esetleg ők is képe-
sek lehetnek még komplexebbnek tar-
tott társas viselkedésre is az emberrel.

De ez még csak a kezdet volt. A leg-
utóbbi időkben a macskák olyan ki-
finomult képességeire derült fény, 
amelyek segítségével az emberi ér-
zelmeket képesek olvasni, amelyek 
már-már meghaladják a kutyák 
tudását (persze eltérő fajok viselke-
dését mindig nehéz objektív módon 
összehasonlítani). Egy olasz kutató-
csoport például kimutatta, hogy a 
macskák képesek viselkedésüket az 
ember érzelmi állapotának megfele-
lően alakítani, így egy új helyzetre 
aszerint reagálnak, hogy az milyen 
emóciókat vált ki a gazdájukból. 
Az ELTE Etológia Tanszékén pedig 
azt is kimutatták, hogy a macskák 
az esetek nagy részében nemcsak az 
ember mutatását, de tekintetirányát 
is tudják értelmezni.

„A legtöbb állat csak ritkán néz egy-
másra, és ha mégis így tesznek, az az 
ellenségesség jele – nyilatkozta a Scien-
ce-nek Pongrácz Péter, az utóbbi ku-
tatás vezetője. – Az, hogy a macskák 
ugyanúgy információközvetítésre tudják 
használni a tekintetirányt, mint az em-
berek, erős bizonyítékot szolgáltat arra, 
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hogy a macskák úgy evolválódtak, hogy 
képesek legyenek összetett módon kom-
munikálni az emberrel.”

Kérdéses, hogy hová vezet az eto-
lógusok egyre növekvő érdeklődése 
a macskák iránt. Vajon a kutyaetoló-
giához hasonló sikertörténet lesz-e, 
vagy a macskák gondolnak majd 
egyet, és egy ponton túl már nem se-
gítenek a kutatóknak elmeműködé-
sük feltárásában? Senki sem tudhat-
ja, csak a jó akaratukban bízhatunk.

Kovács MáRK

Denevérszárnyú dínó 
a jurából

A tényleges repülési képesség 
egymástól teljesen függetlenül 
három gerinces állatcsoportban 
is kialakult. Ezek a csoportok 
a madarak, a denevérek és a 
mára már kihalt repülőhüllők 
(pterosauriák). Érdekes módon 
a három csoportnak erre a célra 

kialakult végtagmódosulata, a szárny 
három teljesen külön konfiguráci-
óban jelent meg, beleértve mind a 
szárny csontjainak elrendeződését, 
mind a szárnyat fedő kültakarót.

Nagyjából 160 millió évvel ez-
előtt, a jura időszak derekán a tollas 
theropoda dinoszauruszok elkezd-
ték meghódítani a levegőt. Karmos 

mellső végtagjuk, melyet kezdet-
ben főleg táplálékuk megragadá-
sára használtak, aerodinamikailag 
új formát kezdett ölteni. E vég-
taggal a nem-madár theropoda 
dinoszauruszok már mint tollak-
kal borított szárnnyal hagyták 
maguk mögött a talaj felszínét. 
Azonban akadtak olyanok, ame-
lyek kilógtak a sorból: egy, a mai 
Kína területén frissen felfedezett 
dinoszauruszcsoportnak ugyanis 
denevérszerű szárnya volt. 

Hasonló dinoszauruszokat ko-
rábban is találtak már a paleon-
tológusok. Az első, ugyancsak 
denevérszerű küllemű dinoszau-
ruszt, mely a bájosan hangzó, rö-
vidke Yi qi nevet kapta, 2015-ben 
írta le Xing Xu és kutatócsapata. 
Noha ennek az állatnak a testét 
szőrszerű takaró szigetelte, a szár-
nyat magát az ujjak és a test közt 
kifeszülő membrán alkotta. Ez a 
szárny inkább hasonlított egy de-
nevéréhez, mely emlősök azon-
ban csak 100 millió évvel később 
jelentek meg az élet színpadán.

A Yi qi mostanáig teljesen egyedülálló 
volt a dinoszauruszok között. A Kínai 
Tudományos Akadémia paleontológu-
sa, Min Wang és munkatársai a Nature-
ben publikálták legújabb felfedezésü-
ket, az Ambopteryx longibrachiumot.

„Teljesen ledermedtem, mikor felfogtam, 
hogy egy új bőrszárnyú dinoszaurusz ma-
radványa fekszik előttem” – magyarázta 
Wang. A 163 millió éves Ambopteryx 
fosszíliái igazolják, hogy a korábban 
leírt Yi qi nem afféle aberráció volt, 
hanem egy ténylegesen, elkülönülten 
létezett faj. Mindkét faj a Theropoda 
dinoszauruszok Scansoriopterygidae 
családjába tartozik.

Az Ambopteryx törékeny csontvázát 
jól láthatóan veszi körül a kültakarót 
borító, szőrszerű képletek felhője. 
A lelet további különlegessége, hogy 
a gyomortartalom is megőrződött, 
mely által a kutatók később informá-
ciót nyerhetnek az állat táplálkozási 
szokásairól. Az Ambopteryx mellső 
végtagja jelentősen hosszabb volt a 
hátsónál, a farok végén elhelyezkedő 
csigolyák pedig összenőttek, ami arra 
utalhat, hogy a farokhoz hosszú tollak 
tartoztak. 

„Nagyszerű dolog a bőrszárny újabb pél-
dájára bukkanni a dinoszauruszok e csa-
ládjában” – mondta Ashley Morhardt, a 
Washingtoni Egyetem paleontológusa. 
A lelet további jelentősége, hogy általa 

az őslénykutatók képesek lehetnek 
komolyabb párhuzamokat vonni a 
bőrszárnyú theropodák és a repülő 
pterosauriák szárnya közt. 

A paleontológusok egyelőre nem 
biztosak abban, hogy ezek a kis re-
pülő dinoszauruszok pontosan ho-
gyan is mozogtak a levegőben. „Az 
Ambopteryx és a Yi minden bizony-
nyal nem csapkodtak szárnyukkal, 
sokkal inkább valószínű, hogy afféle 
siklórepülők voltak, mint például a mai 
repülőmókusok” – tette hozzá Wang. 

További kutatások segíthetik annak 
kiderítését, hogy ezek az állatok ho-
gyan is mozgatták szárnyukat, és az 
miben hasonlított a későbbi repülő 
theropoda dinoszauruszok és ma-
darak szárnyához. Az agy bizonyos 
területeinek alaktana fontos infor-
mációkat hordozhat egy állat repülé-
si képességeire vonatkozóan. A geo-
lógia azonban akadályozza e kérdés 
megválaszolását, ugyanis a rétegter-
helés alatt mind az Ambopteryx, mind 
a Yi qi koponyája kilapult a földtör-
téneti idők során. Így jelenleg lehe-
tetlen közelebbi bepillantást nyerni 
a fejükbe. A jövőben remélhetőleg 
további példányokra derül fény, és a 
kutatók talán további lehetőségeket 
kapnak arra, hogy még több részletet 
fedhessenek fel e különös dinoszau-
ruszok biológiája kapcsán.

szabó MáRton

Ambopteryx longibrachium illuszrációja 
(CHUNG-TAT CHEUNG ALKOTÁSA)

Az Ambopteryx longibrachium maradványa 
(KÉP: WANG ÉS MTSAI., 2019)
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Mikulás Ferenc (M. F.): – Ez 
több megközelítésből is el-
mondható róla.  Első „neki-

futásra” azzal, hogy nem igazán tetsze-
tős figurákkal jelentkezett. Amikor a 
Pannónia Filmstúdióban az első epizód 
elkészült, és azt az egyik külföldi for-
galmazónak megmutatták, ez az em-
ber a munkálatok azonnali leállítását 
javasolta. Csúnyácska figurákkal még 
a legjobb rajzfilmsorozat is eladhatat-
lan, mondta. A nézőket belső tulajdon-
ságaik révén meghódító, szabálytalan 
külsejű mesehősök az idő tájt még nem 
voltak kapósak, őket csak a csúf, de jó-
lelkű szörnyecske, E. T. népszerűsítette, 

A TERMÉSZET JÓL VÉGZI A DOLGÁT, CSAK HAGYJÁK BÉKÉN! 

ISMERETTERJESZTÉS 
ÉS RAJZFILMGYÁRTÁS 

vagy nyolc évvel a Vízipók világra jöt-
te után. A Vízipók sorozatnak azon-
ban éppen az a – talán – legnagyobb 
érdeme, hogy azok a gyönyörűséges, a 
Disney-figuráktól ugyancsak különbö-
ző apró lények, amelyek a mi Vízipó-
kunk környezetében megjelennek – 
például a háton úszó, a tüdős csiga, a 
nünüke –, rejtőzködő tulajdonságaik 
révén válnak a nézők számára igazán 
kedvessé. A másik érdeme ma is emlí-
tésre méltó újdonságnak számított, és 
nem is csak az 1970-es években: fel-
hagytunk az élővilágunkban viszony-
lag könnyen, gyorsan felismerhető ap-
ró lények antropomorfizálásával. 

E tekintetben voltaképpen Kertész 
Györgynek, az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem (Állatrendszertani Tan-
szék) docensének az elgondolásait kö-
vettük. A ma 92 esztendős kutató pár 
évvel ezelőtt kamerák előtt emlékezett 
vissza a Vízipók-csodapók világra jöt-
tének körülményeire. Éppen a Velen-
cei-tó természetvédelmi területén ku-
tatott, amikor a felkérést megkapta: 
vállalkozzék egy természetvédelmi is-
meretterjesztő sorozat figuráinak és 
történeteinek szakszerű kidolgozására. 
Asztalán, befőttes üvegben éppen egy 
búvárpók tartózkodott, így lett a Vízi-
pók-történetek ötletadója, a sorozat 

A Vízipók-csodapók című televíziós rajzfilmsorozat 1974-ben és 1980-ban rendezett részeiből összeváloga-
tott mozifilm seregestül vonzza az embereket. Kicsiket, nagyokat egyaránt. A mindössze tizennégy percnyi 
Hortobágyi darumese iránti érdeklődés a Vízipókéval vetekszik, kisgyermekes családok és a Hortobágy 
szerelmesei mind azt kérdezik, hol lehet ezt a 2018-as rajzfilmet elcsípni. Szülővárosában, Kecskeméten, 
a 14. Kecskeméti Animációs Filmfesztiválon biztosan, mondogatom, útban a két híres – hírös – produkció 
„szülőszobája” felé, hogy a Kecskemétfilm Kft. ügyvezető igazgatóját, Mikulás Ferencet, majd Aradi 
Csabát, a  Hortobágyi darumese szakértőjét a kettős siker árnyékában arról faggassam, lehet, hogy a mél-
tán világhírű magyar rajzfilmgyártás a természettudományos ismeretterjesztés szolgálatába szegődött?
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2003-ban készült. A filmeket a for-
gatókönyvek alapján a kecskeméti 
rajzfilmstúdió munkatársai készítet-
ték. A Föld élővilágát, az ember 
okozta természeti károkat és azok 
következményeit játékosan bemutató 
produkció első sorozatának a jogai a 
magyar mezőgazdasági minisztéri-
um támogatásának köszönhetően a 
mi „térfelünkön” maradhattak. Azon 
én is sokáig töprengtem, vajon Albert 
miért nem tudott a nézőkből a Vízi-
pókhoz hasonló elismerést kiváltani? 
Túlteng benne az ismeretterjesztés, 
amiatt? Nem a mifelénk megszokott 
arányban adagolja a szórakoztatást és 
az ismeretterjesztést?  Szóbeli közlése-
ivel elfedi, talán el is rejti az animáció 
eszközeivel igazán színesen és érdeke-
sen közreadott ismereteket?
– Vagy, mert miközben ezt a soro-
zatot is a remény élteti, a teremtett 
világunkat fenyegető veszélyekről 
sem hallgat! „Ügyes kis gömb ez a 
Föld – mondja a sorozat narrátora, 
a se nem madár, se nem hal, de re-
pülni is, úszni is jól tudó Albert –, 
ne akadályozzuk meg, hogy a ter-
mészet a maga dolgát végezhesse!” 
Elképzelhető, hogy Albertre s a 
mondandójára eztán fognak felfi-
gyelni az emberek, hétévestől ki-
lencvenhét évesig?

(M. F.): Napjainkban a 2018-ban 
forgatott Hortobágyi darumese a 
kisgyermekes családok kedvence, az 
Aradi Csaba szakértői útmutatása 
szerint, Lugosi István által rendezett, 
tizennégy perces rajzfilm.

Az elmúlt években az általam zsűri-
tagként ismert nagy nemzetközi feszti-
válok versenyprogramjában nem ve-
télkedtek a természettudományos is-
meretterjesztést szolgáló produkciók. 
Lisszabonban vagy Chiavariban se talál-
koztam egyetlen eggyel sem. De más fó-
rumokon sem, például az ASIFA (Nem-
zetközi Animációs Filmművész Szövet-
ség) igazgatótanácsának tagjaként…  

A kétévente – ebben az esztendőben 
június 19. és 23. között, tizennegyedik 
alkalommal Kecskeméten – megren-
dezett fesztiválon az alkalmazott ani-
máció kategóriájában viszont elvétve 
bár, de szerepelnek a természettudo-
mányt és a természetvédelmet animá-
ciós filmekkel népszerűsítő munkák. 
A versenyprogram ismeretében hár-
mat is említhetek. Glaser Katalin 2013 
óta rendszeresen jelentkező Városi le-
gendák című sorozatának egyik epi-
zódja az emberi testet igen szellemesen 
és szemléletesen mutatja be. Az aero-
bikozás közben megfigyelt, „felséges 
és lenyűgöző” anyukák láttán két kis-
lánynak az jut eszébe, hogy – többek 
között – a tüdő és az érrendszer műkö-
déséről kéne „filozofálniuk”. Aki be-
szélgetésüket „kifüleli”, sok más mel-
lett azt is megtudhatja, hogy „tüdőnk 
kiterített szelvényei akkorák, mint egy te-
niszpálya…” A Szeiler Péter által jegy-
zett Hajótöröttek című sorozat ötödik 
epizódjában az apályról kapunk nem is 
csak hajótöröttek által hasznosítható is-
mereteket. A hajótörést szenvedő 
nagyapa és unokája arra vár, hogy a 
roncsból, ami hajójukból megmaradt, 

címszereplőjének mintaképe. Első for-
gatókönyveinek – mint Kertész György 
meséli – a saját fiai lettek az első kritiku-
sai. Ha nagyokat nevettek a búvárpók-
vízipók történetein, azokat édesapjuk 
azon nyomban továbbította a megren-
delőnek. A figurák hitelességét is 
Kertész György határozta meg, ő vi-
gyázott rá, hogy ne legyen túl nagy 
eltérés a valóság és a rajzfilmes abszt-
rakció között. Bizonyos esetekben 
azonban – amiként azt mozgóképes 
visszaemlékezésében is hallani – 
„megalkuvásokkal kellett élnie”.
– Ebben az interneten tán még ma is 
elérhető nyilatkozatában Kertész 
György azt is elbeszéli, miként került 
bele a búvárpókos sorozatba a keresz-
tes pók. Oktatási munkája során jött 
rá – mondta –, hogy igazán csak ak-
kor értünk meg valamit, ha a megis-
merni vágyott fogalmaknak, tények-
nek az ellentéteit is ismerjük…

(M. F.): A vízipók és a keresztes pók 
barátsága arra is megtanítja a sorozat 
kis nézőit, hogy érdemes elfogadni a 
másikat akkor is, ha másként él és 
gondolkodik.  Türelemre intette, a 
másság iránti tiszteletre nevelte a fel-
növekvőket ez a sorozat akkor is, 
amikor a tolerancia fogalmával sokan 
nem tudtak, és tán nem is akartak 
mit kezdeni. Arra int s nevel ma is.
– Szép siker a 2019-es, digitálisan 
felújított Vízipók, a 79 perces mozi-
film! Ezt látván, ma sem igazán 
érthető, hogy a kecskeméti stúdió 
másik természetvédelmi ismereteket 
népszerűsítő rajzfilmsorozata, az 
Albert mondja – ma is időszerű, sőt, 
mondhatni: életbevágóan fontos tud-
nivalóival – nem tudott a Vízipók-
hoz hasonló sikereket elérni…

(M. F.): Az Albert mondja… A ter-
mészet jobban tudja című televíziós 
sorozat tizenhárom epizódja Fredric 
Vester könyve alapján, négy német 
forgatókönyvíró és három rendező 
(két német és egy magyar: Nagy La-
jos) közreműködésével 1996-ban és 

Albert

Városi legendák
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daru barátságán keresztül mutassuk 
be a puszta értékeit. A puli a pusztát 
vigyázó pásztorembert, a daruk a 
természetet, a madárvonulás csodá-
ját hozza közel a nézőkhöz. Közben 
megjelenik a puszta természeti tüne-
ménye is, a délibáb…
– Az ökológus számára, ki évei na-
gyobb részét a Hortobágy közelében 
élte meg, mennyire hiteles e táj rajz-
filmes „tükörképe”?  És a „lelkesí-
tett” állatoké, darvaké, unkáké, vö-
rös nyakúaké?

(A. CS): Természetesen engedni 
kellett a „tudományos tökéletesség-
ből”, de úgy, hogy ne csapjuk be a 
gyerekeket, ne csaljuk meg a Horto-
bágyot. A vörös nyakú ludak például 
nem kényeskedő előkelőségek, csak 
elegáns tollruhájuk emeli ki őket kö-
zegükből, teszi alkalmassá arra, hogy 
a mese kedvéért emberi tulajdonsá-
gokkal ruházzuk fel őket. De a dar-
vak tényleg családban vonulnak – 
mama, papa, két, három fióka… 
Megható látvány a szülők gondosko-
dása, ahogyan egy-egy kukorica-
szemmel kedveskednek már felnőtt 
fiókáiknak. Az általuk megélt tájele-
mek hitelesek, amelyekkel ősszel, ta-
vasszal találkoznak, vadludak, récék, 
társaik a vonulásban – azok is a pusz-
ta jellegzetességei. Egy kis időbeli 
csúsztatás, persze, akad a Darumesé-
ben. A természetben a szabadság és a 
rend (a szigor) egységet képez. (Ezt a 
felismerést a mindennapi nevelésben 
is fel lehet használni!) A szabályok 
megszegése veszélyt jelent, a kereső, 
kutató viselkedés azonban a pusztá-
ban is új lehetőségeket nyit meg.
– Nemcsak a szakembert, de a szülőt 
és a nagyszülőt is kérdem: Mikor érde-
mes és mikor kell tudatosítani a felnö-
vekvőkben, hogy a természetet közel-
ről és alaposan érdemes megismerni? 

alkalmas időben, azaz apály idején a 
még használható tárgyakat, konzer-
veket, szerszámokat kimenekítsék. 
A Föld, a Hold és a Nap egymásra 
gyakorolt hatását a Szersén Gyula 
hangján megszólaló nagyapa a csak ál-
taluk lakott sziget talajába rajzolt ábrák-
kal szemlélteti.  Türelmetlen unokája 
azonban, a fövenyes ábrákkal illuszt-
rált ismeretterjesztő előadás „második 
fejezetét” meg se várva, tengerre 
száll. Ám a dagály, amelyről mit se 
tud, komoly veszélybe sodorja… A 
Jégeső címen megjelenő, igen-igen 
rövidke produkció nem mese, hanem 
a Nemzeti Agrárkamara támogatásá-
val közreadott, rajzfilmes figyelmez-
tetés: a hatalmas károkat okozó jég-
eső immár a hazánkban is kiépülő, 
közösségi jégeső-elhárító rendszerek-
nek köszönhetően kivédhető!
– A Debrecenben élő Aradi Csabát, 
a Hortobágyi Nemzeti Park nyugal-
mazott igazgatóját először arról kér-
dezem, hogyan született a nagyszerű 
ötlet: a legkisebbek számára rövid 
rajzfilm segítségével bemutatni a 
Hortobágyot?
Aradi Csaba (A.Cs.): - Az elgondolás 
– az Európai Unió Natura 2000 pá-
lyázatának a lehetőségeit felhasznál-
va – a Hortobágyi Nemzeti Park 
környezeti neveléssel foglalkozó 
munkatársaiban fogalmazódott 
meg. Megkeresték a Kecskeméti 
Rajzfilmstúdiót és megegyeztek: 
tízperces rajzfilmet készítenek a 
Hortobágyról. Ekkor kerültem én 
mint szakértő e csapatba. A leírt 
anyagokból Pálfalvi Dorottya készí-
tette el a Darumesét, amit az időbe-
li korlátok, filmes sajátosságok sze-
rint – sok levelezés, beszélgetés, vi-
ta után – Lugosi István véglegesített. 
Közös megegyezéssel körvonalazó-
dott, hogy egy puli és egy siheder 

(A. CS.): Négyéves lehettem, amikor 
a nagyapám egy vadkacsafészket mu-
tatott meg. A pihekoszorú melegségé-
vel körülvett tojások képe most is előt-
tem van. Később, második osztályos 
koromban találkoztam a Hortobágy-
gyal, a fények, színek, illatok világával. 
Aztán a madaraival. Ez a két esemény 
meghatározta a pályámat, talán ennél 
is többet, az életemet. A természettel 
való kapcsolat kialakítását már igen 
korán, a gyermekek legérzékenyebb 
életkorában, négy-hatéves korban kell 
megkezdeni. Az ekkor befogadott ha-
tások életre szóló kötődést teremtenek. 

Ugyanakkor nagyon kell vigyázni, 
hiszen a gyerekek a természet bizonyos 
elemeitől idegenkednek. Az ismerke-
dést a vonzó, a szerethető természeti je-
lenségekkel kell kezdeni, hogy a teljes-
séghez eljuthassanak. Nagyon fontos, 
hogy a gyermekeknek meghagyjuk a 
felfedezés élményét. Készítsük fel őket 
a nagy találkozásokra, de ne tukmál-
juk rájuk az általuk felfedezhető isme-
reteket! És ilyenekben a természet bő-
velkedik! Hagyjuk, hogy maguk ve-
gyék észre a természet egyszerű csodá-
it, és akkor a megismerés elvezeti őket 
a teremtő sokféleség szeretetéhez, az 
igazi környezetvédelmi gondolkodás-
hoz, ami jóval több, mint az ügyet ma 
a mélybe szorító szómágia.
– A Hortobágyi darumese sikerét lát-
va, remélhető-e, hogy a többi nemzeti 
park – a Fertő–Hanság, a Kiskunsá-
gi, Őrségi, Aggteleki, Bükki – is kö-
veti a Hortobágyi példáját, és pár per-
ces, igazmondó rajzfilmes mesével 
népszerűsíti látnivalóit, mindnyájunk 
védelmére érdemes természeti értékeit?

(A. CS.): Nagyon nagy szükség lenne 
arra, hogy az erőszakot népszerűsítő, 
lélekpusztító történetek helyett okos, is-
mereteiket gyarapító, szeretetet sugár-
zó, közösséget építő mesék jussanak el a 
gyerekekhez. A nemzeti parkok bemu-
tatása erre lehetőséget kínál, ez része 
kell, hogy legyen a hazafias nevelésnek 
is. De megfilmesítésre alkalmas példák 
sokaságát is kínálja a természet; ilyen a 
verseny és az együttműködés harmóni-
ája, a vonuló madarak mozgását irányí-
tó kollektív tudás… Az érdeklődést fel-
keltő, a fantáziát megmozgató, az isme-
reteket mértékkel adagoló rajzfilm utat 
nyithat a mobiltelefonok, tabletek csap-
dájába kerülő gyermekeknek a sokszí-
nű, szabad természethez!

Lőcsei GabrieLLa

Hajótöröttek – A roncs
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A tudományos illusztráció a 
képi reprezentációnak az 
a formája, amely tudo-

mányos alapokon szintetizálja és 
adja át a közönség számára az in-
formációt. A jó tudományos il-
lusztráció ötvözi az aktuális isme-
reteket a művészi virtuozitással, 
azonban egy alkotás nem válik 
tudományos értékűvé csak attól, 
hogy élethűen mutatja be tárgyát 
– legyen az állat- vagy növényfaj, 
természeti jelenség vagy koncep-
ció –, hiszen a (hiper)realizmus a 
művészi önkifejezés vagy a mes-
terségbeli tudás reprezentálásának 
eszköze is lehet. A tudományos 
célú alkotások esetében nem a be-
nyomások közvetítése az elsődle-
ges cél, illetve, mivel a legtöbb 
ábra szöveges magyarázatot is 
igényel, kontextusából kiragad-
va nehezen vagy egyáltalán nem 
értelmezhető. Tehát szemben a kép-
zőművészettel, a tudományos célú 
művészet nem önmagáért vagy az 
alkotóért létezik. Más szavakkal: a 
tudományos illusztráció fontos is-
mérve, hogy nem beszél önmagáért.

Az egyértelműen tudásátadást 
célzó szemléltető ábrák első 

megjelenése az ó- és középkor for-
dulójára tehető. A legkorábbról is-
mert, máig fennmaradt ilyen al-
kotás a Juliana Anicia Kódex (Bécsi 
Dioszkoridész), amely Kr. u. 515 kö-
rül készülhetett Konstantinápoly-
ban. Ez a gazdagon illusztrált kéz-
irat nem más, mint Pedaniosz 
Dioszkoridész, görög orvos eredeti-
leg Kr. u. 50-70 között született 
De Materia Medica (A gyógyító 
anyagról) című gyógyszerkönyvének 

másolata. A kódex közel 400 nö-
vényillusztrációt tartalmaz, melyek 
legtöbbje hűen mutatja be a faji jel-
legzetességeket. Több szakértő sze-
rint azonban ezeket a képeket nem 
élő növényekről mintázták, hanem a 
kézirat egy korábbi verziójának áb-
ráit vették alapul. Különösen érde-
kes, hogy a tanulmányban több élet-
hű madárábrázolás is szerepel, ezzel 
a Juliana Anicia a legkorábbi ornito-
lógiai illusztrációkat tartalmazó mű-
nek is tekinthető, habár magában a 
szövegben madarakról nem esik szó, 
ami valószínűsíti, hogy ezeket is egy 
korábbi verzióból emelték át.

A Juliana Anicia azért is kivételes al-
kotás, mert a korai orvosi és természet-
rajzi művek túlnyomó többségében 
egyáltalán nem találunk illusztrációkat, 
aminek több oka van. A klasszikus 

elveken nevelkedett tudósok sokáig 
fontosabbnak tartották az írásbeli 
ismeretközlést a vizuális megjelení-
tésnél. Hieronymus Bock német 
botanikus és orvos (nem összekeve-
rendő a hasonló nevű németalföldi 
festővel, Hyeronimus Bosch-sal!) 
egyenesen károsnak tartotta a szak-
könyvek illusztrálását, mert nézete 
szerint azok elterelik a figyelmet a 
szövegről. Ennél lényegesebb ok vi-
szont az, hogy a tudományos szö-
veg és ábrák reprodukálásának 
egyetlen módja sokáig a kézi máso-
lás volt, ami egyrészt roppant idő-
igényessé és drágává tette a mun-
kát, másrészt az ábrák minősége 
nagyban függött a másoló művészi 
képességeitől.

Különféle XII–XIII. századi 
orvosanatómiai kéziratokat 

lapozva különösen szembeötlő az 
emberi test és belső szervek rendkívül 
elnagyolt, inakkurátus ábrázolása. 
Ennek elsődleges oka azonban nem a 
rajzolók kézügyességében, hanem a 
korabeli szakemberek hiányos ismere-
teiben keresendő. Az emberi test bon-
colására vonatkozó egyházi tiltás mi-
att sokáig az ókorban megfogalma-
zott, sokszor hibás hipotézisek és 
megfigyelések szolgáltak kizárólagos 
információforrásként, ami azzal járt, 
hogy ez a tudományterület a közép-
kor során szinte alig fejlődött

Az emberi test működésének és fel-
építésének megismerése iránti vágy 
a reneszánsz során erősödött fel újra. 
Ez a tudásszomj a művészeket is ra-
bul ejtette, hozzásegítve őket a helle-
nizmust idéző, élethű emberábrázo-
lások megalkotásához, legyen szó 
akár festészetről, szobrászatról vagy 

A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ILLUSZTRÁCIÓ TÖRTÉNETÉBŐL

A TUDOMÁNYT 
SZOLGÁLÓ MŰVÉSZET 

A művészetet és tudományt gyakran lényegüknél fogva különböző területként kezeljük, hiszen a művé-
szi tevékenységre mint kreatív, képzelet által táplált alkotófolyamatra szokás gondolni, míg a tudomá-
nyos kutatás alatt inkább objektív, méréseken és megfigyeléseken alapuló következtetések levonását 
értjük. Azonban ha jobban belegondolunk, a művészek és a kutatók alapvető célja – még ha eszközeik 

markánsan különböznek is – egy és ugyanaz: a világ minél átfogóbb megértése és bemutatása.

Vadszeder (Rubus fruticosus) ábrázolás a Juliana 
Anicia Kódexből (kora VI. század)

(FORRÁS: WIKIMEDIA.ORG)
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(Az emberi test felépítéséről) című, 
hétkötetes orvosana-tómiai munká-
ja. Korszakalkotó műről van szó, 
ugyanis ez tekinthető az első mo-
dern anatómia kézikönyvnek, ami 
nyíltan rámutat az évszázadokon ke-
resztül tévedhetetlennek tartott Per-
gamoni Galénosz hibás megfigyelé-
seire. Szempontunkból azonban en-
nél fontosabb, hogy 250, csodálato-
san részletgazdag, minden addiginál 
magasabb színvonalú illusztrációkat 
is felvonultat, melyek kiválóan bizo-
nyítják Vesalius anatómiai szaktudá-
sát, ugyanakkor ezek a metszetek a 
puszta tudományos igények által in-
dokoltnál sokkal művészibb kivitele-
zésűek. Hogy kit tisztelhetünk mes-
terként ezen ábrák mögött, nem 
tudható pontosan. Korábban Jan 
Stephen van Calcar neve merült fel 
mint alkotó, aki Tiziano tanítványa-
ként Vesalius korai műveit is illuszt-
rálta, újabb szakértői vélemények 
szerint azonban csak annyi állítható 
biztosan, hogy a nyomdai sokszo-
rosítást lehetővé tevő fametszetek 
Tiziano iskolájában készültek.

Vesalius mesterművének allegori-
kus ábrái kiváló példái annak, hogy 
igen gyakran hajlamosak vagyunk a 
tudományos illusztrációra mint dí-
szítőelemre tekinteni, holott – főleg 
a modern tudomány fejlődésének 
korai szakaszában, megfelelő szak-
nyelv hiányában – az ábrák kom-
munikatív funkciója is igen fontos. 
A XVI. századtól terjedt el az a máig 
is érvényes gyakorlat, hogy a kép-
anyagot már nem maguk a szerzők, 

végső soron a tudományos művek 
egyre javuló minőségű illusztrációi-
ról. Talán nem okoz meglepetést, 
hogy Leonardo da Vinci munkássága 
ezen a téren is megkerülhetetlen, aki 
tudósként és művészként is élénken 
érdeklődött az emberi anatómia 
iránt. Nem csak hogy részt vett bon-
colásokon, de sokszor maga végezte 
azokat. Megfigyeléseit 240 tusrajz-
zal és közel 13 000 szóból álló fel-
jegyzésben dokumentálta, ezek kö-
zött szerepelnek a váz- és keringési 
rendszert, izomzatot, központi ideg-
rendszert, nemi szerveket és a méh-
ben fejlődő magzatot bemutató il-
lusztrációk is. Leonardo már nem ér-
te meg, hogy anatómiai illusztrációi 
a nagyközönség számára is hozzá-
férhető formában jelenjenek meg, 
sőt, mivel jegyzeteit kódolva vetette 
papírra, csak halála után több mint 
egy évszázaddal, 1632-ben publikál-
ták azokat.

E lengedhetetlenek voltak a rene-
szánsz művészi és technológiai 

újításai a tudományos illusztráció 
minőségbeli fejlődéséhez. A legfon-
tosabb egyértelműen a sokszorosító 
grafikai eljárások, előbb a fa-, majd 
az azt gyorsan kiszorító rézmetsze-
tek megjelenése és elterjedése volt, 
ami lehetővé tette a képanyag gyors 
és olcsó nyomtatását, így a XVI. szá-
zadban a nyomdák szinte ontották a 
gazdagon illusztrált szakkönyveket.

Ennek a kulturális és technológiai for-
radalomnak az egyik ékköve Andreas 
Vesalius flamand orvos 1543-ban 
megjelent De humani corporis fabrica 

hanem hivatásos rajzolók készítet-
ték. Mindez nagyfokú kooperációt 
igényel a művész és természettudós 
között, hiszen a művészi látásmód 
nem egyezik meg azzal, amit egy 
tudományos mű esetében fontosnak 
tartunk. A művész általában a kép 
tárgyának egy adott időpillanatban 
megfigyelhető állapotát dokumen-
tálja, míg egy természettudományos 
illusztrációnak egy általános karak-
tert kell megragadnia. Ez főleg a bota-
nikai illusztrációk esetében lényeges 
szempont, ugyanis a növényfajok a 
vegetációs időszak eltérő pontjain na-
gyon eltérő megjelenésűek. Az illuszt-
rátorok ezt a problémát kezdetben úgy 
oldották meg, hogy a természetben 
soha nem megfigyelhető formában 
ábrázolták a növényeket: egyszerre vi-
rágzó és termést hordozó állapotban. 
Ezt a gyakorlatot azonban hamarosan 
felváltotta az a nagyrészt máig hasz-
nálatos módszer, hogy a növényt ana-
litikusan, részekre bontva és a vegetá-
ciós időszak során mutatott különbö-
ző formáit bemutatva ábrázolták.

A XVII-XVIII. század a tudomány 
és ezzel az ismeretterjesztő kiad-

ványok robbanásszerű fejlődését hozta 
magával, ami a tudományos illusztrá-
ció műfajának addig soha nem látott 
virágzásához vezetett. Ahogy a rene-
szánsz során az anatómia fejlődése, 
úgy ebben az időben főleg a mikro-
szkópia tartotta lázban az ismeretlenre 
nyitott közönséget. Robert Hook 1665-
ben kiadott Micrographia-ja Vesalius 
művéhez hasonlóan a korszak megha-
tározó alkotása: ez volt az első könyv, 
amelyben rovarok és növények szabad 
szemmel alig vagy egyáltalán nem lát-
ható jellegzetességeit bemutató ábrák 
szerepeltek, valamint ez az a mű, 
melyben a sejt mint biológiai szakkife-
jezés először megjelenik. 

Bár Hook a fény természetétől a 
fosszíliák keletkezéséig számos tudo-
mányos spekulációját is megfogal-
mazza könyvében, a Micrographia 
elsősorban ismeretterjesztő műnek 
tekinthető, így részletgazdagságuk 
ellenére az ábrák is inkább reprezen-
tatív szerepűek. Ennek ellenére – 
vagy éppen emiatt – a Micrographia 
népszerűsége olyannyira elsöprő volt, 
hogy megalapozta a nem sokkal ko-
rábban létrehozott Királyi Természet-
tudományos Társaság presztízsét és 
tudományos kiadói szerepét.

Robert Hook Micrographia-jának talán leghíresebb, bolhát bemutató ábrája
(FORRÁS: WIKIMEDIA.ORG)
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A természettudomány történetének 
egyik nagy áttörése a Carl von Linné ál-
tal a XVIII. század közepén megalko-
tott kettős nevezéktan elfogadása és 
széleskörű elterjedése volt, ami lehetővé 
tette a fajok modern rendszerezését. 
Egy új faj leírásának ma már komoly, 
nemzetközileg szabályozott követel-
ményrendszere van, melynek egyik 
alapfeltétele a típuspéldány kijelölése. 
A gyakorlatban ez általában a faj egy 
múzeumban őrzött példánya, melyen a 
faji jellegzetességek jól megfigyelhetők.

 Sokszor előfordul azonban, hogy a 
típuspéldányok megsérülnek, defor-
málódnak, színeik megfakulnak, vagy 
elpusztulnak, megnehezítve a rend-
szertannal foglalkozó tudósok munká-
ját. A fajleírás során készített ábrák 
azonban komoly segítséget nyújthat-
nak. Ily módon a XIX. századra a tu-
dományos illusztráció már nemcsak a 
tudományos eredmények reprezentá-
lására szolgált, hanem a tudományos 
leírás szerves részévé vált. Mivel pedig 
a szemléltető ábrák a tudományos 
nyelv részét képezik, ezért megbízha-
tónak, hihetőnek kell lenniük ahhoz, 
hogy informatívak legyenek, amihez 

hozzátartozik a színek dokumentálása 
is, ez azonban nem valósulhatott volna 
meg a litográfia kifejlesztése nélkül.

A litográfia, magyarul kőnyomat, 
egy grafikai eljárás mely alkalmas 
többszínű nyomatok létrehozására. 
Mint oly sok nagy felfedezés a törté-
nelemben, a litográfia 1796-os meg-
születése is egy véletlen eseményhez 
kötődik: Alois Senefelder, színész, író 
és nyomdaipari vállalkozó viaszceru-
zával firkált össze egy mészkőlapot és 
feltűnt neki, hogy a viasszal bekent 
rész ellenáll a savas maratásnak. To-
vább kísérletezve rájött, hogy a viasz 
a pigmentet felveszi, melyet az előző-
leg benedvesített kőfelületről egy 
ronggyal egyszerűen le lehet törölni. 
Innen már csak egy lépés volt a mód-
szer véglegesítése, mely során a 
nyomtatni kívánt képet viasszal raj-
zolják a kőfelületre, majd ezt meg-
nedvesítik és olajbázisú festékkel ke-
zelik; ez a viaszon megkötődik, a 
nedves felület viszont lepergeti, végül 
ezt a képet nyomják papírra. A több-
színű nyomatok előállításához külön 
kőlapokra van szükség. 

A módszer hamar népszerűvé vált, 
nem csak a nyomdászok, de a művé-
szek körében is és hamarosan a tudo-
mányos művek illusztrációinak előállí-
tására is elkezdték használni. Olyan le-
gendás művek megszületését köszön-
hetjük a litográfiának, mint John James 
Audobontól az Amerika madarai, mely 
jelenleg a világ egyik legdrágább 
könyve vagy Ernst Haeckeltől a 
Kunstformen der Natur. Nem csoda 
hát, hogy felfedezéséért Senefeldert 
busás életjáradékkal jutalmazta a bajor 

uralkodó, továbbfejlesztett módszere 
pedig ma is használatos, a kőlapot 
azonban már a kor szellemének meg-
felelően polimerlemezzel helyettesítik.

Nagy kérdés, hogy mit tartogat a 
jövő a tudományos illusztráció 

számára… Napjainkban az informá-
cióáramlás és információfogyasztás a 
végletekig felgyorsult. A nyomtatott 
sajtó hanyatlása különösen jól szemlél-
teti, hogy az emberek ma már szinte 
csak a figyelemfelkeltő, minél tömö-
rebben megfogalmazott tartalmakat 
keresik, azt pedig sokan különösen 
fontosnak tartják, hogy a szöveg gazda-
gon illusztrált is legyen. Ez alól a trend 
alól a tudományos kiadók sem vonhat-
ják ki magukat. Egészen új jelenség pél-
dául a grafikus absztraktok megjelené-
se, melyek a tudományos eredmények 
figyelemfelkeltő, vizuális alapokon tör-
ténő összefoglalását szolgálja. 

A tudományos szövegeket kísérő, 
esetenként nagy műgonddal megal-
kotott illusztrációk tehát valószínű-
leg a jövőben fennmaradnak, különö-
sen olyan területeken (például őslény-
tan), ahol a fotográfia nem helyettesít-
heti a művészi víziót. Azonban azt 
sem szabad figyelmen kívül hagyni, 
hogy a világról szerzett ismereteink is 
óriási sebességgel bővülnek, így para-
dox módon minél tudományosabb 
igényű egy ábra, annál kevésbé időtál-
ló. Emellett a közönség ízlése sem 
örök, minél művészibb egy kép, annál 
kevésbé állja a sarat a kritikusok előtt, 
így félő, hogy ezzel a nagyban specia-
lizált művészeti ággal a jövőben mos-
tohán fog bánni a sors…

HorvátH GerGely

Sandra Blakely előadása
(FORRÁS:  EMORY EGYETEM))

Ernst Haeckel (1834–1919) német zoológus 
kíváló művészi képességekkel rendelkezett, 

könyveit maga illusztrálta. Ez a korong-
medúzákat (Discomedusae) bemutató tábla a 
Kunstformen der Natur művében jelent meg. 

(FORRÁS: WIKIMEDIA.ORG)

Frank Edward Clark (1849–1899) új-zélandi halbiológus több déltengeri halfajt írt le és festett 
meg; a XIX. századtól kezdve az illusztrációk a fajleírás szerves részét képezik

(FORRÁS: WIKIMEDIA.ORG)
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A kanyont – melynek egy része ma is a hualapai in-
diánok felügyelete alá tartozik – 1540-ben fedez-
ték fel a spanyol hódítók. Az első expedíció John 

Wesley Powel nevéhez köthető, aki 1893-ban végighajó-
zott a Colorado vad zuhatagjain és részletesen felderítette 
a környezetet. Ebben az évben a vidék Benjamin Harrison 
elnök támogatásával erdőrezervátumként került védelem 
alá, majd 1919-ben nemzeti parkká vált.

Napjainkban évente körülbelül 5,5 millió turista láto-
gatja meg a kanyont, melynek legközkedveltebb cél-
pontja a déli perem (South Rim). A terület egész évben 
látogatható és autóval vagy helyi, menetrend szerinti bu-
szokkal is körbejárható.

BESZÉLŐ KÉPEK

GRAND CANYON

2007-ben különleges látványossággal bővült a park: 
ekkor adták át az üvegkilátót (Skywalk) a nagyközönség 
számára, mely a folyó felett 1200 méter magasan, a pe-
remtől 20 méterig nyúlik ki és ejti rabul látványával a 
magasságtól nem visszariadó érdeklődőket. 

A Grand Canyon egyéb módokon is meglátogatható. 
Las Vegasból helikopteres kirándulásokat szerveznek a 
szurdok fölé, de a vadevezősök és a túrázók kiemelt cél-
pontja is. Egy biztos: aki egyszer látta a kanyon festői 
szépségét, soha nem felejti el.

PaPP Csilla

A világ hét természetes csodájának egyike az Arizona államban található Grand Canyon, a Nagy szur-
dok. A meredek völgyszurdokot – mely egyike volt az első nemzeti parkoknak az Egyesült Államokban –   

a Colorado folyó hozta létre 17 millió év alatt.
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A 60-as években a Fő utca volt a belváros legfőbb 
találkozási pontja, így annak legnagyobb terén 
– a mai Országzászló téren – helyezték el a virá-

gokból kirakott számlapot. Az alá épített pincében mű-
ködik a fémből készített mutatókat léptető szerkezet, ami 
így védve volt és van az időjárás szeszélyei ellen. De az 
idő az óra felett se múlik el nyomtalanul. Az évek során 
egyre pontatlanabb lett, amit bosszankodva figyeltek a 
fehérvári polgárok, köztük Kovács Jenő órásmester, aki 
már csak hivatása miatt sem nézhette tétlenül a dolgot. 

IDŐPALÁNTÁK
Hazánk első virágóráját Székesfehérváron 1960 
augusztusában avatták fel, története tehát lassan 
hat évtizedre nyúlik vissza. Létrehozását Horváth 
Jenő, a város akkori főkertésze kezdeményezte, 
aki az erfurti virágkiállításon látott hasonlót és 
lokálpatrióta lévén úgy gondolta, ilyen Fehérvárra 
is kell. Ő tervezte az eredeti, motoros felhúzású 
toronyóra-szerkezetet is, amit a Budapesti 
Óragyárban készítettek el. Ez hajtotta a mutató-
kat egészen a 80-as évek közepéig. A szerkezet 
mai is megvan, a székesfehérvári bazilikában 

berendezett toronyóra-múzeumban található. 

A város vezetésével egyeztetve 1977-től átvette az óra 
ellenőrzését, és majd’ 40 évig karbantartotta, javította, 
ha kellett.

2016-ban hunyt el, azóta fia, Kovács András folytatja 
ezt, aki szintén órásmester. Ő mesélt lapunknak a mai 
virágóráról. „Általában májustól novemberig működik. 
Minden évben két alkalommal szétszedjük, kitisztítjuk és 
szükség esetén javítjuk a hibákat. A szerkezet alapja egy me-
chanikus kerékrendszer, amit még édesapám fejlesztett. Kez-
detben elektronika működtette, ma már rádió vezérli. 2018-ra 
felújították az Országzászló teret, és ehhez tervezték át az 
óra arculatát is. A percmutató teljes hossza közel három méter. 
A fogaskerekeknél a fogak közti hézag akár egy-egy perc el-
csúszást is eredményezhet a mutatóknál, de ettől függetlenül 
teljesen pontosan működik. Kivéve, ha valaki túlzott jókedvé-
ben elállítja – mint történt az nemrégiben.” 

Hogy milyen legyen a számlap, az a mindenkori főkertész-
re meg a városgondnokságra tartozik. Az ideit a fehérváriak 
szavazták meg, három lehetőség közül lehetett választani. 

Régen – szintén virágokból kirakva – kint volt Szé-
kesfehérvár neve és a napi dátum. A város nevét ugyan 
belevésték a számlapot övező műkő keretbe, de a dátu-
mot már nem jelzi. Pedig hozzátartozott a városképhez, 
igazi kuriózum volt. Hiányolják is az emberek. A virág-
óra népszerűségét mutatja, hogy 2014-ben Székesfehér-
vár testvérvárosában, Schwäbisch Gmündben elkészítet-
ték a fehérvári virágóra pontos mását. melynek szerke-
zetét szintén Kovács Jenő alkotta.

Trupka ZolTán 
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A szűkebb értelemben vett talaj-
térképezés kezdetét az orosz 
Grosul Tolstoj 1856-os mun-

kájához kötik, amely az oroszországi 
sztyeppék elterjedését és fajtáit tüntet-
te fel. Utána közvetlenül legelső 
agrogeológusunk, Szabó József követ-
kezik, aki 1856-ban kezdett talajtani 
vizsgálatokkal foglalkozni. Hazánk 
talajtérképei közül 1861-ben adta ki a 
legelsőt, amelyen Békés és Csanád me-
gye geológiai viszonyait és talajnemeit 
tüntette fel. Az 1:576 000-es méretará-
nyú, színes földtani térképén hatféle 
talajt különített el. A hozzá tartozó 
magyarázóban 24 talajminta elemzé-
se, talajjavítási javaslatok és a terület 
hidrogeológiai leírása is szerepel. Csu-
pán néhány évvel később, 1866-ban je-
lent meg Bécsben Lorenz v. Liburnau 
munkája (Die Bodenkulturrerhältnisse 
des Österreichischen Staates), amely az 
első, Magyarország talajviszonyait is 
feltüntető átnézetes térkép. 

NÁDSZÁLLAL ITTÁK A 
VIZÉT: AZ ECSEDI-LÁP

Magyarország természeti sajátságai, hatalmas síkságai már évszázadokkal ezelőtt felkeltették 
a tudósok érdeklődését: a sós tavaknak, sóvirágzásoknak, a nagy kiterjedésű futóhomok területeknek 
és lápoknak sok kutatója akadt már az 1700-as évektől kezdve. Az első, modern értelemben vett 
hazai talajtani kutatások és talajtérképezések az 1800-as évek második felében indultak, melyekben 
kiemelkedő szerep hárult az idén 150 éves Földtani Intézetre. Az intézet 1891-ben megalakult 
Agrogeológiai Osztályának kezdeti munkálataiba enged betekintést Güll Vilmos, Liffa Aurél és Timkó Imre 

1905-ben megjelent munkája, Az Ecsedi láp agrogeologiai térképe. 

Mattyasovszky Jakab magyar királyi 
geológus az 1874-es bécsi kiállításon 
bemutatott talajtérképek mintájára 
nyomatékosan ajánlotta hasonló hazai 
felvételek készítését. 1886-ban Szabó 
József mint a Magyarhoni Földtani 
Társulat elnöke, az egyik közgyűlést 
megnyitó beszédében szintén megsür-
gette az ország talajtani felmérését: 
„Kívánatos, hogy az Alföld felvételére – a 
Földtani Intézetben – egy külön osztály 
szerveztessék”. Ráadásul ezek az évek, 
évtizedek nem csupán az ipari felvi-
rágzást hozták el hazánkba, nemcsak 
a nagy vasútépítések és bányanyitások 
kora volt ez, hanem a mezőgazdaság 
átszervezéséé is. A nagy folyószabá-
lyozások, lecsapolások lehetővé tették, 
hogy a legeltető állattenyésztés helyét 
mindinkább átvegye az intenzív nö-
vénytermesztés – ekkortájt az ország 
nemzeti jövedelmének legnagyobb 
része kiváló termőtalajainknak volt 
köszönhető.

T É R K É P E K  A  M Ú L T B Ó L

Mindezek hatására Böckh János 
mint a Magyar Királyi Földtani Inté-
zet igazgatója, már nem halogathatta 
tovább a dolgot: 1886-ban felterjesz-
tést írt a földmívelésügyi miniszter-
nek, hogy az intézeten belül hozzanak 
létre egy agrogeológiai osztályt. Ám 
kérése ekkor még nem talált meghall-
gatásra. Az 1890-ben, az országon vé-
gigsöprő filoxérajárvány azonban 
mindent megváltoztatott: tönkretette 
a hegyvidéki szőlőterületeink nagy 
részét, és ennek nyomán szükségessé 
vált az immunis homokterületek fel-
kutatása. A helyzet súlyosságára te-
kintettel gróf Bethlen András, 
földmívelésügyi miniszter egy évvel 
később, 1891-ben már elfogadta a ko-
rábbi felterjesztésben foglalt terveket, 
és elrendelte az Agrogeológiai Osz-
tály létesítését a Földtani Intézetben. 

Az újonnan megalapított osztály élére 
Böckh János Inkey Bélát nevezte ki, aki 
a munka megindítása előtt hosszabb 

Halmos faluja (balra) és lápi kunyhó (jobbra) Timkó Imre: Az Ecsedi láp című írásában, Földrajzi Közlemények, 1904 
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tanulmányutat tett: Berlinben, Lipcsé-
ben, Heidelbergben és Strasbourgban 
ismerkedett a síkvidéki felvételi mun-
kával. 1892-ben elkezdődött egy 
pedológiai, azaz talajtani laboratórium 
felszerelése is, és ezzel elindult a sík- és 
dombvidéki területek talajtakarójának 
rendszeres térképezése, valamint a 
szőlőterületek, a szikesek és a tőzeglá-
pok részletes vizsgálata. 

Az Agrogeológiai Osztály egyik 
korai munkája volt az Ecsedi-láp 
agrogeológiai feltérképezése. A tér-
képhez készült magyarázóban – 
amely a Magyar Királyi Földtani In-
tézet 1905. évi Évkönyvében jelent 
meg – ezt olvashatjuk a láp lecsapo-
lásáról: a lecsapolás „előtti kor egy vég-
leg letűnt lápvilág kora, mely hazánk 
mocsárvidékeinek ma már csekély szá-
mában a jelentősebbekből utolsónak ma-
radt. (…) A Szamos, Balkány, Homoród 
és Kraszna vették birodalmukba e tájat 
ősidőktől fogva mindössze pár év előttig. 
A Szamos árvizeivel kereste fel a lápot s 
csak vendége volt e mocsári tájnak. (…) 

Mai vizrajza egész más képét tárja 
elénk a lápterületnek. A midőn az 
1870- és 1881-iki nagy árvizek sürgető-
vé kezdték tenni a Szamos és Kraszna 
szabályozását, akkor a szabályozás ter-
vezetével készült el a láp lecsapolásának 
terve is. A tervek elkészülte után meg-
alakult az érdekeltség s 1895 május 1-én 
2000 munkással látott a terv keresztül-
viteléhez. E tervek a láp lecsapolását 
tényleg elég sikeresen oldották meg. 

Mindenekelőtt az Új-Kraszna csator-
nát ásatták meg, melylyel a Kraszna ren-
des mederbe jutva, vizének a lápra való 
beözönlését megakadályozták. Második 
nem kevésbbé fontos körülmény a lápnak 
víztől való megszabadításában az volt, 
hogy a Szamos balpartján erős töltést 
húztak s így a lápot a Szamos áradásaitól 

megmentették. Végül a lápot tápláló vi-
zek közül még a Homoród, Balkány és 
Sós patak vizeit külön ásott mederben a 
Szamosba vezették le. A külső vizektől 
így megszabadítván a láp, belső vizeinek 
levezetésére létesítették a Keleti, a Lápi, a 
Tyukodi és az Északi belvízcsatornát.”

A térkép elkészítéséhez szükséges te-
repi felvételeket 1902-ben végezte 
Güll Vilmos, Liffa Aurél és Timkó 
Imre. A térképen egy kis vázlaton je-
lezték is, hogy ki melyik területet tér-
képezte fel. Az 1:75 000-es méretará-
nyú térképen mind az alsó, mind a 
felső talajt ábrázolták: az alsó talajt csí-
kozással, a felsőt pedig színezéssel és 
számozással. Jelezték a területen addig 
lemélyült fúrások helyeit, és a térkép 
jobb oldalán ábrázolták a két méter 
mély talajszelvények rétegsorát. Ez 
utóbbiak helyét a térképen vörös ró-
mai számok mutatják. Mivel a felvé-
telekre alig öt évvel a lecsapolás meg-
kezdése után került sor, különösen ér-
dekes a láp akkori állapotát leíró rész:

„A lecsapolás után visszamaradó hatal-
mas zsombékos terület tőzeganyaga nagy 
területeken még érintetlenül áll, eltekintve a 
felégett részektől. Itt a tőzegréteg 50–150 
cm vastag, sőt egyes helyeken két méteren 
túl is terjed. Azonban 30–80 cm-nél már 
jelentkezik a talajvíz, melyben a tőzegnek 
alsó rétege, több-kevesebb iszappal telítve, 
úszik. Ilyen zsombékos terület főleg a Ká-
rolyi Sándor gróf lápja s elszórva a láp kö-
zéprészein apróbb területek. E szakaszokat 
itt-ott legeltetik. Az elrónázott zsombékos 
területek tőzeganyaga, ellentétben az előző-
vel, már kissé agyagosabb s rajta szerencsés 
esztendőben elég sikeres mezőgazdálkodás 

folyik. A növénytermelés révén tömődöt-
tebb lett e tőzegréteg s vastagságában is 
hova-tovabb mindjobban veszített, úgy az 
összeülepedés, mint az erélyesebb elkorha-
dás révén. Ez az elkorhadás a parti része-
ken oly mérveket öltött már, hogy a tőzeg 
finom por alakjában van eloszolva a mind-
inkább elagyagosodó tőzegtalajban.”

A területen térképező geológusok 
nem csupán szűken vett munkájukra, a 
talajtani felmérésre koncentráltak, ha-
nem az egészséges ivóvíz előfordulásait 
is keresték. Ezekről a megfigyeléseik-
ről és vizsgálataikról így számoltak be: 
„Felvételeink alkalmával azt tapasztaltuk, 
hogy a lecsapolással karöltve e tekintetben 
mi sem történt még. A lápon nehéz munká-
ban elgyötört ember ma is a tőzeg alatt ösz-
szegyűlt egészségtelen ivóvízre van utalva. 
Apró kutakból szerzi be ivóvíz-szükségletét 
a láp tanyák népe szerteszét, mely kutak 
vize közvetlen a korhadó anyagok alatt 
egészségesnek legkevésbbé mondható. S a 
szerte kalandozó lápi munkásnép a zsom-
békos tereken szomját úgy oltja, hogy egy 
darab náddal leszúr a laza tőzeg közé s 
ezen keresztül szívja a láp vizét. 

A pásztor- és pákászélet maradványa 
ez, a melyet a láp mai állapota kell hogy 
gyökeresen megváltoztasson. Ez irány-
ban tett vizsgálataink arra az eredmény-
re vezettek, hogy a lápterülethez közel-
fekvő városokban és községekben eddig 
eszközölt mélyfúrások nem bizonyultak 
meddőknek. (…) az Ecsedi láp környéke 
elég számos helyen rendelkezik mélyebb 
fúrású kutakkal, melyek 28–101 m-ig 
terjedő váltakozó mélységekből egészsé-
ges, jó ivóvizet adnak.”

BaBinszki Edit

Az Ecsedi-láp agrogeológiai térképe – a sorozat előző részeiben meg-
jelentekkel együtt – nagy felbontásban megtalálható a https://map.

mbfsz.gov.hu/oldmaps.html címen.

Halász (balra) és csíkász (jobbra) Morvay Péter: Az Ecsedi-láp elpusztult világa tanulmányában, Búvár, 1936
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A Hadtörténeti Intézet és Mú-
zeum gyűjtőkörét a militaria 
hungarica jelenti, azaz a ma-

gyar vonatkozású hadtörténelmi 
emlékek, tárgyak és dokumentu-
mok, amelyek az évszázadokon át-
ívelő sokszínű hadimúlthoz és a min-
denkori magyar haderő történetéhez 
kapcsolódnak, egyszersmind bete-
kintést engedve annak küzdelmeibe, 
hétköznapi életébe és ünnepnapjai-
nak világába. Az egyes tárak kuráto-
rai esetenként tárgycsoportokból vá-
logattak, ugyanakkor bemutatásra 
kerültek olyan műkincsek is, ame-
lyek esztétikai szépségük által emel-
kednek ki a hasonló darabok közül. 
Ugyanakkor a bemutatott tárgyakat 
nem az állandó kiállításból helyezték 
át, egy részük korábban még nem 
volt látható a közönség előtt.

Az intézményi tárak szerint beren-
dezett installációs tér fali tárlóiban 
gondos megvilágítással mutatják be a 
különböző tárgycsoportokat. A kiállí-
tás rendezői magukra a műtárgyakra 
helyezik a hangsúlyt: a kidolgozásra, 
részletekre és ezáltal a relikviák mö-
götti történetekre. Figyelmesen szem-
lélve feltűnnek a készítéstechnikai sa-
játosságok, a díszítő eljárások, a mes-
terjegyek, a dokumentumokat őrző 
hadiintézmények és gyűjtemények 
bélyegzőinek változásai. 

RITKASÁGOK A HADTÖRTÉNETI  INTÉZET ÉS MÚZEUMBAN

CENTENÁRIUMI HADI 
KIÁLLÍTÁS

Az egészen apró tárgyak között is iga-
zi ritkaságok jelennek meg, például a 
Mária Terézia katonai rend jelvényei, 
emlékérméi és gyűrűi, díszes zászlószö-
gek és míves ezüstzászlószög-beverő 
kalapácsok, különböző korszakból szár-
mazó pecsétek és pecsétnyomók. A ka-
tonák mindennapi életéhez kötődnek 
például olvasó- vagy mellkeresztek, 
ezüst cigarettatárca, tábori levelezőla-
pok, fotóalbumok és táncrendek. 
Bemutatásra kerültek nagy gondosko-
dással őrzött XVIII–XIX. századi zász-
lók és zászlószalagok is, amelyek sérülé-
keny mivoltuk okán csak ritkán látha-
tók a közönség számára.

Igazi különlegesség a magyar hadi-
ipar törekvését és innovációját tükrö-
ző II. világháború előtt készült 9 mil-
liméteres kísérleti alumíniumtokos 
géppisztoly prototípusa, illetve az 
ENIGMA II. rejtjelezőgép. A kiállítás 
legnagyobb darabja az 50 centiméteres 
kaliberű német G6AV torpedó, amely 
egyben az egyik legrégebben kiállított 
tárgy is egyben. Az ennek a darabnak 
otthonadó térben tekinthetők meg a 
felsorakoztatott tárgyak restaurálási 
folyamatait bemutató fali tablók is.

A Hadtörténeti Kincstár című tárla-
ton helyet kaptak olyan fegyverek, 
amelyek mögött egy-egy neves törté-
nelmi személy múltja és tettei elevened-
nek meg. Ilyen Futaki Hadik András 

gróf szablyája, Klapka György honvéd-
vezérőrnagy törökös ízlésű díszszablyája 
és a legendás hírű huszártiszt, Simonyi 
József ezredes kardja. Érdemes megte-
kinteni Takács Károly alezredes 22-es 
Walther sportpisztolyát, amellyel az 
1952-es helsinki olimpián aranyérmet 
nyert. A papíralapú dokumentumok 
között is számos olyan akad, amely a 
magyar hadtörténet egy-egy rend-
kívüli szeletét tárja a látogatók elé. 
A Hadtörténelmi Levéltár legrégibb 
magyar nyelvű irata az oszmánokkal 
való küzdelembe nyújt betekintést: az 
1551. november 8-án, Szolnokon kelt 
levélben Horwatinowyth Bertalan ka-
pitány tájékoztatja Teuffel Erasmust és 
Thurzó Ferencet Lippa városának visz-
szaszerzéséről a töröktől és a vár további 
ostromáról. A kiállítás elején jobboldalt 

A százéves fennállását ünneplő Hadtörténeti 
Intézet és Múzeum Hadtörténeti Kincstár című 
szisztematikus kiállítása változatos betekintés 
nyújt a múzeum, levéltár, térképtár és a könyvtár 

óvott műtárgyai közé. 

III. Ferdinánd magyar nemesi oklevele 
kiripolci Nyadrak Miklósnak, 1638
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A kiváló huszártábornok, császári 
tábornagy, illetve később az Udvari 
Haditanács elnöke által birtokolt 
személyi pecsétnyomó az 1950-es 
években került a gyűjteménybe.

A XVIII. század utolsó évtizedéből 
maradt fenn az a tarsoly, melynek 
bársony fedlapjába fémszálakkal hí-
mezték bele a magyar címert. Ennek 
a lovassági tárgynak a múltja feltehe-
tőleg a Szent Korona 1790-ben törté-
nő visszahozatalához köthető, amikor 
a korona őrzésére vármegyei bandéri-
umokat állítottak fel. Címeres tar-
solyt viselt például Győr-Moson és 
Komáron vármegye bandériuma is. 

A Vastagh György szobrászművész 
által készített gipsz kisminta nem a fel-
használt alapanyaga miatt képez jelen-
tős értéket. A finoman kidolgozott lo-
vasszobor-tanulmány az 1848–49-es 
forradalom és szabadságharc kitűnő te-
hetségű honvédtábornoka, Görgei Ar-
túr szobrához készült 1934-ben. Az ere-
deti életnagyságú művet a következő 
évben avatták fel, a Hadtörténeti Mú-
zeum épülete előtt. Görgei alakjának 
hiteles megformázásához Aggházy 
Kamil ezredes, a Hadtörténeti Intézet 

és Múzeum alapítója nyújtott segítsé-
get. A köztéri alkotás az 1944–45-ös 
ostrom alatt megsérült, a háború utáni 
rendszer a szobrot helyreállítás helyett 
beolvasztotta. 1998-ban Vastagh György 
elképzelései alapján Marton László 
szobrászművész újra formálta az alko-
tást, amely a Fehérvári bástyán került 
felállításra. Vastagh több műalkotása is 
a Várban található: a Múzeum őrzi a 
Görgei lovas szobrának bronzmodelljét 
is, ugyanúgy az ő nevéhez fűződik az 
Úri utcában található Hadik szobor, 
valamint a Budavári Palotában a Csikós 
szobor is, amely – a tervek szerint – ere-
deti helyére fog visszakerülni.

A tiszti élet különös emlékei közé 
tartozik a báli édességet rejtő minia-
tűr fejfedők és ajándékok tárgycso-
portja. Az 1918 előtt készült kismé-
retű tárgyak arányos másolatai a hu-
szártiszti (vörös és fehér), tüzértiszti 
(fekete) és darabont testőrségi 
csákóknak. Ezeket a kézimunkával 
előállított apró tárgyakat ezüst, réz, 
kartonpapír és posztó felhasználásá-
val alkották meg. A különböző 
fegyvernemek fejfedőinek kicsinyí-
tett másolataiba csokoládét, vagy 
cukrot helyeztek az udvari reprezen-
tatív események alkalmával.

Az ünnepi kiállítás emléket állít 
minden munkatársnak és adomá-
nyozónak, akik ezekkel a tárgyak-
kal kapcsolatban álltak egykoron. 
Így ők is részesei lettek a több évtize-
des vagy több évszázados múlttal 
rendelkező műtárgyak történetének. 

KozáK-Kígyóssy 
szabolcs lászló

Thököly Imre gróf, felső-magyarorszá-
gi fejedelem nagyváradi elfogása látha-
tó az erről szóló, metszettel ellátott, latin 
nyelvű gúnyverses röpiraton. További 
fali tárlókban Peoltenberg Ernő felesé-
gének Aradról 1849. szeptember 13-án 
küldött levele olvasható, valamint a 
Kossuth Lajos által aláírt elismerő levél, 
amelyet az olaszországi magyar légió 
csapatparancsnokainak küldött a 
volturnói győzelem után.

A kiállítás legkülönlegesebb tárgyai 
között említhető az utolsó budai pasa, 
Adbur-Rahmán Abdi Arnaut tábori 
Koránja. Az oszmán díszítőművészet 
formavilágára jellemző, kecske- vagy 
juhbőrből készült borítójú szent iratot 
a pasa 1686-ban, a felszabadító ostrom 
előtt Sztambulba küldte. Ezt 1939-
ben egy államközi szerződés révén 
adományozta Törökország a Hadtör-
téneti Múzeumnak. A darab múltjá-
nak érdekessége, hogy ez a múzeum 
rendszerváltás utáni történetének első, 
pályázati úton restaurált darabja.

Kivételes értékkel bír Hadik And-
rás gróf 1760-as évekből készült pe-
csétnyomója, mely kézi megmun-
kálás által, hegyikristályból készült. 

MILITARIA
A militaria körébe tartozó tárgyak gyűjtése már a kora újkortól nyomon követhető a fő-
úri gyűjteményekben, ahol egy-egy elhunyt családtag vagy jelentős történelmi alak 
relikviái mellett a ritkaságnak számító és különös értéket jelentő fegyvereket is meg-
őrzésre alkalmasnak tartották. A következő évszázadok alatt ezek a kincstárak 
(Schatzkammerek) szolgáltak ezen megbecsült fegyverek és kuriózumok otthonául. A 
XIX. századtól kezdve új igény jelent meg a közösen megőrzött hadtörténelmi emléke-
zet összefoglalására és rendszerezésére, melynek első színterei az országos kiállítá-
sok, valamint az állami gyűjtemények lettek.

Fémszálakkal hímzett lovassági tarsoly (1790)
(A SZERZŐ FELVÉTELEI)

Adbur-Rahmán Abdi Arnaut, az utolsó budai 
pasa tábori Koránja

Görgei Artúr lovasszobrának gipsz kismintája. 
Vastagh György alkotása (1934).
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Júniusban, a nyári napforduló havában a Nap 
már jócskán fél kilenc körül nyugszik! Nézzük, 
milyennek látjuk az eget június 15-én 21 óra-

kor, a kora esti szürkületben!

A téli égbolt csillagképei közül már csak az Ikrek két fényes 
csillaga, a Castor és a Pollux pillantható még éppen meg a 

nyugati égbolt alján. Jelenleg a Merkúr és a Mars is kötelékben 
jár erre, június 18-án kerülnek egymáshoz legközelebb az égen, 
az esti szürkületben próbáljuk majd ezt a szép párost megfi-
gyelni. Szintén alacsonyan, a horizontba süllyedve áll észak-
nyugaton a Szekeres, legfényesebb csillaga a Capella. Északra 
a Perzeusz és a Kassziópeia csillagképek pislákolnak közvetlenül 
a látóhatár felett. Megtalálásukra most már valóban csak városi 
fényektől mentes, a horizontig húzódó látótérrel rendelkező helyről 
nyílhat lehetőség. Felettük a nagy kiterjedésű, de halvány csillagok 
alkotta Zsiráf csillagképet kereshetjük. Az Ikrektől keletre sorra követ-
keznek az állatövi csillagképek; a Rák, az Oroszlán, a Szűz, valamint a 
Mérleg. A fényes Jupitert is errefelé kereshetjük ezekben a napokban, a 
Kígyótartó csillagkép déli részén jár. Az állatövi csillagképek alatt, a déli égbolt 
alján halvány csillagképek sorakoznak: az Északi Vízikígyó, a Szextáns, a Serleg és 
a Holló. A fejünk felett, egészen magasan helyezkednek el az Ökörhajcsár, a Bereniké 
haja és a Vadászebek, valamint a Nagy Medve (Nagy Göncöl), Kis Medve (Kis Göncöl) 
és a Sárkány csillagképek. Az Ökörhajcsártól keletre kereshető az Északi Korona 
halvány csillagíve, illetve a Herkules. 

A bolygók közül a Merkúr a hónap folyamán jól megfigyelhető napnyugta után a 
nyugati ég alján. A hónap elején egy és negyed órával nyugszik a Nap után, látha-
tósága egyre javul. 23-án lesz legnagyobb keleti kitérésben, ekkor bő másfél órával 
nyugszik a Napot követően. A Vénusz napkelte előtt kereshető mint ragyogó fehér 
fényű égitest a keleti látóhatár közelében. A hónap folyamán közel ötven perccel kel 
a Nap előtt, fényessége -3,8 magnitúdó. A Mars az Ikrekben, majd 28-tól a Rákban 

Az égbolt képe  
2019. június 15-én  

21 órakor

TUDTA-E?

A Jupiter légkörében a hidrogén és a hélium a leggyakoribb gáz. A maradék egysze-
rű hidrogénvegyületekből áll; metánból, ammóniából és vízből, de vannak bonyolul-
tabbak is, mint például etán, acetilén és propán. Ezek a vegyületek kondenzálódnak 
a felső légkör különböző színű felhőivé, és segítenek a Jupiter jellegzetes, sávos 
kinézetét kialakítani. A légkör hőmérséklete a bolygó belseje felé haladva növekszik. 
Mivel a gázok eltérő hőmérsékleteken kondenzálódnak, különböző típusú felhők 
képződnek a megfelelő magasságokban. A Jupiter egyenlítői vidékén a gázt a Nap 
mindvégig melegíti, s ez felemelkedve a poláris régiók felé halad. Onnan viszont a 
hidegebb gázok kisebb magasságban az egyenlítő felé áramlanak, s ezzel egy nagy 
cirkulációs cella jön létre. Ez az egész féltekére kiterjedő cirkulációs áramlás egye-
nes vonalú lenne, ha a Jupiter nem forogna. Mivel azonban ezt teszi, így a Coriolis-
effektus hatására az észak–déli irányú áramlás eltérül kelet-nyugat irányúvá. Ennek 
eredményeképp a nagy cirkulációs cella több kisebb, fel- vagy leszálló mozgású 
cellává hasad szét. Ez a bolygó felszínén váltakozó színű sávok formájában ölt ala-
kot. A Jupiter emelkedő, hűvös fehér sávjait zónáknak, míg a vörösesbarna, leszálló, 
melegebb részeket sávoknak nevezzük.

végzi előretartó mozgását. Napnyugta után látható a nyugati látóhatár közelében, 
másfél órával a Nap után nyugszik. Fényessége 1,8 magnitúdó. A Jupiter a Kígyótartó 
csillagképben végez hátráló mozgást, 10-én lesz szembenállásban a Nappal. Egész 
éjszaka látható sárgás fényű, ragyogó égitestként, fényessége -2,6 magnitúdó. 
A Szaturnusz szintén hátráló mozgást végez a Nyilas csillagképben, késő este kel, az 
éjszaka nagy részében megfigyelhető. Fényessége 0,2 magnitúdó. Az Uránusz kora 
hajnalban kel, a délkeleti égen kereshető a Kos csillagképben. A Neptunusz éjfél 
körül kel, az éjszaka második felében kereshető a Vízöntő csillagképben. 

Jupiter
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Edmond Halley angol csillagász 1716-ban közzétette a javaslatát a Nap–Föld távol-
ság megmérésére, amelyhez a Vénusz átvonulásait tartotta a legalkalmasabbnak az 
akkor rendelkezésre álló lehetőségek közül. A csillagászok a XVIII. században még 
csak a bolygópályák méreteinek arányát ismerték jól. Ha csak egyetlen pálya pontos 
méretét sikerült volna megtudni, az alapján a többi bolygópálya adatait is megkap-

hatták volna. Ennek a csillagászati problémának a megoldása volt a fő célja 250 
évvel ez előtt Hell Miksa és Sajnovics János Vardø szigetére tett expedíciójának 

is. A nehéz utat a távoli, jeges tájra az indokolta, hogy ezen a helyen, túl az 
északi sarkkörön és nem sokkal a nyári napforduló előtt a Nap nem nyugo-

dott le, így az Európában éjfélre eső, június 3. 21 óra 15 perc és június 4. 
3 óra 26 perc között lezajlott jelenség megfigyelhetővé vált. A szigeten 
közel hét hónapot kellett eltölteniük a Vénusz átvonulásáig, ez alatt 
az idő alatt egyéb irányú csillagászati megfigyeléseket is végeztek, 
Sajnovics pedig részletes feljegyzéseket készített a magyar és a lapp 
nyelv között észrevett hasonlóságokról, és noha nyelvész képzettsé-
ge nem volt, elemző tudósként lényegében lerakta az összehasonlító 
nyelvészet alapjait. A megfigyelést három távcsővel végezték, Hell, 
Sajnovics és Borchgrevink, az órát a szolgájuk olvasta le azokban a 
pillanatokban, amikor valamelyikük kiáltva jelezte egy esemény álta-

la bekövetkezettnek talált pillanatát (a Nap és a Vénusz korongjának 
látszólagos érintkezéseit). Az időjárás kegyes volt hozzájuk, mert az 

átvonulás előtt és közben is felhők takarták a Napot, de a kontaktu-
sok, vagyis a tulajdonképpeni események idejére az égnek az a része 

tökéletesen kitisztult. A világ számos pontjára szétszóródott megfigyelők 
– James Cook erre az eseményre időzítette első útját Tahitira – eredmé-

nyeinek megérkezésére hosszú időt kellett várni, de Hell végül kiválasztotta 
azokat, amelyeket a legmegbízhatóbbnak ítélt. Ezek alapján elvégezte a szá-

mításait, és eredményként a Föld–Nap távolságra 151,7 millió kilométert kapott. 
Ha ezt a ma már pontosan ismert 149,6 millióhoz viszonyítjuk, elmondható, hogy a 
megfigyelések kitűnően sikerültek.

      L. H.

Hell Miksa

A Vénusz korongja 
a Nap előtt (2012)

A Nap és a Vénusz korongjának látszólagos kontaktusa 
a 2012-es átvonuláskor.

Sajnovics János 1770-ben megjelent nyelvészeti munkájának címlapja
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

A ktuálisan a májusi esőről, a má-
jusi szerelemről s egy érettségi 

kérdés. – A felhőóriás mint a Föld 
Szelleme tornyosul, lehet pusztító 
kártevő vagy felmentő a gyilkos 
aszálytól. Mindenképpen a parányi 
vízgolyókban széthintette az áldást. 
Parányi? Mihez viszonyítunk? A hold-
feletti szférából nézve a minket ijesztő 
Földszellem csak egy pixel a Kék Boly-
gó gömbjének fehér felhőörvény-raj-
zolatában. Maga a Földgolyónk pedig 
a parányinál is kisebb az Univerzum-
ban. Mégis, sőt épp ezért hatalmas fe-
lelősségünk, hogy egy ideje az élet urai 
vagyunk rajta. Elég érettek-e, hogy 
tudjuk, akarjuk önkényünkkel össz-
hangban tartani a többi földi lény éle-
tét? Ökológiai lábnyomunkat csök-
kentheti-e a növekvő innováció? Föld-
lakó társaink megismerésének esz-
köztárát látványosan gazdagítja!  

H. J.

2

1

Kérjük, megmutatni szánt képét jpg formá-
tumban küldje az eltud@eletestudomany.hu 
címre, és a tárgyrovatba írja: ét-galéria. Jutal-
ma a „kiállításban” megnyilvánuló elismerés. 

A hónapképe 5000 Ft. díjat kap.

KEDVES OLVASÓNK! 
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5

43

1. Tóth Sándor Péter (Budapest, tsp000@gmail.com) – Csalán-
levélbogár-nász a friss hajtáson

2. Horváth Miklós (Butyka, hmika@vilaglex.hu) – Figyelmeztetés

3. Dr. Börcsök Sándor (borcsoksdr@hotmail.com) – Májusi eső, 
májusi szerelem – Jócskán esett az eső, körülnéztem a kertben, és 
egy torz gilisztát láttam.  Máskor a lépéseimre visszahúzódik, most 

nem.  Meghalt, gondoltam.  Aztán közelebbről feltűnt, hogy négy vége 
van.  Leesett a tantusz: ez egy szerelmespár. Nagyon belefeledkeztek, 

semmi nem zavarta őket.  Csináltam több fölvételt, villantottam, köze-
lebb léptem, de maradtak.  Szinte szégyelltem meglesni őket.  Áldott 
jó májusi eső, Göre Gábort idézve: „Melyhöz hasonló jókat kívánok.” 

Csak egy rigó rájuk ne találjon! 

4. Ifj. Kóta Róbert (Érsekújvár, rbert.kta05@gmail.com) – Felszállás 
elhalasztva

 
5. Szántói Zoltán (Sümeg, szantoi.zoltan@gmail.com) – Társbérlőnk 
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LogIQs
www.mensa.hu

3. fejtörő – Sárdi Tibor feladványa

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

ményes gondolkodást kívánunk!

2. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

1. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: 149

(A bal oldali szám felét és a jobb oldali szám négyzetét írjuk le egy-
más mellé középre.)

2. fejtörő –  Feleki Zoltán feladványa

Megoldás: 3.VAMP

(Az egyes szavakban az első és az utolsó betű megegyezik a hét 
napjainak első és utolsó betűjével.)

3. fejtörő – Sárdi Tibor feladványa 

Megoldás:

Írja a játéktábla soraiba és oszlopaiba az 1-6 számjegyeket úgy, 
hogy az egyes számjegyek minden sorban és oszlopban egyszer 

szerepeljenek!
A játéktáblába beírt relációs jelek a szomszédos mezőkbe írandó 

számok nagyságának egymáshoz való viszonyát mutatják.

Három aranyásó, Sam, Mick és Bob osztoztak 6 darab aranyrögön: 
egy-egy 3, 5, 6, 7, 8 és 9 grammoson. Sam másfélszer annyi tömegű 
aranyat kapott, mint Mick. Bob a maradékot kapta, így mindegyikük-
nek az aranyrögök össztömegének legalább ötöde jutott. Hányféle-

képpen osztozhattak az aranyrögökön?

A két halmaz szavai két különböző tulajdonság alapján illenek egy-
máshoz. Melyik szó illik a metszetbe?



Csalás és öncsalás

Ágat un – ez egy anagramma. Meg tudja fejteni, 
Kedves Olvasó? Nem csoda, ha nem, mivel ez a fel-
advány gyakorlatilag megfejthetetlen. Elvileg ugyan 
létezik megoldása: a betűk átrendezésével kirakható 
az, hogy taguán, ami a repülő mókus egy ritkán 
használt neve, de ezt a szót néhány szakemberen kí-
vül aligha ismeri bárki is. Pszichológiai szempontból 
nem is az az érdekes, hogy valaki meg tudja-e fej-
teni ezt az anagrammát, hanem az, beismeri-e, 
hogy nem tudta megfejteni.

No de miért ne ismerné be?
Az embernek alapvető igénye, hogy pozitív képet 

tartson fenn önmagáról, csakhogy gyakran történik 
velünk olyasmi, amiből azt a következtetést kellene le-
vonnunk, hogy talán nem is vagyunk olyan szépek, 
okosak és becsületesek, mint ahogyan hittük. Ilyenkor 
lép működésbe a „pszichológiai immunrendszer”, 
mely arra késztet bennünket, hogy a tényeket a szá-
munkra kedvező módon szűrjük meg, értelmezzük át 
vagy törjük kerékbe. Ennek a – gyakran nem is tuda-
tosan zajló – folyamatnak a célja az, hogy elhárítsuk a 
pozitív énképünket fenyegető hatásokat. Olykor 
azonban nem lehet elkerülni, hogy önbecsülésünk 
némi kárt szenvedjen; ilyenkor az énvédő mechaniz-
musok feladata az, hogy mielőbb kiköszörüljék a csorbát, 
vagyis gyorsan bizonyítékot szolgáltassanak arra, hogy még-
iscsak remek emberek vagyunk.

Vajon mennyire vagyunk kiéhezve ilyenkor az énerősítő 
hatásokra? Fel tudunk-e használni lelki békénk helyre-
állítására olyan tényeket, melyekről pontosan tudjuk, 
hogy hamisak? Ezeknek a kérdéseknek a vizsgálatára 
S. Wiley Wakeman és két munkatársa egész kísérletso-
rozatot tervezett.

Egyik kísérletükben a résztvevők mintegy felének az 
önértékelését egy kicsit megtépázták: rendkívül nehéz 
„tudástesztet” töltettek ki velük, amelyben bárki em-
berfia a legjobb esetben is csak bukdácsolni tud. A kér-
dések között effélék szerepeltek: „Mi Dél-Amerika leg-
magasabb hegycsúcsa?”, „Ki találta fel a karórát?”. 
Ugyanekkor a másik csoport tagjai végtelenül egyszerű 
kérdéseket kaptak: „Mi a kedvenc színed?”.

Ezután mindenkinek értékelnie kellett saját felkészültsé-
gét, sikerességét, vagyis kompetenciáját a kérdéssor kitöl-
tésével kapcsolatban. A következő feladatban a résztve-
vők anagrammákat kaptak, melyeket szigorúan egymás 
után kellett megoldaniuk, és minden helyes megfejtésért 2 
font volt a jutalom (a kísérletet az Egyesült Királyságban 

végezték). A megoldásokat azonban nem ellenőrizte sen-
ki, a résztvevők egyszerűen csak közölték, hány anag-
rammát fejtettek meg. Két megoldható feladvány után a 
harmadik a taguán volt, így a kutatók pontosan tudták, 
hogy aki három vagy annál több anagramma megoldását 
jelentette, az – finoman szólva – szépített az eredményén. 
Végül újból a kompetencia értékelése következett.

A résztvevők 71%-a csalt az eredmény jelentésekor, és 
ez nem is csoda, hiszen így több pénzt zsebelhettek be. 
Az már viszont meglepő, hogy a nehéz tudástesztet kitöl-
tő, és ezért alacsonyabb kompetenciaszintről beszámoló 
résztvevők önértékelése az utolsó teszt szerint nagyot 
emelkedett, miután a hamis eredményről beszámoltak. 
Mintha csak valóban három, négy, öt anagrammát tudtak 
volna megoldani, és ezzel bizonyították volna önmaguk 
előtt kiváló teljesítőképességüket. A becsületes – legfel-
jebb két megoldást bejelentő – „megtépázottak” kompe-
tenciaértékelése viszont nem javult ilyen mértékben.

Ezek az eredmények azt jelzik, annyira szükségünk 
van az énképünket erősítő bizonyítékokra, hogy akár 
még a saját csalásunknak is hajlandók vagyunk bedőlni, 
csak hogy újra felnézhessünk önmagunkra.

Mannhardt andrás

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Külső kísértések skálája

Egy új kutatás keretében kidolgozták 
a külső ingerekre való válaszkészség 

skáláját étvágy és evés tekintetében. 
Nem meglepő, de immár bizonyított 
mellékes eredménye a kutatásnak az 
is, hogy a külső ingerekre adott 
válasz az ételek esetében nagyobb 
a televízióreklámoknak rendszeresen 
kitett gyerekek esetében. A skála az el-
hízott gyerekeket kezelő szakemberek-
nek és a szülőknek is segítségére lehet.

Az Egyesült Államokban, ahol a 
kutatást folytatták, minden negye-
dik, óvodáskorú gyerek túlsúlyos 
vagy elhízott, azaz több betegség, 
köztük a rák rizikófaktorával ren-
delkezik. Az étellel kapcsolatos in-
gereknek való korai és állandó ki-
tettség feltételes evést okozhat, ahol 
az inger maga válik jelzéssé a gyerek 
számára. Így tanulják meg, hogy 
külső hatásra egyenek, a belső, bio-
lógiai éhségjelzésekkel szemben.

felmérőlap 33 olyan tételét, amelyek-
ről úgy gondolták, alkalmasak a külső 
ételingerekre adott válaszreakció mé-
résére. Ilyen volt például az elhaladás 
étterem előtt, sorban állás a pénztárnál, 
látni, ahogy mások esznek vagy hal-
lani az étel csomagolásának zörgését. 
Az egyes tételeknél a szülők egy skálán 
értékelhették, hogy a viselkedés leírá-
sa mennyire jól fedi le saját gyerekük 
reakcióit. Az így kialakított tételekből 
álló kérdőívet adták aztán oda 456 ön-
kéntes szülőnek, akiket közösségi olda-
lakon kerestek meg az egész országból. 

Homokba hullott emlékezet

A vulkánkitörések, kozmikus ere-
detű becsapódások, valamint az 

emberi tevékenység következtében 
egyaránt létrejöhetnek sajátos formá-
jú, méretű és összetételű anyagszem-
csék, melyek képesek hatalmas távol-
ságra eljutni keletkezésük helyétől.

Emberi tevékenység következté-
ben többek között a tűzijátékok, 
ipari szennyezőanyagok és atom-
robbantások eredményeképpen ke-
letkeznek különleges részecskék, 
melyek geológiai vizsgálatok so-
rán egyértelműen elkülöníthetők a 
környezet anyagától.

Ilyen részecskékre bukkantak a 
Hirosima-öbölben végzett, eredeti-
leg az apró tengeri állatokat vizsgáló 
kutatás során. A szakemberek arra 
következtetnek, hogy a vízparti 
homokból vett mintákban lévő kü-
lönös szemcsék az 1945. augusztus 
6-án a városra dobott nukleáris töl-
tet robbanása következtében jöttek 
létre és ágyazódtak be a parti ho-
moksávba. A mintákat két helyszí-
nen, az atomrobbanás középpontjá-
tól hat, illetve tizenkét kilométerre 
lévő partokról gyűjtötték be. 

partszakaszán tömegüket mintegy 
30 tonnára, a környező vizekben lévő 
anyag mennyiségét négyzetkilométe-
renként körülbelül 2000–2800 tonná-
ra becsülik. A jelentős tömegarány is 
bizonyítékul szolgálhat arra, hogy 
egy hatalmas, katasztrofális esemény 
következett be a mintavételi hely-
színek közvetlen közelében. Ezt tá-
masztja alá a részecskék gömbölyű 
alakja és áramvonalas formája is, 

Felnőttek és 7–12 év közötti gyere-
kek számára korábban készítettek már 
pszichometrikus skálákat, hogy mér-
jék a külső ételingerekre adott választ, 
a mai óvodáskorú gyerekek esetére 
azonban eddig nem készült hasonló.

A Dartmouth–Hitchcock Egész-
ségügyi Központ kutatócsoportja 
Jennifer Emond vezetésével a koráb-
bi kutatások kiterjesztésével rövid, 
a szülők együttműködésével készült 
mérés kidolgozását tűzte ki célul, 
mely könnyen alkalmazható a gyer-
mekek természetes környezetében. 
Az ilyen skála megalkotása azért 
fontos, hogy megértsük, hogyan nö-
veli a fiatal gyerekek elhízási kocká-
zatát a jelenlegi elhízásra biztató kör-
nyezet, beleértve az ételhirdetéseket. 
Az erről szóló tanulmány az Appetite 
című folyóiratban jelent meg.

A kutatást két fázisban folytatták le. 
Először 2–5 éves gyerekek szüleiből 8 
fókuszcsoportot állítottak össze, és 
segítségükkel listázták egy kezdeti 

Az anyagszemcsék alakjukban, szí-
nükben és összetételükben is külön-
böztek a parti homok nagy részét 
alkotó kvarcos-földpátos üledéktől. 
A furcsa szemcsék többnyire göm-
bölyded alakúak, áramvonalasak vagy 
jól megfigyelhető olvadékos-törmelé-
kes külső jellemzi őket.

Tömegarányuk meglepően nagy, 
átlagosan a parti homok másfél 
százalékát teszik ki. A mintavétel 

A különleges, atomrobbanás által létrehozott szemcsék
 (a fehér szakasz 1, a piros fél, a sárga 0,2 milliméter hosszúságot jelöl)
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A statisztikai elemzés után végül a listát 
9 elemre szűkítették le, és megszületett 
az ún. Külső Ételinger Válaszkészség 
Skála. A mérésben szereplő tételek pél-
dául a márkás csomagolás, a termék el-
helyezése, a társas befolyás, az éttermek 
logói – ezek mind az ételreklámok egy-
egy aspektusát képviselik és befolyásol-
ják a fiatal gyerekek étkezési szokása-
it. Mindezek alapján kiderült, hogy a 
válaszkészség nagyobb volt azoknál a 
gyerekeknél, akik rendszeresen van-
nak kitéve televízióreklámoknak és 
ez összekapcsolható a túlzott étkezés 
szokásával. 

A következő lépésben a kutatócso-
port összeveti a skála eredményeit 
laboratóriumi körülmények között 
készült külső inger kiváltotta evés-
mérésekkel. A gyerekek fejlődésé-
ben ugyanis ez az életkor kritikus 
szakasz, így fontos felismerni, hogy 
természetes környezetük hogyan be-
folyásolja étkezési szokásaikat.

Dartmouth-Hitchcock Medical Center

Volt, aki a teremben is érzékeltet-
ni tudta a csillagászati távolságokat, 
volt, aki kitalálta a science poetry-t és 
ebben a stílusban beszélt a C-vitamin 
felfedezéséről. Látványos előadást lát-
hattunk a látásról, hallhattunk do-
bokról, ritmusokról és rezgésekről, 
de szóba került a beszédakusztika is. 
Az elhangzott témák között több szólt 
mentális és fizikai egészségünkről, il-
letve a betegségek megelőzéséről. 
Érdekes módon mindegyik díja-
zott előadó témájának volt köze az 
orvosláshoz. A közönségdíjas Tulics 
Miklós Gábriel azon dolgozik, hogy 
a páciensek hangjából bizonyos 
betegségekre tudjon következtetni. 
3. lett Zubovics Evelin, aki a serdülők 
alkohol- és drogfüggőségéről beszélt, 

a 2. díjat kapott Reéb Zsófiától pedig 
megtudhattuk, hol lakik a félelem az 
agyban és milyen fontos szerepe van 
ennek a funkciónak életünkben.

Az első helyezést elért Asztalos Lilla 
magas tudományos igénnyel, de köz-
érthetően beszélt arról – ami sokak-
ban megdöbbenést is keltett –, hogy 
mennyire védtelenek vagyunk az or-
vosi eszközöket, például a pacemake-
reket veszélyeztető hekkelések ellen. 

Idén tehát Asztalos Lilla gé-
pészmérnök, a BME Anyagtu-
dományi és Technológia Tanszék 
doktorandusza képviseli hazánkat 
Cheltenhamben. A fiatal szakem-
ber szerepelt már A hét kutatója 
című rovatunkban is – ezt az ÉT 
2019/6. számában olvashatják.

T. Z.

ami arra utal, hogy a keletkezés kö-
rülményei során fontos szerepet ját-
szott a nagy részecskesebesség és a 
magas hőmérséklet. Összetételük-
ben egyaránt meghatározó a kalci-
um, a magnézium, az alumínium, 
a kén, a szén és a vas.

A különleges szemcsék természetes 
eredete nagy valószínűséggel kizár-
ható. Hasonló formájú részecskék 
keletkeznek ugyan mikrometeoritok 
légkörbe kerülése esetén vagy vul-
kánkitörések alkalmával, azonban 
azok összetétele jelentősen eltér a Ja-
pánban talált mintákétól. 

Sokkal valószínűbbnek tűnik tehát a 
részecskék robbantásos eredete. A nuk-
leáris tesztek alkalmával használt te-
rületeken is hasonló formájú anyag-
szemcsék keletkeztek a robbantások 
után, amelyek jól reprezentálták a 
helyszín anyagösszetételét. A hiro-
simai atomhulladék-részecskék ese-
tén is ez a helyzet, azonban abból a 
szempontból különlegesek, hogy a 
bombatámadás lakott területen tör-
tént, nem sivatagban, ahogy például 
a Trinity-teszt esetén. Az urbánus 
környezet széles skáláját nyújtotta 
a jelen lévő anyagoknak, amelyek 
a bomba robbanásakor a pillanat 
törtrésze alatt elpárologtak, majd a 
tengerpart homokjába hullva máig a 
háború pusztítására emlékeztetnek.

DáviD Tibor

FameLab 2019

Másodszor rendezték meg ha-
zánkban a FameLab nemzetközi 

tudománykommunikációs versenyt, 
melyet most is a Magyar Tudományos 
Akadémia és a British Council Hunga-
ry közösen szervezett meg. Az ere-
deti kezdeményezés Angliában, 
Cheltenhamben született. A helyi 
tudományos fesztivált 2005-ben tar-
tották meg először, 2007-től vált 
nemzetközivé a megmérettetés.

Az első magyar FameLabe-t tavaly 
nagy érdeklődés kísérte, így idén is 
sokan jelentkeztek. Az elődöntő és 
egy mesterkurzust tartalmazó fel-
készítő hétvége után 12-en vehettek 
részt a döntőben, melyet május 13-án 
tartottak az MTA Székház Díszter-
mében. A verseny fő célja az, hogy 
új tehetségeket fedezzenek fel, akik 
a nagyközönség számára is érdeke-
sen, izgalmasan tudnak bemutatni 
egy-egy tudományos témát. Nap-
jaink gyorsuló világában rendkívül 
fontos, hogy rövid és közérthető is 
legyen ez a bizonyos bemutató, de 
nem hiányozhat a szakmai hitelesség 
sem, gondoljunk csak az álhírek, ál-
tudományos eszmék terjedésére.

Mindezeket figyelembe véve ta-
lán már érthetőbbek a szabályok is: 
mindössze három perc állt az elő-
adók rendelkezésére, s hogy még na-
gyobb legyen a kihívás, csak olyan 
egyszerű szemléltető eszközöket 
használhatnak, amelyeket kényel-
mesen fel lehet vinni a színpadra, 
és azonnal bevethetők. Ilyen szem-
pontból tehát nagyfokú kreativitásra 
volt szükségük a fellépőknek, hiszen 
multimédiás technikákat nem alkal-
mazhattak. A zsűri az előadásokat 
tartalom és közérthetőség alapján 
értékelte, de ugyanilyen fontos volt 
a fellépő kapcsolata és hatása a kö-
zönségre Az előadások megtekint-
hetők az interneten, így most csak 
néhányat emelünk ki közülük, de 
érdemes megnézni mindegyiket.

(FOTÓK: TRUPKA ZOLTÁN)



Csöpp fejben hatalmas ész 
– következtető darazsak

A tanulás rendkívül fontos eleme a 
környezethez való alkalmazko-

dásnak. Általában igaz, hogy habár 
az állatok öröklött viselkedéskészlete 
lehetővé teszi egyes alapvető fontos-
ságú feladatok elvégzését, kihívások 
leküzdését, ám a környezet gyorsab-
ban változó, kiszámíthatatlanabb ele-
meihez mindez már nem elegendő. 
Ilyenkor segít a tapasztalatszerzés, 
amely egyedre és helyzethez szabott 
módon változtatja meg a viselkedést.

Természetesen a tanulásnak is 
vannak összetettségi fokozatai. Nem 
mindegy például, hogy az egyednek 
„mindent” meg kell-e tapasztalnia, 
vagy képes elméjében olyan követ-
keztetések kialakítására, amelyhez 
ugyan van némi kiindulási informá-
ciója, de ezek csak újrakombinálás 
révén  adhatnak támpontot az új 
helyzetben. Az intelligencia bioló-
giai definíciója épp ezt a képességet 
emeli ki: képesség a tanulásra és a ta-
nult ismeretek új helyzetben történő, 
rugalmas alkalmazása.

A komplex elmeműködést vizsgáló 
kutatók egyik „kedvenc” jelenségét 
tranzitív következtetésnek hívják. Itt 
röviden arról van szó, hogy ha valaki 
találkozik ezzel a relációsorozattal: 
A<B, B<C, akkor ha ezután dönte-
nie kell A és C viszonyáról, közvet-
len tapasztalat híján csak akkor tud 
helyesen cselekedni, ha elméjében 
kialakul a következtetés, hogy a 
korábbi tapasztalatokból adódó leg-
valószínűbb kimenet az A<C lesz. 

A tranzitív következtetési képesség 
embereknél nyilvánvalóan megvan, 
az állatvilágban pedig egyrészt a 
központi idegrendszer komplexitásá-
hoz, másrészt a faj szociális viszonya-
inak összetettségéhez szokták kötni 
a valószínűséget. A társas erőviszo-
nyok (például rangsorban elfoglalt 
hely) változékonyságát, pillanatnyi 
alakulását ugyanis igen előnyös, ha 
az egyed úgy is észben tudja tartani, 
ha nem kerül közvetlen összeütkö-
zésbe a csoport összes tagjával.

Az utóbbi években nemcsak az em-
ber közelebbi rokonainál, hanem még 
olyan, tőlünk távolabb álló gerince-
seknél is igazolták a tranzitív követ-
keztetés képességét, mint egyes sügér-
fajok. Azonban amikor a máskülön-
ben bámulatos kognitív képességek-
kel rendelkező háziméhet tesztelték, 
kiderült, hogy azok nem képesek az 
említett feladat megoldására. Vajon 
ez arra utal, hogy a rovarok összessé-
gében szerény számú neuronból álló 
agydúca már nem képes komplex re-
lációviszonyok modellezésére?

Amerikai kutatók két papírgyártó da-
rázs fajon tesztelték mindezt. A Polistes 
dominula (déli papírdarázs) és a Polistes 
metricus (barna papírdarázs) kisebb ko-
lóniákban él, ahol több „királynő” is 
szaporodik, viszont közöttük rangsor 
alakul ki, amely szerint a magasabb 
rangú egyedek inkább a peterakás-
sal, míg az alárendeltebb nőstények 
a kolóniafenntartással foglalkoznak. 
A kezdeti feltételezés az volt, hogy e 
darazsak számára hasznosabb lenne 
a tranzitív következtetés képessége, 
hiszen náluk, a méhekkel szemben 
a rangsornak nagy fontossága van. 
A kísérlethez a vadonból befogott 
nőstény darazsakat megtanították 
öt szín elkülönítésére azok „jósága” 
alapján. A tanítást negatív ingerek-
kel (büntető áramütések) végezték. 
A tanított relációk a következő lo-
gikai sort képviselték: A<B, B<C, 
C<D, D<E. Minden betű egy-egy 
színt jelöl, és a darazsakat a színpá-
rok rangsorolására úgy tanították 
meg, hogy egy négyzet alakú aré-
nába engedték őket, ahol az aréna 
egyik fele az egyik, a másik fele a 
másik színt mutatta. A „kellemet-
lenebb” oldalon a padlóba áramot 
vezettek, míg a „kellemes” oldal 
áram nélkül maradt. Amikor a da-
rázs megtanulta, hogy melyik oldal-
ra kell mennie a kellemetlen inger 
elkerülésére, jött a következő páros 
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tanítás, ahol az addig kellemetlen szín 
lett az árammentes, és egy új színt kel-
lett megtanulni mint kellemetlen dol-
got. Amikor mind a négy párosítást 
begyakorolták és tudták a darazsak 
(egy-egy reláció megtanulásához ele-
gendő volt összesen 6 próba), jött az 
érdekes feladat: mit választanak, ha az 
aréna egyik fele a B, a másik a D jelű 
színű? E két színt ugyanis még nem 
látták közvetlen párosításban. A dön-
tő tesztben az aréna egyik oldala sem 
volt áram alatt, vagyis a darazsak itt 
már nem támaszkodhattak közvetlen 
tapasztalatokra.

Az eredmények alapján mindkét 
darázsfaj nőstényei kitűnő tranzitív 
következtetők – konzekvensen a B 
színt választották, elkerülve a D 
jelűt. A megtanult összefüggésekre 
még öt nap elteltével is emlékeztek. 
Mindez bizonyította, hogy a méhek-
nél kapott negatív eredmény nem a 
túl kis agydúc miatti kapacitáshiány 
következménye – a kísérletben sze-
replő papírgyártó darazsak központi 
idegrendszere a méhekéhez hason-
lóan mintegy egymillió neuronból 
áll csupán. A nagy különbséget a 
szociális struktúra eltérése okozhat-
ja. A méheknél a kolóniában hatal-
mas, egyenrangú dolgozótömeg él 
egy-egy királynővel, gyakorlatilag 
belső versengés nélkül. A kérdéses 
darazsaknál viszont a hierarchia 
alapvető fontosságú az egyed sikere 
szempontjából – ez pedig evolúció-
san megkövetelte a komplex követ-
keztetési képesség kialakulását. 

PongrácZ PéTer
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Következő vizsgaidőpont:
 
2019. augusztus 17.
Jelentkezési határidő: 2019. július 31.

PRÓBÁLJA KI 
LEGÚJABB
NYELVVIZSGÁNKAT! 

Az első hazai fejlesztésű  
számítógépes nyelvvizsga

AZ ÚJ NEMZEDÉKNEK!

Államilag elismert nyelvvizsga

Kedves Olvasóink!

A 2007 és 2017 között megjelent 
lapszámaink kedvezményesen, 
200 forintos áron vásárolhatók 

meg a szerkesztőségben.
Jó szórakozást kívánunk lapunk  

olvasásához!

Az ajakosok közé tartozó, májusban nyíló Dracocephalum austriacum 
(vízszintes 1.) valaha több állományával is díszlett Magyarországon, így 
a Keszthelyi-hegységben, a Vértesben, Fotón, Kecskemét környékén stb. 
Élőhelyei közül gyakran a löszgyep spontán záródásával szorult vissza 
vagy épp a gyep feltörése miatt veszett ki teljesen. Dolomiton és mészkö-
vön is előfordult, a bükki élőhelye pedig a mészkőbányászat miatt tűnt el. 
Hazánkban ma már csak egyetlen térségben, a Gömör–Tornai-karszton 
található meg – fokozottan védett növényünk. Jó fejtést kívánunk!

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. 
A 10. heti Élet és Tudományban elkezdődő 20 hetes rejtvénycik-
lusunk végére a négyzetek betűi – helyes sorrendbe rakva − egy 
150 éve született magyar botanikus nevét adják ki. A név megfejtői 
között az Élet és Tudomány negyedéves előfizetését sorsoljuk ki. 

VÍZSZINTES: 1. A fokozottan védett faj közönséges neve. 6. Orosz 
húsos káposztaleves. 10. Mulattat. 12. Idegen nyelvből való, elemen-
ként való lefordítással keletkezik. 13. A csodálkozás egyik szava. 14. ... 
tarda; túzok. 15. Azonban, de. 16. Konyhai edény. 17. Térség centruma! 
18. Szórványos női név, szláv eredetijének jelentése: hajnal. 19. Czu-
czor Gergely írói álneve. 20. Kettőtök közül nem téged. 21. Holnapig. 
22. Nemecsek a grundcsatában rázuhanva lebirkózza (Feri). 24. Sárvár 
folyója. 25. ... vino veritas; borban az igazság. 26. Északi megyénk név-
betűi. 27. Személyem. 28. Immár anyakönyvezhető, szórványos női név. 
30. Férfiak megszólítása. 31. Közösségeket egyesít. 33. XVI. századi 
versszerzőnk. 35. Kádár ...; népballada. 36. Asztronauta.

FÜGGŐLEGES: 1. A pókszabásúak egyik rendje; Amblypygi. 2. Kortárs 
festő, tervezőgrafikus (Miklós). 3. Pécstől nem messze lakik. 4. Egysé-

Próbálja ki!

ges irányítású monopólium. 5. Ritka, Bécsben! 6. Az írással szemben 
elrepül! 7. Csontvégek! 8. Egyéni, magán-. 9. Déry Tibor kötete. 11. Óz 
bűbájos hercegnője. 16. Aromás ital. 20. A szüret évszaka. 21. Lesotho 
fővárosa (a MAUSER anagrammája!). 23. Esze Tamás szülőfaluja. 24. 
A távolabbi múltból való. 25. Elek ...; néhai vívó, az első magyar női 
olimpiai bajnok. 29. Mókus, régiesen. 31. Tusika. 32. Beruházás, röv. 
34. A szomszédba.

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: buglyos tátorján
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Vigyázat, csalok! címmel a Ma-
gyar Kereskedelmi és Vendéglátó-
ipari Múzemban nyílt Rodolfo kiál-
lítás. Legendássá vált mondatával a 
figyelemfelkeltésen túl arra a para-
doxonra hívta fel a figyelmet, hogy 
minden csak illúzió. Ami csodának 
tűnik, csak az ügyes kezű bűvész 
mutatványa, aki nemcsak a tárgyai-

val játszik, hanem velünk, a nézőkkel is.
Gács Rezső kellékeit, könyveit, kártyáit hagyta az utókor-

ra, ezek mellett pályája kezdetétől következetesen doku-
mentálta saját munkásságát. Megőrizte fellépéseiről a szín-
lapokat, szórólapokat, műsorfüzeteket már az 1930-as 
évektől. Mintha csak tudta volna, ez az egyik legfontosabb 
tett ahhoz, hogy kulturális emlékezetünkben megtartsuk. 
Ez a precíz dokumentálás mára felbecsülhetetlen kinccsé 
vált. Olyan évtizedekről mesél, mint a pesti mulatók fény-
kora vagy a vidéki turnékörutak időszaka volt. Megtud-
hatjuk, kikkel lépett fel gyakran, hogyan változtak a szóra-
koztatás formái és helyszínei az évtizedek során. Trükkjei 
apró csodák voltak a hétköznapi tárgyakkal, amelyekkel 
nemcsak elkápráztatta közönségét, de meg is nevettette.

Nagy történelmi változások idején élt, de mindig sikeres 
tudott maradni, mert hitt abban, amit csinált, szenvedé-
lyesen szerette a bűvészetet és ennek szentelte egész életét.

A szeptember 8-ig látható tárlat a Kecskeméti Kato-
na József Múzeum Szórakaténusz Játékmúzeuma és 
Műhelye utazó kiállítása.

Szegeden, a Klauzál téren ta-
lálható a Szeged 300 – Interak-
tív Élménytér „Torta”,  ami 
nem más, mint egy tortát for-
mázó, ideiglenes kiállítóhely, 
mely Szeged 300 éves évfordu-
lója alkalmából készült el.

Ez a különleges kiállítótér két 
részre oszlik. Az első térben egy körülbelül 20 perces fil-
met láthatnak a látogatók Szeged történetéről, jelenéről 
és jövőjéről. A modern, rajzfilmes, animációs megoldá-
sokat is tartalmazó videó célja, hogy a gyermekek, fiata-
lok számára is élvezetesen 
mutassa be Szeged múltját.

A kiállítótér másik felében 
interaktív digitális játékok 
várják az érdeklődőket: a lá-
togatók által kiszínezett raj-
zok megjelennek, „életre 
kelnek” az óriási méretű ki-
vetítőn. Egy digitális terepasztalon Szeged ikonikus 
épületeivel játszhatnak a jelenlévők, a korábban elkészült 
színes rajzukat pedig képeslap formájában haza is vihe-
tik. A „Torta” szeptember 20-ig várja a látogatókat.

A holland gyűjtő, művész és for-
matervező, Erik Kessels kiállítása 
nyílt meg a Mai Manó Házban 
Erik Kessels több élete címmel.

Kessels a „talált fotográfia” egyik legfőbb képviselője, a 
Time Magazine vizuális varázslóként hivatkozott rá. 
A műfaj lényege, hogy az alkotó új fényképek készítése 
helyett legtöbb projektjéhez már meglévő fotográfiákat 
hasznosít újra, és saját mozaikjainak alkotóelemeiként al-
kalmazza őket. Kessels kamera, sőt objektív nélküli fotós: 
alkotói gyakorlatában a fotográfia ready-made elem, 
amelyet a művész helyez új kontextusba.

A munkáiban található fotók a legkülönfélébb archí-
vumokból származnak: a tudományos gyűjteményektől 
a családi albumokon át az online fotókig. A koncepció a 
modern múzeum elődjeként is 
emlegetett Wunderkammer, az-
az a „csodák kamrája” elvén ala-
pul. Az alkotónak a művel való 
viszonya nem szokványos, a ké-
peket nem ő alkotja, az újraren-
dezés és felhasználás útján válik 
alkotójukká. Kessels nagy hangsúlyt fektet a narratívá-
ra, a művek történetének elbeszélésére, az életből merí-
tett – akár valós, akár fiktív – történeteket tár fel, ame-
lyek gyakran abszurdok, provokatívak és humorosak, és 
távol állnak a megszokott konvencióktól.

A kiállítás tizenhét projekten, több száz képen és monu-
mentális installációkon keresztül vezet végig Kessels foto-
gráfiai életművén. A Mai Manóban látható először Kessels 
három új műve, egy új videómunka és két új photobook: 
a kifejezetten Budapesthez kötődő Budapest Beauties és a 
Hórusz Archívum közreműködésével összeállított leg-
újabb kiadványa, az In Almost Every Picture című sorozat 
részeként. A kiállítás augusztus 18-ig látogatható.

Az erdélyi főurak sokat adtak a 
külcsínre: tetőtől talpig se-
lyembe és nemesfémbe öltöztek, 
és zománcozott ötvösremek-

művekből szippantották a tubákot. A kolozsvári Erdélyi 
Történeti Múzeumban tegnap nyílt divattörténeti kiállí-
táson ezeket a tárgyakat lehet megcsodálni.

A Bőségszaru – fényűzés az erdélyi nemesi vi-
lágban című kiállításon több mint 200 műtárgy tekint-
hető meg az Erdélyi Történeti Múzeum gyűjteményéből 
a XVI. század végétől a XIX. századig.

Az utókor szerencséje, hogy a főurak teljes díszben temet-
keztek, néhány sírból ugyanis teljes ékszerszetteket és ruhá-
kat sikerült rekonstruálni. A kiállított tárgyak egyik jelen-
tős forrása a küküllővári református templom 1896-ban fel-
tárt, a XVI. század végéről származó sírlelete, a másik pe-
dig a kolozsvári Farkas utcai református templom 1911-es 
kriptafeltárása. A kiállítás augusztus 29-ig tart nyitva.

Minden csak illúzió

Főúri divat

Szeged 300

Virtuális varázsló
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Bánáti bazsarózsák földjén
Április végén a Zengő hegy előte-
rében, Hosszúheténynél járunk. 
A finom gyeppel borított dombol-
dalon most kezd nyílni az égszínkék 
virágú hegyi len, a távolban kakukk 
kiállt. Vezetőnk melegkedvelő tölgyes 
varázslatos erdejébe vezet, ahol már 
virágzik egy világritkaság, a pompá-
zatos megjelenésű bánáti bazsarózsa.

Malária, leharapott 
ujj és rovarok
Afrikai nagyemlősöket puskával 
elejteni sokan tudnak. Váltóláz-
tól gyötörten rovarokat gyűjteni 
kevesebben. Kittenberger Kálmán-
nak mindkettőben volt része. Több 
mint 26 ezer bogár és több ezer 
lepke céduláján olvasható a neve. 
Hazaküldött vadászzsákmányából a 
Nemzeti Múzeumban a maga ide-
jében Európa-hírű Afrika-kiállítás 
készült, mellyel a kor elismerte a 
nagy vadász teljesítményét. 

Sztereotípiák
és ami mögöttük van
Gyimesi Emese tízéves korában talál-
kozott először Szendrey Júlia alakjá-
val, Petőfi Sándor hitvesének élete 
ekkor keltette fel kíváncsiságát. Hosz-
szas kutatómunkája eredményeként 
tavaly publikálta Szendrey Júlia összes 
versét a Kortárs Kiadó gondozásában. 

A struccot mint háziállatot, eredeti 
élőhelyén kívül is sok helyen tartják. 
Szinte minden állatkertben élnek 
struccok, a képen látható példány a 
Jászberényi Állatkert lakója.

A strucc vagy közönséges strucc 
(Struthio camelus) a struccalakúak rend-
jébe és a struccfélék családjába tartozó 
Struthio nem két élő faja közül az 
egyik. A legnagyobb testű ma is élő 
madárfaj. Legközelebbi élő rokona a 
2014-ig alfajként számontartott szo-
máliai strucc (Struthio molybdophanes).

Afrikában a Szahara déli részén, Ke-
let-Afrikában, Namíbiában és a Kala-
hári-sivatagban honos. A harmadidő-
szakban még hét faja élt egy, a 
mai Svájctól Kínáig és Indiáig ösz-
szefüggő területen, de a Szaharától 
északra élt fajok legkésőbb a ne-
gyedidőszakban kipusztultak. Az 
elterjedési területe 300 000 éve 
még Mongóliáig ért. A mai Szíriá-
ból és az Arab-félszigetről már fel-
tehetőleg az ember irtotta ki. Afri-
kai őshazáján kívül betelepítet-
ték Ausztráliába is, ahol a sivatagos 
vidékeken jól meghonosodott. Te-
lepeken más kontinenseken is te-
nyésztik, néhány ilyen telep már 
Magyarországon is van.

A strucckakas 210-275 centiméter 
magasra nő meg, teste nagyjából 
2 méter hosszú, a tömege mintegy 
100-156 kilogramm. A tojó kisebb, 
175-190 centiméteres magasságú és 
90-110 kilogramm tömegű. Csöke-
vényes szárnyai a járásban, futásban 
nem segítik, csak a kakas szárnyát 
díszítő fénylő fehér dísztollaknak 
van szerepük a násztáncban. Termé-
szetes élőhelyén több mint 40 évig 
él, állatkertekben akár 50 évig is.

Kép és szöveg: 
Kucsera Péter
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