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Itt a nyár, záporoznak ránk a különféle programajánlók, 
köztük a kulturális és tudományos rendezvények gazdag 
szezonális kínálata – fesztiválokon, szaktáborokban, az 
igényes programturizmus palettáján.

Ugye nem tűnik fel semmi, kedves Olvasónk, a beve-
zető mondatomban? 

Számtalanszor találkozunk ezzel a mellérendelő szer-
kezettel: kulturális és tudományos élet/elit/konferencia 
stb. – elfogadjuk, elsiklunk felette. Pedig furcsa szemlé-
letbeli megközelítést tükröz, ami ellen – ha nem is har-
colni, de – szelíden fellépni fontos tennivalója lenne az 
ismeretterjesztésnek és a tudományok iránt elkötelezett 
nagyközönségnek egyaránt. Azt sugallja ugyanis ez a 
szinte állandósuló jelzőpáros, mintha a tudomány a kul-
túra fogalomkörén kívül létezne, alkotna. 

Tudom, sok esetben a nem eléggé árnyalt megfogalma-
zás szüli ezt a kifejezés-párt: a használók valójában a mű-
vészet és a tudomány viszonyáról szeretnének mondani 
valamit, talán egy szóismétlés elkerülésére, szinonima-
keresgélés közben találnak erre a jónak tűnő megoldásra.  

Máskor a megszokás vezet az alkalmazásához, hiszen 
Varsóban is ott áll a Kultúra és Tudomány Palotája – mi-
ért ne fogalmazhatnánk így? Sőt, még az MTA Társada-
lomtudományi Kutatóintézete által idén év elején publi-
kált „elitkutatásról” szóló beszámolókban is az szerepelt, 
hogy  „a felmérésben a szakma, vagyis a magyar kultu-
rális és tudományos élet 458 elismert tagja szavazott”.

De ettől még tény, hogy a szóhasználat egy picit pontat-
lan. S éppen azért veszélyes, mert csak egy kicsit visz fél-
re. Ugyanis észrevétlenül lopakodik be az ember emlé-
kezetébe. S ki tudja, mikor kezd el ott akaratlanul is ár-
talmas folyamatokat? Hallottam, már olyan pályázatról, 
ahol az ismeretterjesztő tematikájú pályaművek azért 
nem kaptak támogatást, mert a kiírók úgymond kultu-
rális és nem tudományos tartalmakat vártak, s a döntés-
hozók arra hivatkoztak: biztosan lesz majd más forrás az 
ismeretterjesztés támogatására.

Nem árt tehát leszögezni: a tudomány a kultúra szer-
ves részét képezni, ezt a szilárd meggyőződését lapunk 
alapítója, Szent-Györgyi Albert, vagy az idei emlékév-
ben sokszor idézett Eötvös Loránd is következetesen hir-
dette. Képviseljük hát az ő szellemiségüket!

Gózon Ákos  

Kedves Olvasónk!

Címlapon: Fa belógó gyökerei egy cenoté bejára-
tánál. Benjamin Magana felvétele az Átjárók az 
alvilágba című cikkünkhöz. 
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enzim, ami képes tetszőleges gé-
neket inaktiválni. A célzott gének 
tumorszuppresszor gének voltak, 
melyeknek működési zavarai gyak-
ran vezetnek daganatok kialaku-
lásához. A bakteriális enzim kife-
jeződése más gének átírásától füg-
gött, így specifikusan lehet célozni 
bizonyos sejtcsoportokat, melyek 
egy bizonyos gént nagy mérték-
ben fejeznek ki. 2009-ben ugyanez 
a kutatócsoport mutatta ki, hogy 
amikor a tumorszuppresszor géneket 
inaktiváló bakteriális enzim kifejező-
dését egy olyan génhez kötik, ami a 
neurális őssejtekben nagy mértékben 
íródik át, akkor a kísérleti állatok 
mindegyikében glioblasztóma alakul 
ki. Ezúttal a fő kutatási kérdés az volt, 
hogy vajon a kifejlett idegsejtekből is 
képződhetnek-e daganatok, vagy ez 
csak az őssejtekre jellemző.

Az első vizsgálatok megerősítették a 
korábbi eredményeket, az őssejtekből 
ezúttal is képződtek tumorok. A ku-
tatók ezek után olyan génekhez kö-
tötték az enzim kifejeződését, amik 
már elkötelezett neurális elődsejtek-
ben, vagy éretlen, illetve érett idegsej-
tekben íródnak át nagy mennyiség-
ben. Az elődsejtek esetén fokozódott 
azok osztódása és bár a keletkezett 
sejtek nem voltak normális idegsej-
tek, tumort nem képeztek. Az éret-
len idegsejteknél szintén megfigyeltek 
osztódást a beavatkozás hatására, de 
ebben az esetben sem alakult ki tu-
mor. Végül az érett idegsejtek esetén 

Nem lesz tumor 
neuronból?

A rákról általában úgy gon-
dolják, hogy a folyton meg-
újuló szerveket érinti, mint 
például a bőr vagy a tápcsa-
torna. Egészen a 90-es éve-
kig a szakemberek többsége 
úgy gondolta, hogy a szer-
vek ezen csoportjába az agy 

semmiképp nem illik be, mégis, 
a rosszindulatú dagantok egy ré-
sze itt alakul ki.

A 60-as években jelentek meg 
az első eredmények, amelyek 
arra utaltak, hogy a felnőtt em-
lősök agyában is keletkeznek új 
idegsejtek, vagyis van felnőttkori 
neurogenezis, de ezeket az agy-
kutatók nagy része nem vette ko-
molyan. A 90-es években azon-
ban több meggyőző tanulmány 
is erre utalt, így elfogadottabb 
lett az elképzelés, bár az még ma-
napság is vitás kérdés, hogy vajon a 
felnőtt emberi agyban is születnek-e 
új neuronok. 2018 márciusában egy 
kutatócsoport új módszert fejlesz-
tett ki a fiatal neuronok megbízható 
kimutatására, de a felnőtt epilepszi-
ás betegekből álló mintájukban nem 
találták nyomát újonnan keletkezett 
idegsejteknek. A kutatás legfőbb 
limitációja épp a mintából fakad: 
többen felvetették, hogy a negatív 
eredmény az epilepszia következmé-
nye lehet. Idén egy spanyol kutató-
csoport publikálta eredményeit, me-
lyek szerint intenzív neurogenezis 
mutatható ki egészséges, idős szemé-
lyektől származó szövetmintákon is, 
amennyiben a minták megfelelően 
vannak tárolva. Annyi mindeneset-
re biztos, hogy a felnőtt rágcsálók 
agyában zajlik neurogenezis és egy 
amerikai kutatócsoport éppen ezt 
a jelenséget kihasználva igyekezett 
alaposabban megérteni a leggyako-
ribb agytumor, a glioblasztóma ke-
letkezésének mechanizmusát.

Az már régóta ismert, hogy a 
rágcsálók agyának osztódó őssejt-
jeiből bizonyos géntechnológiai el-
járásokkal könnyen létrehozható 
glioblasztóma, éppen ezért ezek 
az állatmodellek központi fontos-
ságúak az agytumorok kutatásá-
ban. Az amerikai kutatók is gén-
manipulált egereket használtak, 
melyekben tamoxifen hatására 
aktiválódott egy olyan bakteriális 

a beavatkozás csak gyulladásra 
utaló elváltozásokat okozott, tu-
mornak itt sem volt nyoma.

Az eredmények szerint az 
idegrendszer leggyakoribb rá-
kos megbetegedése is osztódó 
sejtekhez köthető, mivel való-
színűtlennek tűnik, hogy az 
elkötelezett idegsejtekben bekö-
vetkező génmutációk eredmé-
nyeképp azok tumorokat képez-
nének. A szerzők szerint ez jól 
magyarázza, hogy az egyébként 
relatíve kevés őssejtet tartalmazó 
agy daganatos megbetegedései 
jóval ritkábbak, mint mondjuk 
a tápcsatorna vagy a tüdő ese-
tében. Ez az eredmény indirekt 
módon ugyan, de támogatja 
a felnőtt emberi agyban zajló 
neurogenezis gondolatát is. Az 
egyelőre nem világos, hogy a 
kifejlett idegsejtek miért nem 
hajlamosak a tumorképzésre, de 

ennek megértése talán hozzájárul-
hatna az idegrendszeri tumorok ha-
tékonyabb kezeléséhez is.

ReichaRdt RicháRd

Univerzális kígyóméreg-
szérum

Az Egészségügyi Világszer-
vezet (WHO) a napokban új 
stratégiát jelentett be, amelynek 
célja, hogy középtávon a felére 
csökkentse a világszerte kígyó-
marás miatt kialakuló maradan-
dó egészségkárosodások, illetve 
a halálesetek számát. A mérges 

kígyók harapása a meleg égövi or-
szágokban sokszor a legsúlyosabb 
közegészségügyi ártalom, amely az 
emberek mindennapi életét is veszé-
lyezteti. A WHO szerint a kígyóma-
rás egyike azon elhanyagolt trópusi 
betegségeknek, amelyek valós jelen-
tőségét a fejlett nyugati országokban 
dolgozó egészségügyi stratégák, se-
gélyszervezeti vezetők nem mindig 
képesek reálisan értékelni, minthogy 
a saját környezetükben gyakorlatilag 
ismeretlen ez a fajta veszély.

A mérgeskígyómarás évente 1,8-
2,7 millió embert érint. Közülük 81-
138 ezer veszíti életét minden egyes 
évben, és további 400 ezer szenved ma-
radandó egészségkárosodást. A WHO-
program a következő 12 évben szándé-
kozik a halálos, illetve a maradandó 
munkaképtelenséggel járó balesetek 
számát a felére csökkenteni. Ennek 

A kutatás eredményei szerint a tumorszuppresszor 
gének inaktiválása csak az őssejtek esetében vezet 

glioblasztóma kialakulásához, neurális elődsejtekből, 
éretlen és érett neuronokból nem alakul ki tumor 

(FORRÁS: LLAGUNO ÉS MTSAI., 2019 – NATURE 

NEUROSCIENCE).
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Harrison így folytatja: „Az ellenmé-
reg előállítása hagyományosan úgy tör-
ténik, hogy a méreggel kezelt állatokból 
(rendszerint lovakból vagy juhokból) 
kivont és tisztított antitesteket adják 
be a balesetet szenvedett embernek. E 
módszer számos lépése okozhat nem 
kívánt mellékhatást az emberben, rá-
adásul ezen ellenmérgeket az esetek 
többségében kórházi körülmények 
között kell alkalmazni. Vagyis sok-
szor előfordul, hogy mire az érintett 
eljut a legközelebbi – esetenként több 
napi járóföldre lévő – kórházig, állapo-
ta már menthetetlen, illetve szerveze-
te visszafordíthatatlan károsodásokat 
szenvedett.”

A szakértők szerint a kígyómará-
sok szomorú statisztikáit mindeddig 
részben a területre fordított nem 
elegendő anyagi források okozták. 
A gyógyszercégek hajlamosak in-
kább a fizetőképesebb,idős nyugati 
emberek betegségei ellen fejleszteni 
készítményeket, a harmadik világ 
egészségügyi ártalmaira hagyo-
mányosan kevesebb pénz jut. Ezen 
szándékozik változtatni például a 
brit Wellcome Trust jótékonysági 
szervezet, amely egy 80 millió fon-
tos (29,5 milliárd forintos) kígyóha-
rapás elleni programot jelentett be.

A megfelelő anyagi források szük-
ségesek ugyan, de önmagukban 
nem jelentenek megoldást a tudo-
mányos kihívásokra. Ebben az eset-
ben azonban már a kibontakozás 
lehetőségét kínáló hipotézisek is 
rendelkezésre állnak. Az univerzális 
kígyó-ellenméreg ugyanis egy meg-
lehetősen meglepő forrásból, a HIV 
elleni küzdelemből érkezhet.

érdekében célzottan az érintett kö-
zösségek mindennapi életét, egész-
ségügyi ellátórendszerét érintő in-
tézkedéseket fognak hozni. Ezáltal 
egyrészt csökkenthetik a kígyóma-
rásos balesetek számát, másrészt, ha 
már megtörtént a baj, jobbíthatják a 
megfizethető, biztonságos és hatásos 
gyógykezeléshez jutás esélyét. 

Sajnos a harmadik világbeli embe-
rek életkörülményeinek számos eleme 
súlyosbítja a kígyómarások nyomán 
létrejött egészségügyi krízishelyzetet. 
A szegénység, illetve az érintett orszá-
gok kevésbé stabil politikai és egész-
ségügyi rendszere sok, egyébként lé-
tező ellenmérget is elérhetetlenné tesz 
a számukra. Ezért a WHO-stratégia 
egyik legfontosabb eleme az ellenmé-
reg-kutatás, -gyártás és -forgalmazás 
hatékonyságának növelése.

Közvetett módon ebben segíthet 
az az öt ország (Egyesült Királyság, 
Egyesült Államok, illetve a problé-
ma által leginkább érintett India, 
Kenya és Nigéria) kutatóiból most 
alakult tudományos konzorcium, 
amelynek végső célja az univerzális 
kígyómarás-ellenméreg kifejleszté-
se. Az univerzális szó itt azt jelenti, 
hogy mindenféle kígyó mérge ellen 
hatékony. A résztvevő kutatók re-
ményei szerint e cél elérését ugyan-
azok a tudományos módszerek te-
hetik lehetővé, amelyek az ütőképes 
antitestek megtalálása révén forra-
dalmasították a HIV/AIDS elleni 
gyógymódokat.

„Kutatásaink a kígyómarás kezelésé-
nek új generációs módszereit célozzák 
– nyilatkozta a Guardiannek Ro-
bert Harrison, a Liverpooli Trópusi 
Orvoslási Egyetem professzora, a 
konzorcium brit vezetője. – Ezek a 
terápiák reményeink szerint alkalmasak 
lesznek mindenféle afrikai vagy indi-
ai kígyó okozta mérgezést gyógyítani, 
méghozzá közösségi léptékben, és anél-
kül, hogy az ellenmérget folyamatosan 
hűteni kellene.”

Ez utóbbi körülmény rendkívül 
fontos, mert a manapság használatos 
legtöbb ellenméreg nagyon érzékeny 
a melegre (gyorsan lebomlanak) – 
márpedig a kígyómarások zöme a 
trópusokon, ott is a közszolgáltatá-
soktól (hűtőszekrénytől) távol eső 
falusias környezetben történik. Ezen 
ambiciózus célok eléréséhez azonban 
alapjaiban kell megváltoztatniuk 
a kígyómarás-szérumok jelenlegi 
gyártási- és alkalmazási módjait.

Az amerikai Devin Sok HIV/AIDS 
specialista rájött, hogy az általánosan 
hatásos ellenmérget ugyanazokkal a 
módszerekkel lehet megtalálni, mint 
amelyek segítségével a különböző 
HIV-antitestvonalakat is azonosít-
ják. Az új megközelítés szerint nem 
mérgezett állatokból állítanák elő 
az új típusú ellenmérget, hanem kí-
gyómarást túlélő emberek immun-
sejtjeiből. Így emberi antitestekhez 
jutnak, és kiküszöbölhetik az emberi 
és az állati immunrendszer részleges 
inkompatibilitása miatt fellépő mel-
lékhatásokat. 

Az elképzelések szerint, ha elég sok 
kígyómarás-túlélőtől tudnak úgyne-
vezett humanizált antitesteket gyűj-
teni, majd ezeket megbízható módon 
elő is tudják majd állítani, akkor ke-
verékükből olyan ellenmérget alkot-
hatnak, amely hatásos lesz minden-
féle kígyó ellen. A felmérések szerint 
az afrikai országokban az emberek 
többsége számára jelenleg elérhető 
szérumok jelentős része teljesen ha-
tástalan (sőt veszélyes), mert vagy 
nem a kérdéses kígyó ellen készí-
tették, vagy egyszerű hamisítvány. 
Sokszor előfordul, hogy az afrikai 
kormányok csak a feketepiacon tud-
nak szérumot beszerezni, és ilyenkor 
gyakran indiai kígyók ellen hatásos 
készítményeket adnak el nekik.

A konzorcium munkája azonban 
nem holnap fog eredményre vezet-
ni. Legalább négy évre becsülik a 
preklinikai kutatást (amelynek során 
emberek még nem próbálják ki a ha-
tóanyagot), majd még egyszer ennyi 
lesz legalább a klinikai tesztek fázisa.

Kovács MáRK
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A klímaváltozás és az 
alpesi mormota génjei

A globális klímaváltozás napja-
ink egyik legégetőbb problémá-
ja, mely rengeteg további kér-
dést vet fel. Hasonló jelenségek 
már többször lezajlottak a föld-
történeti múltban, melyek kivétel 
nélkül drasztikus hatást gyakorol-
tak a földi élővilágra, néha alap-

jaiban alakítva át azt. Felmerül a kér-
dés, hogy a klímaváltozási jelenségek 
milyen hatást gyakorolnak a túlélést 
megkísérlő élő szervezetek genetikai 
sokszínűségére, genetikai diverzitására?
 Egy frissen megjelent tanulmányban 
kutatók egy csoportja az alpesi vagy 
másnéven havasi mormota (Marmota 
marmota) genomját vizsgálták meg. 
Az eredmények meghökkentők vol-
tak, a biológusok ugyanis azt találták, 
hogy az alpesi mormota a genetikai-
lag legkevésbé diverz vadon élő em-
lősfaj a Földön. Az eredményeket Toni 
I. Gossmann, a Sheffield-i Egyetem 
(Egyesült Királyság) munkatársának 
főszerzőségével a Current Biology tu-
dományos szaklap publikálta.

Az alpesi mormota a mókusalka-
túak közé tartozó, aránylag nagy-
testű rágcsáló, mely az Alpokban, 
a Kárpátokban és a Pireneusokban 
honos. Élőhelye a fahatár felett hú-
zódik, nagyjából 1300–3000 mé-
ter között. Zömök ál lat, mely-
nek tömege elérheti a 9 ki lo-
grammot, hossza meghaladhatja a 

70 centimétert. Tápláléka „zöldta-
karmányból” áll, gyakran párokban 
vagy kis csoportokban él.

A kutatók részletesen megvizsgál-
ták számos egyed genetikai anya-
gát, és azt találták, hogy az egyedek 
genetikailag nagyon hasonlók más 
egyedekhez. Egy kicsit még jobban 
kihangsúlyozva ennek fontosságát, 
kijelentették: ez a hasonlóság oly-
annyira erős, hogy ennek a fajnak 
van a legalacsonyabb genetikai di-
verzitása az összes olyan vadon élő 
emlősfaj közül, amelyeknek a gene-
tikai állományát már feltérképezték. 

„Nagyon meglepett bennünket az, 
amit találtunk” – magyarázta Markus 
Ralser professzor, a Charité Bioké-
miai Kutatóintézet vezetője, mely a 
kutatás egyik fő támogatója volt. 
Minthogy a mormota alacsony ge-
netikai variabilitása nem magyaráz-
ható a faj életmódjával és szaporodási 
szokásaival, a kutatók számítógépes 
analízissel térképezték fel az alpesi 
mormota genetikai múltját. Számos 
recens és fosszilis vizsgálati mintából 
származó adat elemzése és összeve-
tése után úgy találták, hogy a faj a 
legutolsó jégkorszak során vesztette 
el genetikai sokszínűségét, számos, 
az éghajlathoz kapcsolódó alkalmaz-
kodási részfolyamat következtében. 
Ezek az adaptációs folyamatok tet-
ték lehetővé például a pleisztocén 
földtörténeti kor élőhelyei közül a 
sztyeppék kolonizációját 110 000 – 
115 000 évvel ezelőtt, valamint később 

e sztyeppék megszűnésekor az új élőhe-
lyek benépesítését 10 000 – 15 000 évvel 
ezelőtt. Ezen események óta a mormo-
ták a magasabban található élőhelyekre 
szorultak vissza, oda, ahol ma a hőmér-
sékleti viszonyok az egykori pleisztocén 
sztyeppék klímájára hasonlítanak.

Mindennek egy igazán különleges 
vonzata volt az állatok genetikai vari-
abilitása. Kutatók bizonyítékkal szol-
gáltak arra, hogy a hidegebb sztyep-
pei élőhelyekhez alkalmazkodás a 
mormoták generációs idejének meg-
hosszabbodásához vezetett, melynek 
következtében a generációról generá-
cióra fellépő változások száma (bele-
értve a mutációkat is) jelentősen csök-
kent. Ez a folyamat végső soron pe-
dig ahhoz vezetett, hogy e fajnak az 
egykori genetikai sokfélesége olyan 
mértékben csökkent le, hogy az azóta 
sem volt képes helyreállni. 

„Az eredményeink azt mutatják, hogy 
a klímaváltozási folyamatoknak extrém 
hosszú távú hatásai is lehetnek egy faj ge-
netikájára nézve. Hasonló folyamatot ilyen 
egyértelműen és ilyen részletességgel még 
soha senki nem publikált a mi csapatunk 
munkája előtt – folytatta Ralser. – 
Eszerint, ha egy állatfajnak módfelett ala-
csony a genetikai sokfélesége, annak klima-
tikus változásbeli okai is lehetnek, melyek 
évezredekkel ezelőtt zajlottak le. Ugyan-
akkor már az is igen figyelemreméltó, hogy 
az alpesi mormota ilyen alacsony genetikai 
variabilitással nem halt ki, és képes volt túl-
élni az elmúlt évezredeket.” 

Noha a kutatók eredményei lenyű-
gözők, a helyzet a mormoták számára 
nagyon is valós veszélyekkel fenyeget. 
Ha egy faj genetikai változatossága 
alacsony, az egyet jelent azzal, hogy 
egy hirtelen fellépő környezeti válto-
zást vagy járványt a faj egésze nehe-
zebben vészel át. Ralser hozzátette: 
„Eredményeinket komolyan kell vennünk, 
minthogy számos hasonló, figyelmeztető 
példát ismerünk a múltból. A XIX. szá-
zadban a vándorgalamb volt a legelterjed-
tebb gerinces az északi féltekén. Mára gya-
korlatilag teljesen eltűnt. Könnyen lehet, 
hogy itt is fontos szerepe volt a faj alacsony 
genetikai sokféleségének.”

Ralserék nem állnak meg a jelen 
eredményeiknél. Terveik közt szerepel 
további olyan emlősök genetikai anya-
gának feltérképezése, melyek átvészel-
ték a jégkorszakot. Könnyen lehet, 
hogy további olyan fajokra bukkan-
nak, amelyek a genetikai sokszínűség 
elvesztésének csapdájában rekedtek.

szabó MáRton
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Alpesi mormota (FORRÁS: MAGAS-TATRA.INFO)
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– Kertész Erzsébet írta azt a Szendrey 
Júliáról szóló lányregényt, amit tíz-
évesen elolvasott. Milyen más mű-
vekkel találkozott még később, me-
lyek kapcsolódnak Petőfi hitveséhez?
– Gimnazista koromban Kerényi Fe-
renc, a híres Petőfi-kutató több mű-
vét is elolvastam. Később Bihari Mór 
1909-es kiadása is a kezembe került, 
melyben 26 verset közölt Szendrey 
Júliától. A szerző ebben a kötetben 
említette meg, hogy „alkalmasint írt 
még többet is, de az akkori idők szépiro-
dalmi s divatlapjai egyike-másika hiá-
nyos példányokban van csak meg, vagy 
egyáltalán nincs is meg,” így nem biz-
tos abban, hogy az összes verset 
megtalálta.
– Jól sejtem, hogy ez a mondat vé-
gigkísérte a kutatásait?
– Igen, később az egyetemen eszem-
be jutott, így elkezdtem reményked-
ni, talán Szendrey Júliának van még 
több verse is. Rájöttem arra, hogy lé-
tezik egy 90 oldalas versgyűjtemé-
nye. Mikes Lajos, aki nagyon sokat 
tett azért, hogy Szendrey Júliát reha-
bilitálják, 1930-ban kiadott egy 
nagy kötetet. Ez főként olyan doku-
mentumokat tartalmazott, amelye-
ket életrajzi szempontból, épp a re-
habilitálás érdekében tartott fontos-
nak, például Szendrey Júlia naplóit 
és más személyes kéziratait, ame-
lyeket korábban elveszettnek hit-
tek. Maga Mikes azonban szintén 

SZTEREOTÍPIÁK ÉS AMI MÖGÖTTÜK VAN

SZENDREY JÚLIA, 
A MODERN 

HAGYOMÁNYKÖVETŐ

nem publikálta mindegyik írást, így 
azok különböző közgyűjteményekbe 
kerültek. A 90 oldalas versgyűjtemény 
ma a Magyar Tudományos Akadémia 
Kézirattárában található. Emellett szá-
mos egyéb versre és más típusú forrás-
ra is leltem az Országos Széchenyi 
Könyvtár és a Petőfi Irodalmi Múze-
um Kézirattárában, melyek szintén iz-
galmasnak bizonyultak.

– Több embertől is hallhattuk, hogy 
Szendrey Júliára Petőfi árnyéka ve-
tül. Soha senki nem akarta lebeszél-
ni arról, hogy mégis vele foglalkoz-
zon?
– A kutatásom első éveiben találkoz-
tam meglepett pillantásokkal vagy 
olyan véleményekkel, hogy miért 
nem kanonikus szerzők elemzésével 
foglalkozom a Szendrey Júlia-kéz-

iratok feltárása és értelmezése he-
lyett. Azt hiszem, az emberek első 
reakciója leggyakrabban az, hogy 
már minden közismert Szendrey 
Júliáról, és csak később döbben-
nek rá, hogy mennyire keveset 
tudtunk az ő önálló szakmai mun-
kásságáról. Sokan azt gondolták, 
hogy csak azért foglalkozom vele, 
mert nő és mert Petőfi felesége 
volt, ami természetesen fontos 
szempont, de Szendrey Júlia nem 
csak a neme és a státusza miatt ér-
demes a figyelemre.
Először mindenképp érdemes be-

lemélyülni a téma tágan értelme-
zett szakirodalmába. Természe-
tesen van, amikor az adott téma 
szakirodalma szűk, például Szendrey 
Júliánál is, ami azt jelenti, hogy meg 
kell keresni azokat a kontextusokat, 
amelyekhez inspiratív módszereket, 
nemzetközi szakirodalmat is lehet 
találni. Fontos a problémaérzékeny-
ség, a jó kérdésfeltevés, a megfelelő 
szempontok kiválasztása. Jó esetben 

Tízéves korában találkozott először Szendrey Júlia alakjával. 
Petőfi Sándor hitvesének élete ekkor keltette fel kíváncsisá-
gát. Gyimesi Emese hosszas kutatómunkája eredményeként 
tavaly publikálta Szendrey Júlia összes versét a Kortárs 

Kiadó gondozásában.

A Gyimesi Emese által összegyűjtött 
Szendrey Júlia versgyűjtemény 

(FORRÁS: HTTPS://SZENDREYJULIAKUTATAS.BLOG.HU/) 
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eljusson Szendrey Júlia élete és mun-
kássága. Remélhetőleg ez hozzájárul 
a köztudatban kialakult imázsának 
változásához is. 
– Sikerül áthidalni a szakadékot?
– Ez mindenképp egy hosszabb fo-
lyamat lesz, amelynek csak egy része 
a versek megjelentetése, de már ed-
dig is sok pozitív visszajelzést kaptam, 

melyekből érzékelhető, hogy sokak-
nak jelentenek örömet a Szendrey 
Júliáról kiderült újdonságok.  Egy 
Svájcban élő úr például írt nekem 
egy levelet, hogy ő már régóta for-
dít német nyelvre korábban meg-
jelent verseket Szendrey Júliától, és 
nagyon örül, hogy most végre el-
érhető a többi költeménye is. Ezek-
nek a visszajelzéseknek kiváltképp 
örülök, mert jó azt érzékelni, aho-
gyan életre kelnek Szendrey Júlia 
korábban elfeledett írásai, és a meglepe-
tés erejével hatnak.

A kutatásomat sohasem egyetlen té-
maként kezeltem. Szendrey Júliának 
köszönhetően nemcsak a hagyományos 
irodalomtörténettel, hanem például a 
női professzionalizáció történetével, 
mikrotörténettel, médiatörténettel, vá-
rostörténettel is foglalkoztam. Ahogy 
haladtam előre a kutatásban, folyama-
tosan új utak nyíltak meg előttem, ki-
rajzolódtak a kontextusok és szépen ki-
bontakozott a XIX. századi világ sok-
színűsége, komplexitása. Nekem ez je-
lentette az igazán nagy élményt és 
szerintem ennek is köszönhető az, 
hogy soha nem bizonytalanodtam el.
– Irodalomtörténet és társadalom-
történet – ezek a tudományterületek 
hogyan egészítik ki egymást?
– Tapasztalatom szerint a két tudo-
mányterület módszertana erősíti egy-
mást. Engem alapvetően történész 
szemmel érdekelnek a XIX. századi 

egy kutató nemcsak egyetlen kuta-
tási tárgyra figyel, hanem egy prob-
lémakörre, és arra keres válaszokat. 
Érdemes párbeszédbe léptetni az 
egyes forrástípusokat. Például 
Szendrey Júlia karrierjének vizsgála-
ta során nem elégedtem meg csak a 
kéziratokkal, a korabeli sajtóban ki-
alakuló imázsát, publikációit is ku-
tattam. Ebből láttam, milyen dina-
mikával rendelkezett a pályája, ho-
gyan alakult a publikációs listája, 
mely írásait jelentette meg, milyen 
korabeli diskurzusokba illeszkedett 
bele a munkássága. Minden böl-
csésztéma esetében fontos az újra-
gondolás, az újra megkérdőjelezés. 
Nem szabad elfogadni a sztereotípi-
ákat, hanem reflektálni kell rájuk, 
annál is inkább, mert sok esetben 
nem nyílt formában, hanem inkább 
rejtetten jelentkeznek. 

Ahogyan sok más témánál, úgy 
Szendrey Júlia esetében is létezik egy 
szakadék a köztudat és a tudomány 
között. A szaktanulmányok ered-
ményei nagyon kevesekhez jutnak 
el, ezért is van különös jelentősége és 
felelőssége a tudományos ismeretter-
jesztésnek. A most megjelent könyv-
vel az is célom (noha kritikai igényű 
kiadás), hogy több szinten is befogad-
hatóvá váljon és minél több emberhez 

Az Én is voltam fiatal című vershez írt kotta 
(FORRÁS: SZENDREY JÚLIA ÖSSZES VERSE CÍMŰ KÖTET KÉPMELLÉKLETE)

Magyar írónők arczképcsarnoka, 1862. — Az ábrázoltak: Bajza Lenke, Jósika Júlia, Ferenczy, 
Csernátoni Lóra, Madarassy Klotild, Bickersteht Janka, Vachott Sándorné, Szendrey Júlia, 

Fanni, Bulyovszkyné, Isidóra, Gr. Batthyány Artúrné, Flóra, Gr. Zichy Malvinia, Szőlősy Nina, 
Kempelen Riza, Kisfaludy Atala, Emilia, Karács Teréz, Takács Éva.
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Szendrey Júlia már ünnepelt szerző-
vé vált, nagyon sok kézirata mégis 
kiadatlan maradt.
– És ha már kéziratok vizsgálata… 
Egy történész egyben filológus is?
– Ha kritikai igényű kiadásról van 
szó, akkor mindenképp. A Szendrey 
Júlia versgyűjteményében található 
költeményeknek nagyon szép, le-
tisztázott kézirata van, így ebben az 
esetben nem ezeknek az elolvasása, 
hanem a gyűjteményben szereplő 
egyéb jelzések feloldása volt a kihí-
vás. Az ezen kívül fennmaradt 
verskéziratok olvasása és helyes ér-
telmezése azért volt komplexebb 
feladat, mert a versek mellett sze-
replő egyéb feljegyzéseket (például 
bevásárlólistákat, háztartási jegyze-
teket, német, gót betűs feljegyzése-
ket) is ki akartam adni, hogy az ol-
vasó láthassa, milyen közegben 
születtek a művek. A versek kü-
lönböző, áthúzott szövegváltozata-
inak elolvasása szintén időigényes 
volt, jelentősen meghosszabbította a 
munkafolyamatot, egy kritikai igé-
nyű szövegkiadás elkészítésére min-
dig sokszoros időt és energiát vesz 
igénybe egy kizárólag népszerűsítő 
kiadványhoz képest. Emellett a vers-
kéziratok sorrendjét is ki kellett alakí-
tani: mivel ez a forráscsoport koráb-
ban feldolgozatlan volt, az Országos 
Széchényi Könyvtár Kézirattárának 
felkérésére 2017-ben a szövegkiadá-
somhoz kapcsolódóan rendeztem az 

társadalom és kultúra különböző je-
lenségei. Hamar rájöttem arra, hogy 
Szendrey Júliával kapcsolatban is 
főként olyan elemzési szemponto-
kat tartok fontosnak, amelyek kí-
vül esnek a klasszikus értelemben 
vett irodalomtörténet vizsgálódási 
területein és módszerein. Ezért a 
kutatásaim során alapvető fontossá-
gú a társadalomtörténet, a mentali-
tástörténet, a mikrotörténet mód-
szereinek ismerete, tanulmányozá-
sa, a versek kiadásánál is fontos volt 
történész szemmel vizsgálni a köl-
teményeket és azt a közeget, amely-
ben létrejöttek. Az irodalomtudo-
mány pedig érzékenyebbé tett a 
források retorikájának, beszédmód-
jának elemzésére. 
– Hogyan alakult ki Szendrey Júlia 
írónői imázsa?
– Jókai és Petőfi 1847-ben kiadta 
Júlia egyes naplórészleteit (melynek 
szövegén néhol változtattak), ennek 
jelentős visszhangja volt. Amikor 
Szendrey Júlia elkezdte költői karri-
erjét, nagyon sokan visszaemlékez-
tek erre az eseményre, mely hozzá-
járult írónői imázsának korai kiala-
kulásához. Ennek az egyetlen nap-
lópublikációnak a körülményeiből 
rengeteg más folyamat is gyö-
nyörűen kirajzolódik, többek kö-
zött az is, hogyan jelennek meg a 
női írók a korabeli sajtóban és ho-
gyan reagálnak erre a kritikusok. 
Az 1850-es és 60-as évek fordulójától 

anyagot. Ennek eredményeként jött 
létre az a sorrend, amelyben az olvasók 
elé kerültek a versek. (A kötetben a 
szövegkiadás elvei címszó alatt részle-
tesen is leírtam, milyen koncepció 
mentén alakítottam ki a sorrendet.) 
A most megjelent könyv előkészítése 
ugyanakkor hosszú múltra tekint visz-
sza: sokat segített, hogy a kutatásaim 
elején filológiai szempontból vizsgál-
tam a verseket, 2012-ben az Irodalom-
történeti Közleményekben megjelent 
tanulmányom mellett egy táblázatot is 
publikáltam Szendrey Júlia verseinek 
és versfordításainak kéziratairól a pon-
tos lelőhelyekkel, jelzetekkel együtt. 
– Egy kicsit beszéljünk most a ter-
mészettudományos vonatkozásról! 
Valóban létezik egy olyan naplóbe-
jegyzése, melyben Júlia a csillaghul-
lásról ír?
– Igen, ez a bejegyzés Koltón szüle-
tett, a nászútjuk során. Ez az egyetlen 
naplófeljegyzése, amely természettu-
dományos vonatkozású. Érdekes 
szemléletmódú, hiszen a tudományt 
és a költészetet állítja szembe egy-
mással. Leírja, hogyan tekintett ko-
rábban a csillaghullás jelenségére, 
mennyire elvarázsolta, mennyire 
mélyen hatott rá, mígnem egy ter-
mészettudományhoz értő ember el 
nem magyarázta neki, mi áll ennek 
a jelenségnek a hátterében. Ez Júliát 

Szendrey Júlia emléktáblája Keszthelyen

Szendrey Júlia portréja 
(BARABÁS MIKLÓS ALKOTÁSA, 1848.)
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kissé elszomorította, hiszen lefosz-
totta a csillaghullásról azt a szépsé-
get, ami neki rengeteg örömet oko-
zott. A bejegyzésben tulajdonkép-
pen a tudomány tényszerűségének és 
a költészet szimbolikájának ellenté-
tére hívja fel a figyelmet.  
– Milyen témájú verseket írt 
Szendrey Júlia?
– Az anyai szeretet versei nagyon 
hangsúlyosak. Vannak nótajelzések-
re írt költeményei is, amelyeken 
érezhető a közköltészet hatása. Írt a 
hazaszeretetet és a haza fogalmát 
központba állító verseket is, melye-
ket a korabeli Magyarországon ke-
vésbé fogadtak el egy nő tollából. 
Emellett rendelkezett gondolati köl-
teményekkel is, melyekből egy 
komplex világkép rajzolódik ki. No-
ha feltűnik bennük a korabeli női 
költészet egyik fontos témája, a ha-
lálvágy, nemcsak erre érdemes fi-
gyelni, hanem arra is, hogy miként 
állítja egymással szembe a belső és a 
külső világot, miért nevezi megté-
vesztőnek a külsőségeket, és milyen 
létformákat ütköztet egymással. 
Az élet fogalmát ő nem a biológiai 
létezésre, hanem a pezsgő szellemi és 
érzelmi élményekkel telített életre 
értette. Ezek hiánya miatt a saját 

életét inkább vegetatív létforma-
ként értékelte, ezért jelenítette meg 
magát a versekben sokszor holt em-
berként. Ennek a két létformának a 
szembeállítását jelképezi a versek 
egyik visszatérő motívuma, a sasok 
és a férgek toposza is.
– Petőfihez hasonlóan ő is gyak-
ran használt természeti képeket a 
műveiben?
– Igen, többször is megjelennek 
verseiben a különböző természeti 
elemek. Érdekes motívumrendszert 
alkot például a napfénynek és a 
harmatnak tulajdonított jelentés. 
Ezek beilleszthetők a szenvedély és 
a szenvedély nélküliség fogalmát 
szembeállító világképébe. A termé-
szeti képek mindezt segítenek kife-
jezni. 
– Szendrey Júlia mennyire tekint-
hető modern nőnek a maga korá-
ban? 
– Szerintem ő pontosan azért te-
kinthető izgalmas személyiségnek, 
mert magatartásában keveredik a 
hagyománykövetés és a modern 
szemlélet. Az akkori női írók nem 
tekintették magukat emancipált 
nőknek, csupán olyan anyáknak és 
feleségeknek, akik közben írónői 
tevékenységet folytattak. A XIX. 
század második fele a gyors válto-
zások kora, de Szendrey Júlia eseté-
ben még nem lehet feminizmusról 
beszélni, viszont kétségtelen, hogy 
a XX. században többen tekintet-
tek rá a modern, emancipált nő elő-
képeként. 
– Megtalálta az egyensúlyt az 
anyaszerep és az önmegvalósítás 
között?
– Néhány naplóbejegyzésében meg-
jelenik ez a szerepkonfliktus. A gye-
rekei azonban ezt nem érzékelték. 
Ők úgy gondolták, anyjuknak sike-
rült megtalálnia a megfelelő kom-
binációt, a költőnő és gazdasszony 
tökéletes egyensúlyát, de maga 
Szendrey Júlia ezt nem élte meg 
ennyire problémamentesen.
– Mik a további tervei a Szendrey 
Júlia-kutatással kapcsolatban?
– Egy forráskiadásokon is dolgo-
zom, például a gyermekeivel folyta-
tott és a gyermekei közt zajló levele-
zések kiadását tervezem sok más 
olyan forrással együtt, mely hozzá és 
a fiaihoz kapcsolódik.  

Kondor BoglárKa

Sandra Blakely előadása
(FORRÁS:  EMORY EGYETEM))

A Petőfi család és Szendrey Júlia síremléke a 
budapesti Fiumei úti etemetőben

Nyelv és Élet

Óvónevek
Egy XIII. századi, tehát Árpád-kori 
okiratban ilyen személynevek talál-
hatók (mai kiejtés szerint): Mavagy, 
Szemét, Haláldi, Nemvaló, Féreg, 
Nemél, Csúnya, Gyenge...

Vajon a szégyenkezés indíthatta 
elődeinket a galád névadásra, hogy 
csemetéiket értéktelennek, nem léte-
zőnek bélyegezzék? Vagy szándékuk 
nem volt egyéb, mint megátkozás?

Nem szégyen, nem átok. Inkább 
oltalom. Hitük szerint ugyanis az 
újszülött körül ártó-rontó szellemek 
ólálkodnak, hogy lecsapjanak rá, és 
elpusztítsák. A hiedelem úgy tartot-
ta, hogy a gonosznak elegendő a 
gyermek valamely „tartozéka”: haj-
tincse, körme, nyála. Ha ezt sikerül 
megkaparintania, már viheti pokol-
ra az „egész” kiszemelt áldozatot.

Ősünk azonban ravasz volt. A név-
adással azt akarta sugallni, hogy a cse-
csemő értéktelen, csak egyetlen napig 
él, sőt, egyáltalán nem is él. Nem érde-
mes tehát elragadni.

Az efféle óvónevek gyakoriak voltak 
a török nyelvű népeknél, de általában 
minden társadalomban, ahol a szel-
lemhit uralkodott. Települések is kap-
hattak oltalmazó elnevezést.

Mi másért lehetne a térképen Nevet-
lenfalu, Nekeresd és a török eredetű, 
„nem létező” jelentésű balmaz, 
bolmaz személynév az alföldi Bal-
mazújváros nevében? 

Voltak persze sikeres életutat, kiváló 
tulajdonságokat megjövendölő nevek 
is, melyekkel a szülők a szellemek jóin-
dulatát igyekeztek megnyerni. A ke-
reszténység elterjedésével azonban 
megváltozott a „pogánynak” ítélt név-
adási gyakorlat. Attól kezdve a szentek 
kegyébe ajánlották az utódokat. 

A megsemmisülést elhárító vagy 
csupán elodázó hiedelem valószínűleg 
az állatok életében gyökerezik. Bizo-
nyos fajok egyedei megszimmantva, 
meglátva, meghallva a ragadozót, 
hirtelen halottnak tetetik magukat. 
Kár a fáradságért, kedves farkas, medve, 
oroszlán! 

gyárfás EndrE

Szerkeszti: 
GrÉtsy lászló
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Pünkösd (görögül pentékoszté = 
ötven) az ószövetségi időkben a 
húsvét (héberül peszah) után hét 

héttel tartott „hetek ünnepe”, amely 
hellenista hatásra kapta a görög nevét. 
Az aratási hálaadás idővel tartalmilag 
gyarapodott, mert a sínai hegyi szövet-
ségkötésről (Kivonulások könyve 19–
20) is ekkor emlékezett meg a válasz-
tott nép. Az Újszövetség központi ese-
ménye, Jézus halála és feltámadása után 
ötven nappal, pünkösdkor történt meg 
a Szentlélek eljövetele (Apostolok Cse-
lekedetei 2,1–41), ami egyben az embe-
riség megváltásának beteljesedése. Az 
első, zsidókból lett apostolok, tanítvá-
nyok, hívek, vagyis az első kereszté-
nyek egyszerre tudatában voltak hitük 
döntő újdonságának, valamint közös-
ségi szintű megjelenítésének, ezért az 
ószövetségi húsvétban és pünkösdben 
fölfedezték az előkép-jelleget, s tartal-
milag az újszövetségi üdvtörténet ese-
ményeivel gazdagították, megalkot-
ván a két legfontosabb keresztény ün-
nepet, amelyek szoros kapcsolatban áll-
nak egymással. 

Örvendezés ideje
A keresztény hívőközösség, az Egy-
ház ünnepe a rítusban testesült meg, s 
ennek legelső tanúja Szent Ireneusz 
(†202), aki ifjúkorát Szmirnában 
töltötte és személyesen ismerte a 167-
ben vértanúhalált halt Polükarposzt, 
Szmirna püspökét. Következéskép-
pen Ireneusz tanúskodása az apostoli 
atyákon keresztül a kereszténység 

ARATÁSI  HÁLAADÁSTÓL A KORONÁZÁSIG

PÜNKÖSD ÜNNEPÉNEK 
TÖRTÉNETE

forrásvidékére megy vissza. Ennek lé-
nyege, hogy a pünkösd ünnepén egy-
begyűltek nem hajtanak térdet, vagy-
is nem térdelve, hanem állva imád-
koznak, a hétköznapi rituális gyakor-
latukkal ellentétben. A Karthágóban 
született és Rómából oda visszatért 
Tertullianus (160–220) A keresztségről 
című írásában húsvét mint a kereszt-
ség ünnepélyes napja mellett megem-
líti pünkösdöt, ami az ókeresztény 
korban szintén a keresztség kiszolgál-
tatása napjának számított. A bálvány-
imádásról szóló könyvében szintén be-
szél pünkösdről, a pogányokkal kap-
csolatban, akik egyetlen keresztény 
ünnepre sem tartanak igényt. 

A koszorúról írott könyvecskében a 
keresztények (mai kifejezéssel) liturgi-
kus cselekményeiről beszámolva arról 
tudósít, hogy az Úr napján (vasár-
nap), valamint húsvéttól egészen 
pünkösd napjáig, „az örvendezés 
idejében” a böjtöt és a térden állva 
végzett imádságot távol tartják ma-
guktól. Nem mintha Tertullianus 
kortársai ekkor nem imádkoztak 
volna, hanem állva végezték a Tíz-
parancsolat elsőjének eleget tevő kö-
telességüket. A rövidsége ellenére is 
gazdag tartalmú mű címével kap-
csolatban érdemes azt tudni, hogy 
Septimius Severus császár 211. február 
7-én bekövetkezett halála alkalmából 

A magyar országgyűlés 1867. május 29-én megszavazta az 1867. XII. törvénycikkelyt, amely 
Magyarország és Ausztria kiegyezését tartalmazta. A két ország élén közös uralkodó áll, s ennek 
következtében kitűzték Ferenc József magyar királlyá koronázását a Szentkoronával a közeli pünkösd 
ünnepére, ami az idei évhez hasonlatosan június 9-ére esett. Az ünnepi eseményt előkészítő bizottság 
magyar tagjai, élükön Andrássy Gyula miniszterelnökkel, majd később külügyminiszterrel a koronázást 
a tervezettnél egy nappal előbbre hozatták, június 8-ára, mert úgy vélték, a pünkösdi egynapos 
királyság népszokása óhatatlanul is élcelődésre adhat alkalmat, ami a végre tető alá hozott kibéküléskor 

kerülendő volt a bölcs előrelátás szellemében.

A Szent Korona ábrázolása Ferenc József 1867-es koronázása alkalmából
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megparancsolja az egységes magatar-
tást. Vasárnap és pünkösd napjaiban 
(tehát az öröm ötven napján át) „min-
den egyházmegyében egyforma sza-
bályt kell követni: ,,állva mondjuk az 
imádságokat az Úrnak.” A pünkösd 
elnevezést elsősorban a húsvét utáni 
ötvenedik napra alkalmazták az óke-
resztény korban; ám, mint az előbb 
idézett kánonból is kitűnik, magát az 
időszakot is ezzel a névvel illették. 

Mindeközben a legkiválóbb egyház-
atyák a szimbólumok alkotta nyelven 
fejtették ki az ünnep hittartalmát. 
A keresztény lelkek összessége a Szent-
lélek eljövetelekor megszületett Egy-
ház, amelyet a katakombák falain bár-
kával ábrázoltak. Tertullianus azt írja, 
hogy a Szentlélek galambja Isten béké-
jét hozván, odaszáll az egekből, ahol az 
Egyház „hajóját találja”. Jézus megke-
resztelkedésekor „a Szentlélek galamb 
alakjában leszállt rá” (Lukács evangéli-
uma 3,22). A galamb mellett a szélzú-
gás és a lángnyelvek (Apostolok Csele-
kedetei 2,3) pünkösd jeles szimbólumai. 
A IV. század végének jeruzsálemi za-
rándoknője, Etherea az ottani ünne-
pekről , így pünkösdről is részletes le-
írást hagyott naplójában az utókorra. 
Ennek lényege, hogy az evangéliumi 
események különböző helyszíneit meg-
örökítő templomokat a püspök-papság-
hívek serege sorra végigjárja, az evan-
gélium vonatkozó fejezeteit az egykori 
események helyszínein fölolvassák (va-
lójában recitálták), illetve meghallgat-
ják. A hajnali virrasztás végén Jézus föl-
támadásának története hangzott el, a 
Föltámadás-templomból a Szentsír-
bazilikába vonultak át, ahol a püspök 
beszédet mondott és az Eucharisztia-
áldozatot bemutatták. Innen délelőtt 9 
óra tájt a Sion ormán álló templomba 
körmenetben ment át a tömeg, ahol a 
Szentlélek eljövetelének szentírási olvas-
mánya hangzott el és újabb mise követ-
kezett. A délutánt az egész nép az Olaj-
fák hegyén töltötte, majd estére érke-
zett vissza a városba, ahol égő fák-
lyákkal a kezükben fogadták a 
zarándokokat az otthon maradt hívek.

Virrasztás és keresztelés
Húsvét éjszaka volt a keresztelés ki-
váltságos ideje, a vízben való alámerü-
lés rítusát megelőzte a föltámadt Krisz-
tust jelképező húsvéti gyertya dicséreté-
nek (Exultet) éneklése, Dél-Itáliában nem 
könyvből, hanem pergamen-tekercsről. 

Pünkösd virrasztása bizonyult még a 
kereszteléshez illendő alkalomnak, a 
rítust a gyertya megszentelése és az 
Exultet pünkösdi öröménekké átalakí-
tott változatának éneklése vezette be. 
Ennek a szövege is fennmaradt néhány 
pergamen-tekercsen. Péter apostol az 
első pünkösdkor háromezer embert 
keresztelt meg (Apostolok Cselekede-
tei 2,41); ami nem túlzott szám az ál-
landóan zarándokok tömegeit fogadó 
Jeruzsálem esetében. Mivel a húsvétot 
megelőző szombaton a keresztények 
szigorú böjtöt tartottak, a pünkösdöt 
megelőző szombat is azzá vált, noha a 
zsinati rendelkezések ezt a húsvéti-
pünkösdi idő szellemével összeférhetet-
lennek tartották. A keleti egyházban 
pünkösd vigíliája a holtak emlékének 
van szentelve, ezért a „lelkek szombat-
jának” nevezik.

Pünkösd Jeruzsálemben történt meg-
ünneplését Etherea zarándoknő úti-
naplójából (lásd föntebb!) ismeri az 
utókor. Észak-Afrikában ezzel egy 
időtájt Hippo város püspöke, Ágoston 

pénzadományt juttattak a hadsereg ar-
ra érdemes katonáinak, amit tölgyfa 
leveleiből font koszorúval fejükön vet-
tek át az érintettek. Tertullianus írása 
ehhez kapcsolódik, s időpontja ezért 
ismeretes. Az élete nagy részét Ale-
xandriában töltő Origenész (184–254) 
Az imádságról címet viselő hosszú érte-
kezésében az imádság számos testtartá-
sát lehetségesnek mondja, ám ezzel nem 
mond ellent az ünnepek, ünnepi idő-
szak eddigre megszokottá vált módjá-
nak, ami áttételesen pünkösd egyetem-
leges elterjedtségéről tanúskodik. 

Negyvenről ötvenre
Az andalúziai Elvira városában 300–
303 között tartott helyi zsinat kifeje-
zetten rendelkezik a pünkösd ünneplé-
séről. A zsinati atyák által helytelennek 
tartott szokást, vagyis a 40. napon való 
ünneplést helyesbíti a 43. kánon, és min-
denki számára megparancsolja pün-
kösdnek a húsvét után ötvenedik napon 
történő megünneplését. Az első egyete-
mes zsinat, amelyet Nikaiában tartot-
tak 325-ben, a huszadik kánonban 

Tertullianus

Stephan Langton szobra Canterbury  
katedrálisában

Szent Ireneusz
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/ jöjj, te csupa ragyogás. / Add malasztod 
ó-borát, / légy lelkünknek jóbarát, / kit kí-
ván a szenvedő” (Faludy György fordítása). 
Mende püspöke, Durandus 1280 táján 
írta, hogy a misét bevezető énekben 
azért csendül fel négyszer az alleluja, 
mert ez jelzi, hogy az Úr Lelke mind a 
négy világtájra kiáradt. Az istentisztele-
tet drámai elemekkel feldíszítő közép-
kori lelkiség sem maradt érzéketlen az 
iránt, ami Jeruzsálemben az apostolok-
kal történt. A hirtelen támadt szélvészt 
rézfúvósok, kürtök, harsonák zengése 
idézte meg. Fehér galambot röptettek a 
templomban, a székelyföldi Csíkdelnén 
„a szentségházba (pastoforium) zárták a 
fehér galambot, amelyet a mise alatt 
szabadon eresztettek. Somorja asszo-
nyai piros pünkösdi rózsával díszítették 
a templomot és ajtaját, ablakát sarkig 
kinyitották, hogy széljárás legyen.” 
(Bálint Sándor) 

Egynapos királyság
Volt, ahol a pünkösdöt ünneplő legé-
nyek a templom tetőszékéből égő kóc-
csomókat dobáltak alá a hajóba, a pa-
pok tilalmazása ellenére, megelevení-
tendő az apostolokra leszálló lángnyel-
veket. Több templom teteje leégett, 
mire az egyházi és világi hatóságoknak 
sikerült megszelídíteni e tűzveszélyes 
ünneplést. Az égő kócot rózsaszirom 
vagy szenteletlen ostya váltotta fel, vál-
lalkozó szellemű ifjak azt szórták a ma-
gasból alá, a hívek közé. Volt, ahol a 
magasból fából faragott fehér galamb-
szobrot lógattak be a templomtérbe, az 
egyik reformátor, Magyari István gú-
nyolódott ezen a „pápista” szokáson. 

hallgatóinak így magyarázta az ünnep 
lényegét: „Húsvét ünnepe végéhez ér-
kezett anélkül, hogy bármit is veszítene 
ragyogásából. Minden ígéret beteljese-
dett. Ötven nap kegyelme sugározza 
fényét, az öröm teljessé vált.” Amint a 
korabeli liturgikus kódexek tanúsítják, 
a VIII. században pünkösdöt húsvét 
mintájára nyolcaddal, nyolc napon át 
ünnepelték. Ennek távoli előzménye a 
császári jogalkotásban fedezhető fel: 
Theodosius császár (347-395) a pünkösd 
utáni hétre betiltotta a cirkuszi gladiá-
tor-játékokat. Nagy Károly császársága 
(780–814) idején bontakozott ki a Ka-
roling reneszánsz világi és egyházi téren 
egyaránt. Ennek a gyümölcse „kul-
tuszminisztere”, Alcuin környezeté-
ben, valamely tudós szerzetes által írt 
miseszöveg-sorozat a Szentlélekről, 
vagyis a nyolcad alatt más és más kö-
nyörgések kérlelték a Szentlélek sokfaj-
ta ajándékait. Az Ingelheimben tartott 
helyi zsinat (948) elrendelte, hogy hét-
főn, kedden, szerdán (három nap) 
ugyanúgy kell ünnepelni az üdvtörté-
neti eseményt, mint előtte, vasárnap. 
A későbbiekben ez csak hétfőre korlá-
tozódott, ami a polgári naptárban máig 
megőrződött. Eddigre a zsolozsmában 
már mindenütt énekelték Hrabanus 
Maurus szerzeményét, a Veni Creator 
Spiritus kezdetű, legrégibb Szentlélek-
himnuszt. A misén énekelt költemény 
később született. A Veni Creator Spiritus 
szekvenciát Stephan Langton, Canter-
bury érseke írta a XIII. század elején és 
Angliából terjedt el futótűzszerű gyorsa-
sággal az egész kontinensen. „Jöjj, szegé-
nyek Atyja, te, / jöjj, reményünk magja, te, 

Itáliában, pontosabban Bologna vá-
rosában már a XIII. század során vi-
rágzott a bontakozó tavasz szépségé-
nek megszemélyesítése, amikor fiatal 
lányt úrnőnek, királynőnek választot-
tak. Az ott tanuló idegen diákok vitték 
át az Alpokon túli országaikba, és az 
újkor elején, a pünkösdhöz kapcsolódó 
egyházi szokások elhaltával párhuza-
mosan terjedt el a világi környezetben 
a pünkösdi királynő illetve pünkösdi 
király megválasztása egy napra, vagy 
helyenként egész évre. 

Mindez ellen a XVI. században az 
egyháziak zsinatokon joggal tiltakoz-
tak, mert a királyválasztás elképzelhe-
tetlen volt tánc és italozás, kocsmázás 
nélkül. Bél Mátyás jegyezte föl azt a 
szokást, miszerint a csallóköziek pün-
kösd napján egy Szent Örzsébet nevű 
(azonosítatlan!) faluba zarándokoltak, 
hogy ott ősi szokás szerint királyt vá-
lasszanak. Tény és való, hogy egyes 
pünkösdi énekekben a királynő/né 
neve Erzsébet. Létezik olyan néprajzi 
vélekedés, hogy Árpád-házi Szent 
Erzsébet a névadó, hiszen gyermek-
ként lett menyasszony és a nevezetes 
rózsacsoda vele esett meg. Ez utóbbi 
ihlette meg a népi képzeletet, s lett be-
lőle a pünkösdölésben pünkösdi rózsa. 

Az egynapos királyság kihirdetése, 
ünneplése, búcsúztatása pedig hol 
másutt történhetett volna, mint a 
kocsmában. A versfaragóknak pe-
dig bőséges „szövegtár” állt rendel-
kezésére, hogy azokat alkalmazzák 
Ferenc József királyra. Ám az udvari 
előrelátás ennek elejét vette.

Török József

Exultet-tekercs Giotto di Bondone festménye pünkösdről 
(1320 körül)
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A Mexikó délkeleti részén talál-
ható Yucatán-félszigetet észa-
kon a Mexikói-öböl, keleten 

a Karib-tenger öleli körül. A félsziget 
az ősi maja civilizáció bölcsője, mely-
nek számos nyoma maradt fenn a há-
rom mexikói szövetségi állam (Yuca-
tán, Quintana Roo és Campeche) te-
rületén és a tőlük délre húzódó 
Belizben és Észak-Guatemalában. 

A korallzátonyokból felépült félszi-
getet évmilliókkal ezelőtt ősóceán 
borította. A kréta időszak alatt a zá-
tonyon élő állatok által felaprózott 
kőzetanyag, majd a magas nyomáson 
és hőmérsékleten átdolgozott mész-
iszap fokozatosan mintegy 1300 mé-
ter vastagságú mészkővé cementáló-
dott. A harmadidőszak alatt újabb 
rétegek halmozódtak fel, s kialakult 
a félsziget mai képére is jellemző, 
több mint tíz magyarországnyi terü-
letű mészkőplató.

Ha a barlang beszakad
A tengervízszint csökkenése során a 
felszínre került porózus korallmészkő-
ben immár megkezdődhetett a bar-
langképződés folyamata. A légköri 
szén-dioxid miatt enyhén savas csapa-
dékvíz a kőzetbe szivárgott, és idővel 
kiterjedt barlangjáratokat alakított ki, 
melyekben mészkiválás útján változa-
tos formakincsek, cseppkőképződmé-
nyek keletkeztek. Az utolsó jégkorszak 
alatti eljegesedések és felmelegedések 

nyomán a tengervízszint ingadozott, 
így a kialakult barlangok hol víz alatt 
voltak, hol szárazra kerültek. A száraz-
zá vált barlangjáratok mennyezete a 
víz támasztóerejének megszűntével 
helyenként beomlott, ablakokat nyit-
va ezáltal a felszín felé, s elnyelve a 
fentről érkező csapadékot. 

Az így keletkezett, a talaj- és vízeró-
zió által gyakran szabályos kör alakú-
vá koptatott falú trópusi szakadékdo-
linát cenoténak nevezzük (ejtsd: 
szenote). Attól függően, hogy a bar-
langmennyezet milyen mértékben 
omlott be, beszélhetünk nyílt, félig 
nyílt és zárt cenotebejáratokról. A Yu-
catán államra jellemző, a szárazföld 

belsejében nyíló mélyebb (gyakran az 
50 méteres mélységet is meghaladó) 
cenotéket főként a felszínről érkező 
édesvíz tölti ki, de a tenger felől foko-
zatosan beszivárgó sósvíz miatt vizük 
kevert is lehet. Az eltérő sótartalmú 
vizek határán egy látványos optikai je-
lenség, a haloklin figyelhető meg. Mint 
az olaj a vízen, az édesvíz a sós víz sű-
rűbb rétege felett lebeg, és ahol keve-
rednek, homályos vízréteg képződik. 
A félsziget keleti, karibi partvidékén 
kialakult cenoték sekélyebbek, bennük 
a haloklin réteg már néhány méteres 
vízmélységben észlelhető. E cenoték 
ablakokat – ezáltal pedig szabad bejá-
rást – nyitnak a Föld leghosszabb, akár 

É L E T  A  Y U C AT Á N I  C E N O T É K B E N

ÁTJÁRÓK  
AZ ALVILÁGBA

Öt év telt el azóta, hogy először érkeztem mexikói földre, egy barlangbiológiai világkonferenciára. Már 
az első látogatás megpecsételte sorsomat, majd évről-évre elmélyült az ország iránti szenvedélyem:  
magával ragadt rendkívül változatos természeti adottsága, az élővilág végtelenül színes sokfélesége, 
a mélyen gyökerező és mindent átható indián kultúra, a mindenütt jelenlévő muzsika és tánc, és nem 
utolsósorban az emberek csodálatraméltó életszeretete és természetessége. Az évek során kerestem 
a lehetőségeket, hogyan tanulhatnék többet Mexikó természeti kincseiről és hogyan járulhatnék hozzá 
azok megőrzéséhez. Önkéntes programokban vettem részt, és barlangbiológusként tagja lettem a 
Mexikói Nemzeti Független Egyetem kutatócsoportjának, mely a cenoték biológiai sokféleségét tanul-

mányozza. Írásom e jellegzetes karsztképződményekről és a bennük kialakult életről szól. 

Dzonotila-cenote. Az impozáns függőcseppkövek arról tanúskodnak, 
hogy a barlangjáratok egykor szárazon voltak.
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vegyületek oxidálásából nyert energiá-
val építik fel saját szerves anyagaikat. 
Mégis, a cenote életközösségek számára 
a tápanyagforgalom alapját nagyrészt a 
felszínről a mélybe került szerves anya-
gok (elhalt növényi és állati maradvá-
nyok, a denevérek és a barlangbejárat-
ban fészkelő madarak ürüléke) képezik. 
Ahogy a cenotékkal összeköttetésben 
álló barlangokban egyre mélyebbre, 
egyre beljebb hatolunk, már csak olyan, 
föld alatti vizekhez kötődő – szaknyel-
ven stygobiont – állatokkal találkozha-
tunk, melyek teljes életciklusukat a 
csend és sötétség birodalmában élik le.

Ezek a jobbára őstengeri eredetű ma-
radványfajok a világon egyedül itt for-
dulnak elő (endemikus vagy bennszülött 
fajok tehát), hiszen evolúciójuk is a bar-
langokhoz köthető. Testfelépítésük tük-
rözi a sok-sok nemzedéken át a bar-
langban töltött idő hatásait: kültkarójuk 
pigmentáltsága és látószervük visszafej-
lődött, a tapintásért és helyzetváltozta-
tásért felelős végtagfüggelékeik meg-
nyúltak, valamint kémiai és mechani-
kai ingereket felfogó érzékszerveik fej-
lődtek ki. Anyagcseréjük lassabb, mint 
felszíni rokonaiké, testükben lipidek 
halmozódnak fel, melyek grammon-
ként csaknem kétszer annyi energiát 
tartalmaznak, mint a fehérjék és a szén-
hidrátok. A zsírsejtek a lebegőképesség 
növelésében és az úszáshoz szükséges 
energia mennyiségének csökkentésé-
ben is kulcsszerepet töltenek be. 

A félsziget mexikói szövetségi álla-
mainak cenotéiből leírt stygobiont ál-
latok közt akadnak puhatestű- (apró 
vízicsiga), tüskésbőrű- (tengeri csil-
lag) és soksertéjű gyűrűsféregfajok, 
azonban legnagyobb részük – jelenle-
gi ismereteink szerint 53 faj – a rákok 

több száz kilométernyi víz alatti bar-
langrendszereibe, mint amilyen a Sac 
Actun vagy az Ox Bel Ha.

Szent helyek
A Yucatán-félszigeten felszíni ta-
vak, folyók és patakok hiányában 
a cenoték már a prehispán idők 
óta, mintegy tízezer éve a környék 
ivóvízellátásának alapját képezik. 
A cenotékban és közvetlen környe-
zetükben feltárt régészeti és építé-
szeti leletek tanúsága szerint a maja 
városok és települések e központi je-
lentőségű, szent tisztelettel övezett 
karsztképződmények köré épültek.

A fennmaradt oltárok és szentélyek, 
a mélykék víz mélyén megtalált áldo-
zati tárgyak és emberi csontleletek ar-
ról árulkodnak, hogy az éltető édesvíz 
biztosításán kívül szakrális jelentősé-
gük is volt e természetes kutaknak: az 
eső-, élet-, halál-, újjászületés- és ter-
mékenységi rituálék szimbolikus szín-
tereit jelentették. Az ősi maják hite sze-
rint átjáróként szolgáltak a Xibalbába 
(ejtsd: sibalba), vagyis az ősök, a termé-
szetfeletti lények, a halál és betegség 
istenségeinek lakhelyére: az alvilágba. 
A nyugati ember világképétől eltérően 
a maják a halálra és betegségre az em-
beri élet részeként, nem pedig bünte-
tésként tekintettek. 

Evolúciós laboratóriumok
A cenoték és víz alatti barlangok egy-
szersmind fontos evolúciós laboratóriu-
mok is, melyek a sötétséghez és táplá-
lékban szegény környezethez alkalmaz-
kodott egyedülálló élővilágnak adnak 
otthont. Ismerünk olyan, barlangok-
ban is élő baktériumokat, melyek – 
mint termelő szervezetek – szervetlen 

különböző csoportjaiból kerül ki. 
A cenote életközösségek két csúcsra-
gadozója két bennszülött halfaj. Egyi-
kük a 9 centiméter testhosszúságú, a 
brotulákkal rokon „vak fehér hölgy” 
(Typhliasina pearsei), melyet a környék 
maja leszármazottai „Sak Kay” (fehér 
hal) néven ismernek. A nála mintegy 
háromszor hosszabb „vak angolnával” 
(Ophisternon infernale) jóval ritkábban 
találkozhatunk, ismert élőhelyeinek 
száma sajnos csekély. Szűk elterjedési 
körük és ismert populációik kicsiny 
méretére és sérülékenységére hivat-
kozva mindkét faj a Természetvédel-
mi Világszövetség (IUCN) veszélyez-
tetett fajok vörös listáján szerepel. 

Egy új rákfaj 
Yucatán szövetségi állam központjától, 
Meridától 50 kilométerre északra, a 
Mexikói-öböl partján terül el Sisal ha-
lásztelepülés, mely otthont ad a Mexikói 
Nemzeti Független Egyetem (UNAM) 
egyik, főként tengerbiológiai kutatá-
sokkal foglalkozó akadémiai egységé-
nek, s a Nuno Simões vezette kutatócso-
portunknak. Csak ebből az államból 
több mint 7000 regisztrált cenotét tar-
tanak nyilván, melyeknek csupán egy 
töredékét vizsgálták korábban biológiai 
szempontból. Munkánk során a régió 
cenote-ökoszisztémáinak biológiai sok-
féleségét, ökológiáját, a bennük élő álla-
tok rendszertanát, molekuláris geneti-
káját, törzsfejlődéstanát és élettani adap-
tációját vizsgáljuk. Mikrobiológus- és 
vegyészkollégákkal együttműködve 
információt nyerünk a barlangi üledék-
ben élő mikroorganizmusokról, és víz-
kémiai adatokhoz jutunk a természet-
védelmi szempontból aggályos élőhe-
lyekre vonatkozóan. 

A Yaal Utsil-cenote nyílt, szabályos kör alakú bejárata a sztereotíp cenote fogalomnak 
feleltethető meg

A cenoték bejáratában álló magányos fák 
gyökerei sokszor a víztestig érnek
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A mindehhez szükséges terepmunka 
kimerítő ugyan és nemegyszer tapasz-
taltam már meg fizikai teljesítőképessé-
gem határait, mégis (vagy épp ezért), 
semmilyen tevékenységben nem talál-
tam még a barlangi kutatómerülések-
hez, a felfedezéshez mérhető örömöt és 
jelenlét-érzést. Egyik meghatározó él-
ményem egy tudományra új felemáslá-
bú rákfaj (Amphipoda) megtalálása és le-
írása volt 2018-ban a ZooKeys szakfolyó-
iratban. Az egyik merülés során, egy 
barlangjárat mélyén ugyanis olyan rák-
fajra esett búvárlámpám fénye, amilyet 
korábban még nem láttam és a szakiro-
dalomból sem volt ismerős. A 10 milli-
méteres, áttetsző, balerinaszerűen lágy 
mozdulatokkal úszó állatnak feltűnően 
hosszú csápja és járólába (pereopod) volt. 

Később három további cenotéban lel-
tünk rá a titokzatos Amphipoda egye-
deire 20 és 50 méteres vízmélység közt, 
a bejárattól távoli, sötét barlangi zóná-
ban. A begyűjtött, a leírás alapjául szol-
gáló példányokat fénymikroszkóp és 
pásztázó elektronmikroszkóp segítségé-
vel vizsgáltuk, így érdekes információ-
hoz jutottunk többek között a kémiai és 
mechanikai érzékelés szolgálatában álló, 
számos és jól fejlett érzékszőrök és érzék-
szemölcsök struktúrájáról. A példányok-
ból kivont DNS alapján meghatároztuk 
az új faj „genetikai vonalkódját”, 

és yucatáni rokon rákcsoportokkal ösz-
szevetve a leszármazási kapcsolatára is 
fény derült. A tudományra új rákfajt 
Mayaweckelia troglomorpha-nak nevez-
tük el. Nevében a troglomorpha tag a 
barlangi környezethez való alaktani al-
kalmazkodás magas fokára utal.

Szemétlerakók
A felszín alatti vizekben élő állatok 
nem csak ritkaságuk és barlangi mó-
dosulásuk miatt érdekesek és jelentő-
sek: mozgásuk és anyagcsere-folya-
mataik révén (például a víz áramol-
tatásával, szűrésével, tisztításával) 
fontos ökoszisztéma-szolgáltatásokat 
nyújtanak. Hiányukkal vagy jelenlé-
tükkel pedig közvetve a karsztvizek 
állapotát jelezhetik. 
 Szociokulturális, geológiai és biológiai 
jelentőségük ellenére a yucatáni cenoték 
és környezetük védelme sajnos egyelőre 
nem kielégítő. A mészkő azon tulaj-
donságai – oldhatóság, porozitás, át-
eresztőképesség –, melyek a barlangok 
kialakulását teszik lehetővé, egyben a 
vízbázis sérülékenységét is okozzák. 
A felszínről a kőzetbe szivárgó víz a 
szennyező anyagokat is magával viszi a 
mélybe. Az egyik legégetőbb termé-
szetvédelmi probléma a cenoték 
közvetlen környezetében létesített 
sertés- és marhatelepek, vegyszerekkel 

kezelt gyümölcsültetvények kérdése. 
A műtrágyákból, trágyából és nö-
vényvédő szerekből érkező többlet-
tápanyagok és kemikáliák közvetle-
nül a karsztvízbázisba kerülnek.
 Egy másik súlyos probléma a megnöve-
kedett turizmussal járó zavaró hatás és 
szennyezés. A cenotékat rekreációs célra 
használó látogatók bőréről leoldódó ro-
varriasztó szerek és napvédő krémek 
egyaránt jelentős szennyező források. 
A turisztikai célú cenoték üzemeltetői 
olykor közvetlen beavatkozásokkal vál-
toztatják meg a bejárat jellegét: robba-
nóanyagok használatával szabályos kör 
alakúvá alakítják azok falát, lámpateste-
ket szerelnek a mennyezetre vagy épp 
megcsonkítják, netán eltávolítják a kör-
nyező vegetációt. Az egyre növekvő 
emberlétszám másik kellemetlen velejá-
rója a mérhetetlen mennyiségű hulladék 
termelése. Az erősödő környezetvédel-
mi szemlélet ellenére sajnos sok ember 
még mindig szemétlerakóként használja 
a cenotékat. A szokásos üdítős flakono-
kon és egyéb műanyag, fém- és üveg-
hulladékon kívül extrém esetekben gu-
miabroncsokkal vagy akár kerékpárral 
is találkozhatunk… 

Hiszem azonban, hogy van még re-
mény a helyzet javulására. A yucatáni 
emberek és a messze földről érkező lá-
togatók közös érdeke, hogy természe-
tes állapotukban megőrizzük e világ-
szinten is páratlan karsztképződmé-
nyeket és a bennük kialakult egyedi 
élővilágot. Ennek egyik elengedhetet-
len eszköze az ismeretek átadása: a he-
lyi lakosság számára éppúgy, mint a 
turizmus és a gazdasági élet szereplői 
számára. Szeretném, ha az évek során 
összegyűjtött adataink a megfelelő pil-
lanatokban a döntéshozók asztalára ke-
rülnének. Hiszek a közösség erejében.

AngyAl DorottyA

Stygiomysis cokei, egyike a yucatáni cenoték stygobiont rákfajának A „vak fehér hölgy”

Sandra Blakely előadása
(FORRÁS:  EMORY EGYETEM))

A Mayaweckelia troglomorpha
 (FOTÓK: BENJAMIN MAGAÑA, ANGYAL 

DOROTTYA)



A z élővilág legjelesebb képvi-
selői a Royal-pingvinek 
(Eudyptes schlegeli), gyakor-

latilag a világ teljes állománya, kö-
rülbelül 850 000 pár e szigeten fész-
kel. Szintén endemikus madárfaj a 
Macquarie-kormorán (Leucocarbo 
purpurascens) is. Rajtuk kívül király-
pingvinek 170 000 párból álló állo-
mánya, szamárpingvinek, és arany-
tollú pingvinek is tömegesen költe-
nek itt, albatroszok, csérek, összesen 
13 madárfaj mintegy 3,5 millió 
egyede fészkel a szigeten. Négy fó-
kafaj jár ide szaporodni, ezen belül 
igen jelentős a déli elefántfóka tele-
pe, mintegy 80 000 egyeddel. A nö-
vényvilága sem hétköznapi, benn-
szülött növénye két egészen apró, kis-
ujjhegynyi orchideaféle (Corybas 
dienemus és Corybas sulcatus), egy méz-
pázsitféle (Puccinellia macquariensis), és 
egy igen különös párnanövény, az 
Azorella macquariensis, amely ugyan 
tömör mohatelepre hasonlít, de a 
sárgarépával egy családba tartozik. 
Ez utóbbi növény a sziget szélnek ki-
tett területein szinte egyeduralkodó, 

A MACQUARIE-SZIGET ÉLŐVILÁGÁNAK MEGMENTÉSE

IRTÓ JÓ KUTYÁK

telepei pár centiméterestől több méte-
resig terjedhetnek, magassága nem 
haladja meg a 60 centimétert. Mivel a 
sziget a rendkívül erős nyugati szelek 

övezetébe tartozik, a szél határozza 
meg azt, hogy mely része lakható a 
területnek. A sziget szél felőli oldala 
a párnanövénytől eltekintve kopár, 

A Csendes-óceán délnyugati csücskének mindentől távoli, Ausztráliához tartozó szubantarktiszi 
szárazulata a 34 kilométer hosszú Macquarie-sziget, amely különleges élővilágának és speciális 

geológiájának köszönhetően 1997 óta a Világörökség része.
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Azorella macquariensis. A sárgarépánk rokona ez a mohára hasonlító párnanövény, amely a 
sziget szélnek kitett oldalán szinte egyeduralkodó.
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madárfészkekben, a kivadult macs-
kák pedig évente mintegy 60 000 
madár pusztulásáért voltak felelősek. 
A közigazgatásilag Tasmániához tar-
tozó szigeten a Tasmán Nemzeti Par-
ki és Vadvédelmi Szolgálat látja el a 
természetvédelmi feladatokat, így az 
ő rendkívül kitartó és költséges mun-
kájuknak köszönhető, hogy a sziget 
élővilága, úgy tűnik, megmenekült. 
1985-2000 között elsőként a sziget 
macskáitól szabadultak meg, összesen 
mintegy 2500 állatról volt szó, kivo-
násukat követően a madárállomány 
azonnal gyarapodásnak is indult. 

Ezután maradtak a rágcsálók és 
a nyulak, amelyek a macskák hí-
ján viszont gyorsabban szaporod-
hattak, tovább károsítva a mada-
rakat és az élőhelyet. A nyulak 

még földcsuszamlásokat is előidéz-
tek. Egy jelentősebbet 2006-ban: a le-
rágott, a nyúlüregekkel alávermelt és 
elpusztult növényzet miatt a koráb-
ban stabil lejtőt nem tartotta vissza 
semmi, így a körülbelül 500 négyzet-
méteres terület a csapadék érkeztével 
leomlott, maga alá temetve egy ping-
vinkolóniát. Számtalan hasonló, ám 
kisebb léptékű esemény is zajlott a szi-
geten, amelyen a nyulak elképesztő 
kárt tettek. Tövig rágták az endemi-
kus Royal-pingvinek költőtelepét 
körbeölelő és óvó, derékig érő fűcso-
mókat, és a Macquarie-káposztát 
(ami nem káposzta, hanem egy méte-
res bokrokká fejlődő, leginkább tökre 
vagy rebarbarára hasonlító, a hideg 
miatt erősen szőrös növény, ám a friss 
zöldségben szegény területen a magas 
C-vitamin-tartalma miatt az itt élő 
vadászok rendszeresen fogyasztot-
ták). A Macquarie-káposzta dús bo-
zótjaiban is madarak sokasága talált 
korábban védett fészkelőhelyre.

A hátralévő munka irtózatosan 
nagy volt: a rágcsálók számáról még 
elképzelés se volt, a nyulak tömegé-
ről a kártételük tanúskodott. 

Először 2002-ben vittek betanított 
keresőkutyákat a szigetre, azzal a cél-
lal, hogy végigjárják minden zugát a 
véletlenül még ott maradt macskák 
után kutatva. A kutyák révén bizo-
nyosodhattak meg arról, hogy való-
ban egy macska sincs már a szigeten. 
2007-ben az ausztrál kormány anyagi 
támogatást biztosított a Tasmán 
Nemzeti Parki és Vadvédelmi Szol-
gálatnak, a mintegy 25 millió ausztrál 

a sziget középső részén mocsár is 
van, a szélvédett oldalán pedig a 
nagytermetű fűfélék és más, a talajt 
védő növények nőnek.

A szigetet 1810-ben fedezték fel, 
majd igen hamarosan elkezdték a 
fóka- és pingvinállományát vadász-
ni, s bálnavadász telep is létesült itt. 
Ez együtt járt azzal, hogy a bálna- és 
fókavadászoknak élelmet biztosító 
nyulakat telepítettek a szigetre, a ha-
jókkal patkányok és egerek érkez-
tek, azok irtására pedig macskákat 
hoztak. Gyakorlatilag tökéletesen 
készen állt minden egy visszafordít-
hatatlan ökológiai katasztrófához. 

Az 1970-es évekre a mintegy 
150 000 példányosra szaporodott 
nyúlál lomány irtózatos kárt tett 
a növényvilágban, a patkányok a 

A nyulak rágását követően az embermagasságú üde fűcsomókból csak halott csonkok maradtak

Összehasonlító képen láthatjuk a nyulak pusztítását és a nyulaktól mentessé tett, regenerálódott területet, az endemikus Royal-pingvinekkel 
és a növényzettel



kiképzett foxterrier csatlakozott 
még. Mintegy 50 kiválasztott ku-
tyát tanítottak be, azonban csak 
ez a 15 állat ért el arra a szintre, hogy 
a védett madarak millióival teli szige-
ten is csupán a nyúl és a patkány érde-
kelte őket, emellett tűrték az időjárási 
viszontagságokat és kitartóan voltak 
képesek bejárni a sziget minden zugát 
a nem épp egyszerű terepen.

Ha a kutyák nincsenek, a 25 millió 
dollárt kidobták volna az ablakon és 
sok évi munka veszett volna kárba. 
A keresőkutyák 13 nyulat találtak, 
amelyek túlélték az irtóhadjáratot – 
ezek pedig pár év alatt újra benépe-
sítették volna a szigetet. Ékes példa 

dolláros rágcsáló- és nyúlirtó munká-
lataihoz. Először mérgekkel irtották 
az állatokat, azonban kiderült, hogy a 
mérgek miatt elpusztult rágcsálókat 
és nyulakat néhány madár is elfo-
gyasztja. Ezért kis időre fel is füg-
gesztették a programot, ám szeren-
csére ez csak kis mértékben károsítot-
ta a madárállományt, amellett, hogy 
a rágcsálókat viszont igen jelentősen 
visszaszorította. A mérgeket vadá-
szok és kutyáik követték, rengeteg 
nyulat kilőttek, majd speciálisan kép-
zett ebek hét éven át járták a szigetet 
az utolsó túlélők után kutatva. Spáni-
elek, labradorok, terrierek, összesen 
12, a nyulak felkutatására kiképzett 
kutya mintegy 90 000 kilométer utat 
járt be a szigeten az évek során, hozzá-
juk 2013-ban három, a patkányokra 

a nyulak szaporaságára, hogy első-
ként – még az 1970-es évek végén – 
a myxomatózis vírusával fertőzték 
meg a több mint 100 ezres állo-
mányt, amely e betegség hatására 
alig a tizedére zsugorodott, azonban 
eztán a túlélő és a vírussal szemben 
ellenálló nyulak néhány év alatt is-
mét 150 ezres állományt alkottak.

A sok éven át tartó akciónak kö-
szönhetően a szigetet sikerült teljesen 
megszabadítani az összes behurcolt ál-
lattól, ám ezzel a kutyák feladata még 
nem ért véget. Mivel ma is laknak 
emberek a sziget tudományos kutató-
bázisán, amelynek elődjét az ausztrá-
lok úttörő Antarktisz-kutatója, Sir 
Douglas Mawson létesítette 1911-ben, 
évente mennek hajók is a szigetre el-
látmánnyal, felszereléssel. Azonban, 
mielőtt a konténereket átadnák, min-
den egyes zugot átvizsgálnak egy ki-
képzett keresőkutyával, hogy még vé-
letlenül se jusson újabb rágcsáló a szi-
getre. Miután 3 éven át egyetlen beto-
lakodót se találtak a módszeres 
keresőutak, 2014-ben a szigetet kárte-
vőmentesnek nyilvánították, a közel 
200 éves történelme során először.

Az Ausztrál Postaszolgálat a 
Macquarie-szigetet a veszedelemtől 
megszabadító kutyák rendkívüli 
munkájáról bélyegsorozattal is meg-
emlékezett. 

Landy-Gyebnár Mónika

Royal-pingvin-kolónia a Macquarie-sziget 
partján. E faj gyakorlatilag teljes állománya 

a szigeten költi ki fiókáit.

Az Ausztrál Postaszolgálat 2015 szeptemberében bocsátotta ki a Macquarie-sziget élővilágát 
megmentő kutyákról készült bélyegsorozatát
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TÁRGYAK – TÖRTÉNETTEL

anyagaiért, ami hol megvalósult, hol nem. Kittenberger mérgében 
egyszer az egyik saját ujját küldte haza, melyet egy oroszlán hara-
pott le – a formalinban ázó ujj arzénes elszíneződésével bizonyította, 
hogy igenis dolgozik a vadbőrök konzerválásán, megérdemli hát a fizet-
séget. Életének további folyását most nem részletezzük, azt alaposan 
dokumentálta barátja, Fekete István, és számos könyvében ő maga is.

Kittenbergert a legkiemelkedőbb afrikai vadászok egyikének tartják, ám a 
múzeumnak nem csak emlősöket és madarakat küldött. Igen tehetségesen 
gyűjtött rovarokat is. Ebből is látszik, hogy kétféle ember lakozott benne. 
Nagytestű állatokat cserkészni és rovarokat hálóval elkapni végül is egy tő-
ről fakad: megkeresni az állatot, túljárni az eszén és megszerezni. De amíg 

az afrikai szavanna hétpróbás nagyvadait követni, majd lelőni vé-
res férfimunka, addig a rovarok megfogásához – és főleg megőr-
zésükhöz – precizitás, aprólékosság és kézügyesség kell.

Több mint 26 ezer bogár és több ezer lepke céduláján olvas-
ható Kittenberger neve – gyakran Katona Kálmánként, mert 
Horváth Géza, a múzeum Állattárának akkori igazgatója nyo-
mására kénytelen volt magyarosítani a nevét.

Kittenberger összesen 16 évet töltött Afrikában, és ifjúságának 
nyomorúságáért azért szép esztendőkkel is kárpótolta az élet. 
Hazaküldött zsákmányából a Nemzeti Múzeumban a maga idejé-
ben Európa-hírű Afrika-kiállítás készült, mellyel a kor mégiscsak 
elismerte a nagy vadász teljesítményét. A Rákosi-korban azután 
ismét elbocsátás, nyugdíjtól való megfosztás, fegyvereinek elkob-
zása és szilencium várt rá. Nem csoda, hogy rettenetes fájdalom-
mal élte meg, amikor az 1956-os forradalom idején a múzeumot 
ért belövés és tűzvész megsemmisítette az Afrika-kiállítást.

Az általa gyűjtött rovarok preparátumai azonban túléltek 
minden csapást. Csak remélni tudjuk, hogy e szépséges kin-
cseket az előttünk álló évtizedekben is értő kezek gondozzák 
a budapesti Természettudományi Múzeumban.

Merkl Ottó, katOna GerGely

A frikai nagyemlősöket puskával elejteni sokan tudnak. Váltó-
láztól gyötörten rovarokat gyűjteni kevesebben. Kittenberger 
Kálmánnak (1881–1958) mindkettőben volt része.

Pályája úgy indult, ahogy a magyar tájon sok társáé: a nélkülözéssel 
teli gyermekkorban fellángolt a természetszeretete, de az ifjú hiába 
volt rátermett és szorgalmas, a távoli tájakra utazás megvalósíthatatlan 
álomnak tűnt csupán. Dolgozhatott ugyan a Nemzeti Múzeum (a mai 
Magyar Természettudományi Múzeum jogelődje) Állattárában fizetés 
nélküli segédpreparátorként, és folyamatosan képezte magát, hogy el-
jusson a trópusokra, ám az éhség ellen ez kevés volt. Kénytelen volt ta-
nítói állást vállalni Brassó megyében. Szeretett ott lenni, és a vadászat-
ban is örömét lelte, de végül csak néhány hónapot töltött Erdélyben.

Nem várt szerencse köszöntött ugyanis rá: egy bácskai földbirtokos 
vadászni indult Német-Kelet-Afrikába, és olyan segédre volt szüksége, 
aki a trófeáit a helyszínen szakszerűen kikészíti és kezeli. A földbirtokos 
az afrikai tartózkodást fizette, de a kiutazást nem. Végül a múzeum ezt 
biztosította Kittenbergernek, cserébe természetrajzi gyűjtést kívánt tőle.

Az expedíció azonban balul ütött ki. A kenyai Mombasa kikötőjétől egy 
ideig vonattal mentek, de később 140 kilométert kellett gyalogolniuk a 
szörnyű hőségben. Kittenberger közben megbetegedett – mire elver-
gődött a Kilimandzsáróhoz közeli Moshiba, már rohamokban kínozta 
a malária, melyen csak erős szervezetének és egy rátermett német 
orvos, Hermann Plötze kezelésének köszönhetően sikerült úrrá lennie. 
Gyógyulása azonban hetekig tartott; közben a környéket járta, megta-
nulta a szuahéli nyelvet, és ami a legfontosabb: vadászott és gyűjtött. 
A földbirtokos féltékeny lett a sokkal ügyesebb Kittenbergerre, így útjaik 
elváltak – innentől kezdve vadászatból és az eladott zsákmányból kel-
lett eltartania magát. A múzeum is megígérte, hogy fizet a gyűjtött 

MALÁRIA, LEHARAPOTT 
UJJ ÉS ROVAROK

Ugandai tarkalepke  
(Charaxes varanes)  

(KATONA GERGELY FELVÉTELE)

Kittenberger Kálmán
(MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI 

MÚZEUM, FOTÓTÁR)

Tanzániai virágbogár (Stephanorrhina neumanni)
(NÉMETH TAMÁS ÉS GRABANT ARANKA FELVÉTELE)
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vagyis a műholdradar-interferometria, mely napszaktól és időjá-
rástól függetlenül, rendkívül nagy pontossággal képes a külön-
böző eredetű felszínváltozások leképezésére. Természetesen 
hazánkban is alkalmazzák az űrtávérzékelésnek ezt az eszkö-
zét. Köztük van Szűcs Eszter, az MTA CSFK Geodéziai és 
Geofizikai Intézet munkatársa is, aki a módszer hátteréről és 

a Kárpát-kanyarban végzett kutatásairól mesélt.

A KÁRPÁT-KANYAR 
VÁLTOZÁSAI NYOMÁBAN

mennyiségű adat feldolgozása pedig 
további kihívást jelent. Nem csak az 
adattárolás és a számítási kapacitás te-
kintetében, hanem a nagy mennyisé-
gű beérkező információ értelmezését 
illetően is. Bár ez a technika egyszerre 
indult a ma már minden okostelefonba 
beépített globális navigációs rendsze-
rekkel (legismertebb talán a GPS), de a 
fent említett nehézségek miatt az 
InSAR elég lassan terjedt el. Ma, kü-
lönösen az Európai Űrügynökség 
(ESA) Copernicus földmegfigyelési 
programjának köszönhetően az al-
kalmazások robbanásszerű terjedése 

figyelhető meg. Erre a technikára, 
nem csak földtudományi kutatások 
épülnek, hanem startup-ok, üzleti vál-
lalkozások jönnek létre. Mindehhez az 
is nagyban hozzájárul, hogy az ada-
tokhoz az ESA ingyenes hozzáférést 
biztosít valamennyi felhasználónak.
– Önök mire használják a felvéte-
leket?
– Nemrég zárult le egy, az ESA által 
támogatott projektünk, amelyben a 
BME Szélessávú Hírközlési és Villa-
mosságtan Tanszék munkatársaival 
olyan geodinamikai pontjeleket fejlesz-
tettünk, amelyek a nagy időállandójú 

– Az InSAR nagyon intenzíven ter-
jedő eljárás mostanában, de mitől lett 
hirtelen ilyen népszerű, hiszen nem is 
annyira új technikáról van szó? 
– A műholdradar-interferometria 
vagyis az InSAR elnevezés az 
Interferometric Synthetic Aperture 
Radar kifejezés rövidítéséből ered. 
A mikrohullámú távérzékelésen ala-
puló eljárás – kissé leegyszerűsítve – 
a következőképpen működik. A kü-
lönböző időpontokban készített radar-
felvételek fázisinformációjának vál-
tozásai alapján (interferencia elve) a 
félhullámhossznál kisebb felszíni de-
formációk megfigyelését teszi lehető-
vé. Segítségével 700 km-es magasság-
ból a nagy erejű földrengések okozta 
elmozdulások néhány mm-es pontos-
sággal térképezhetők fel. A kis ampli-
túdójú tektonikus folyamatok azonban 
igazi kihívást jelentenek, mivel a kü-
lönböző zajforrások elfedik a deformá-
ció okozta fázisváltozást. Pontos pálya-
adatok, korrekciók, digitális terepmo-
dellek alkalmazásával, atmoszférikus 
hatások modellezésével több felvételből 
készült interferogram-sorozat alapján 
el lehet különíteni az igazi változást a 
többi zavaró hatástól. A feldolgozási el-
járás – még így leegyszerűsítve is – 
eléggé bonyolultnak tűnik, a jelentős 

Hatnapos Sentinel-1 interferogram (2018-11-08 és 2018-11-14) a belső Kárpát-kanyar 
területéről. A fázisváltozás (λ = 5,6 cm) döntően a felvételek időpontja között az atmoszféra 

állapotváltozásából eredő késleltetést mutatja.
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Célunk, hogy meghatározzuk, mi-
lyen kapcsolat van a felszínmozgások, 
a szeizmicitás és a posztvulkáni tevé-
kenység között a Kárpát-kanyarban, 
ezzel hozzásegítve a mélyben és a fel-
színen folyó folyamatok csatolási me-
chanizmusainak jobb megértését.
– Ha nem is földtörténeti távlatok-
ban gondolkodva, de a projektorien-
tált kutatások világában vannak-e 
hosszabb távú terveik is?
– Van több, egymásra épülő és össze-
érő hazai projekt és kezdeményezés 
is. Ezek középpontjában a Pannon-
medence fejlődéstörténetének és je-
lenlegi folyamatainak megismerése 
áll. A mélyszeizmikus átvilágítás, a 
lokális feszültségtér-meghatározá-
sok mellett a potenciálisan aktív 
vetők Sentinel-1 alapú megfigyelé-
sével a medence szeizmotektonikai 
modelljének megalkotása a célunk. 
Ez a mai urbanizált környezetben, a 
kritikus infrastruktúrák sérülékeny-
sége miatt kiemelt fontosságú. 

A navigációs műholdrendszerrel 
kombinált interferenciavizsgálatok 
rengeteg további műszaki, földtu-
dományi alkalmazás lehetőségét 
hordozzák magukban földtani, 
geofizikai kockázatok értékelése te-
rületén. A műholdas észleléseket a 
felszíni ionoszféra radar megfigyelé-
seivel összekapcsolva pedig előállít-
ható a külső magnetoszférától az at-
moszféráig terjedő elektronsűrűség- 
profil, ami már űridőjárási alkalma-
zás. De ez már egy másik történet.

Trupka ZolTán

Ami kifejezetten egyedivé teszi a terü-
letet, az a sótektonika. Az Erdélyi-me-
dencét vastag, 1-300 méteres sóréteg 
tölti ki, ami a terhelés – rárakódott üle-
dék, vulkáni képződmények – hatására 
a medence pereme felé vándorolt. A 
kősó sűrűsége kisebb, mint a környező 
kőzeteké, viszkozitása is viszonylag ala-
csony. A só a „gyenge láncszem” ebben a 
történetben, így akár a felszínig kiprése-
lődhet. Európa egyik legnagyobb diapír 
redője Parajdon található, ahol valóban a 
felszínig hatol a képződmény. Az Erdé-
lyi-medence keleti peremén a vulkános-
ság miatt megemelkedett hőfluxus, a 
Vráncsa-beli rengések mind-mind be-
folyásolják az itt lejátszódó sótektonikát. 
Ez az egyik terület, ahova Sentinel-1 
reflektorhálózatot telepítettünk a belső 
Kárpát-kanyarban.
– Meddig fogják követni az elmoz-
dulásokat?
– Idén áprilisban ünnepelte 5. szüle-
tésnapját a Sentinel-1A hold, ezt 
2016-ban követte a B jelű. A mű-
holdpár 6 naponta végez észlelése-
ket, így korábban elképzelhetetlen le-
hetőség nyílt meg a felszínfolyamatok 
dinamikájának megfigyelhetőségé-
ben. Különösen igaz ez, ha figyelembe 
vesszük, hogy a tervezett két további 
műholddal legalább 20 évre biztosított 
a misszió. Az InSAR nagy előnye, 
hogy megfelelő felszíni reflexió ese-
tén időben visszafele is végezhetők 
vizsgálatok, mivel a felvételek a kü-
lönböző adatközpontokban minden-
ki számára rendelkezésére állnak, 
visszamenőleg is. 

vagyis emberi léptékkel rendkívül lassú 
földtani folyamatok űrgeodéziai és ha-
gyományos módszerekkel történő meg-
figyelését ötvözik, ezzel a deformációs 
terek 3 dimenziós meghatározását te-
szik lehetővé. Ez különösen fontos a 
nagy pontosságot igénylő monitoring 
vizsgálatok szempontjából, de hozzájá-
rul a radarinterferometria kiterjesztésé-
re olyan területeken is, ahol a hagyomá-
nyos interferometrikus technológia 
nem vezet eredményre. A projekt két 
évig tartott, így olyan aktív földcsu-
szamlásos területeket választottunk itt-
hon, ahol ilyen rövid idő alatt is tudtuk 
vizsgálni a kifejlesztett a módszer haté-
konyságát különböző intenzitású, idő-
beli lefolyású mozgások esetében.

A pályázatban elvégzett fejlesztések-
re és eredményekre alapozva egy li-
toszféra-dinamikai projektet indí-
tottunk a Kárpát-kanyarban, ahol 
már nagy időállandójú tektonikai 
folyamatok megfigyelése a célunk. 
A magyar-román-holland konzor-
ciális együttműködésben idén elin-
dult TopoTransylvania projekt cél-
ja a kárpáti szubdukciónak, a Kár-
pátok és az Adria közötti térség tekto-
nikájának és az Erdélyi-medence 
sótektonikájának komplex űrgeodé-
ziai megfigyelése. Magyar részről a 
vezető kutató Kovács István János 
geofizikus. (Vele lapunk 2018/34-es 
számában jelent meg interjú – a szerk.)
– Miért éppen Erdélyt választották?
– A Pannon-medence és a Kárpátok li-
toszférája tektonikailag és geotermális 
szempontból is egyfajta természetes la-
boratóriumnak tekinthető, különösen a 
Kárpát-kanyarban találhatók koncent-
ráltan a különböző geodinamikai fo-
lyamatok. A híradásokból a Vráncsa 
térség földrengései mindenkinek isme-
rősek lehetnek. Míg nálunk Magyaror-
szágon 10-30 km mélységben pattan-
nak ki a viszonylag kis magnitúdójú 
rengések, addig ott rendszeresen nagy 
erejű rengések vannak, viszont 
100-150 km-es mélységből, így csekély 
felszíni rombolást okoznak. Időről idő-
re viszont pusztító erejű rengések for-
dulnak elő, gondoljunk csak a hírhedt 
1977-es esetre. A mélybeli aktív és in-
tenzív felszíni folyamatok hátterében 
feltehetően az alábukó lemez hatása 
áll. A területen jelentős posztvulkáni 
tevékenység figyelhető meg, gázki-
áramlásokkal, kénes kigőzölgésekkel. 

Sentinel-1 reflektorhálózat a parajdi sódiapír (a sárga vonal a diapír kontúrját mutatja) 
mozgásának megfigyelésére
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BESZÉLŐ KÉPEK

Április végén a Zengő hegy előterében, Hosszúheténynél járunk. A finom gyeppel borított domboldalon most 
kezd nyílni az égszínkék virágú hegyi len, a távolban kakukk kiállt. Vezetőnk melegkedvelő tölgyes varázs-
latos erdejébe vezet, ahol már virágzik egy világritkaság, a pompázatos megjelenésű bánáti bazsarózsa. Itt 
egy rózsaszín szirom, máshol tömött bíborszínű csokrok. A következő ösvény eldugott tisztásán magyar 
zergevirágok emelkednek sárga virágaikkal. Nagylátószög, makró optika, vajon melyik a megfelelő válasz-

tás a látvány rögzítésére? Nem is tudom, inkább csak gyönyörködünk az élénk virágok előtt heverve. 

BÁNÁTI 
BAZSARÓZSÁK 

FÖLDJÉN

A Kárpát-medencében több mint 70 bennszülött – azaz az egész világon csak itt élő – virágos növény fordul elő, ebből a hazánkban is élő 
fajok száma 60 feletti, sőt, egyesek, például a pilisi len (Linum dolomiticum) csak itthon honosak. Magyarország egyik legnagyobb bota-

nikai kincse a fokozottan védett bánáti bazsarózsa (Paeonia banatica), becslések szerint világállományának 90%-a a Keleti-Mecsekben 
él. Előfordulási adatai még Romániából, Horvátországból és Szerbiából ismertek, azonban korábbi horvátországi élőhelyéről 30 éve nem került 
elő, a Delibláti-homokpusztán pedig alig több mint 70 példány él (Romániában még fennmaradt egy kicsiny állománya). A világon már csak ha-
zánkban találkozhatunk életképes, viszonylag nagy egyedszámú és genetikai változatosságú populációival: idei állományfelmérésén 45 000 
tövet becsültek a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai a Zengő oldalában és a Hosszúhetény feletti hegyoldalban, a Nagy-mező, 
Arany-hegy Természetvédelmi Területen, amelyet Keresztes-Nagy József vezetésével idén mi is meglátogattunk. Szubmediterrán, melegked-
velő növényfaj, ezért élőhelyei elsősorban a déli lejtők cseres-tölgyes, vagy a molyhos tölgyes erdőtársulásai, de olykor hegygerinceken és az 
északi lejtők gyertyános-tölgyeseiben is előfordul. 

Az állományokat veszélyeztető tényezők egyike maga a virág szépsége: feltűnő külleméért korábban sokszor kiásták és kertekbe telepítették, 
azonban szigorú védettségéről és 250 ezer forintos eszmei értékéről napjainkban egyre többen sokan tudnak, ezért hasonló esetek már kevés-
bé fordulnak elő. 

A faj megőrzése szempontjából alapvető a kellő körültekintéssel végzett természetvédelmi kezelés. A bánáti bazsarózsás erdőkből el kell 
távolítani a tájidegen fafajokat, a sűrű, fényszegény, erős gyökérkonkurenciával rendelkező egykorú erdőkben pedig – a természetes 
foltdinamikára törekedve – az állomány megnyitásával, vegyes koreloszlású erdő kialakításával segíthetjük elő termőhelyük növekedé-
sét. Endemikus növényfajaink kiemelkedő jelentőségű természetvédelmi értékek, és nemzetközi felelősségünk tudatában nekünk kell 
megőrizni világállományaikat.

Potyó Imre

1
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1 - 2. Nagytermetű, 40-60 cm-es és feltűnő szépsé-
gű évelő növényünk kedveli a félárnyékos termőhe-
lyeket, ezért főleg erdőszéleken és erdei tisztások 
nyíltabb részein nyílik, ugyanakkor jól bírja a teljes 

fényárt is, így akár legelőkön is előfordulhat. 

3. Bíborvörös vagy rózsaszín sziromleveleinek száma 
5-8. Makró optikával közel hajolva, az előtér és a hát-
tér megfelelő elmosásával még inkább kiemelhetjük 

szépségét. 

4. A bánáti bazsarózsákat egyesével vagy tömött cso-
korban látni. Populációik lassan terjednek, ugyan-
is magjuk csírázásához, illetve kemény maghéjuk 

lebomlásához hosszú idő szükséges.  

5. Az Év Vadvirága 2019-ben a védett magyar zer-
gevirág (Doronicum hungaricum). A bánáti bazsaró-
zsához hasonlóan ez is a nyílt, ligetes, szárazabb 
tölgyesek növénye, melynek általában fél méteres 
virágaival áprilistól júniusig találkozhatunk. A 3-8 cm 
átmérőjű sárga virágzat magányosan ül a mirigysző-
rös szár végén. Széleslátószögű optikával a mesebeli 
élőhelyét festményszerűen komponálhatjuk a képre: 
a háttérben sárgás mázként jelenik meg a farkasku-

tyatej (Euphorbia cyparissias).

3

4

5

2
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LogIQs
www.mensa.hu

3. fejtörő – Benedek Máté 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: VEREM

(A bal oldali szavak mind a verem szó szinonimái, a jobb oldaliak 
pedig visszafelé is értelmesek.)

2. fejtörő –  Feleki Zoltán feladványa

Megoldás: ÖTFÉLEKÉPPEN

1. Sam: 3+6+9=18 gramm, Mick: 5+7=12 gramm, Bob: 8 gramm.
2. Sam: 5+6+7=18 gramm, Mick: 3+9=12 gramm, Bob: 8 gramm.

3. Sam: 6+9=15 gramm, Mick: 3+7=10 gramm, 
Bob: 5+8=13 gramm.

4. Sam: 3+9=12 gramm, Mick: 8 gramm, Bob: 5+6+7=18 gramm.
5. Sam: 5+7=12 gramm, Mick: 8 gramm, Bob: 3+6+9=18 gramm.

3. fejtörő – Sárdi Tibor feladványa 

Megoldás:

Melyik betűjelzésű borítékban van a nyeremény, ha csak az egyik-
nek a felirata igaz?

A: A nyeremény a B-ben vagy a C-ben van.
B: Ebben borítékban nincsen a nyeremény.

C: A nyeremény a B-ben van.
D: Ebben a borítékban van a nyeremény.A számmal jelölt szavak közül melyik illik a többi közé?

Melyik számmal folytatódik a sorozat?
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Előfizetési ár 2019-ben belföldre: 1/4 évre 4320 Ft, 1/2 évre 8460 Ft, 1 évre 16 200 Ft

Hamisított termékek 
külkereskedelme a világon

A szellemi tulajdonjogot sértő termékek külkereskedelmi 
forgalma 509 milliárd dollár volt 2016-ban a világon, ami 
a világkereskedelem értékének 3,3%-át tette ki. Ezek az 
adatok az OECD és az Európai Unió Szellemi Tulajdoni 
Hivatala (EUIPO) által közösen végrehajtott felmérés 
legfontosabb eredményeit jelentik. Fontos figyelembe 
venni, hogy a kutatás nem terjedt ki azon hamisított 
árukra, amelyeket ugyanabban az országban fogyaszta-
nak el, mint ahol megtermelnek, és az interneten keresz-
tül értékesített digitális termékekre sem.

A szellemi tulajdonjogok többfélék, a tanulmány alap-
vetően a szerzői jogok, a védjegyek, a formatervezési 
mintához fűződő jogok és a szabadalmi jogok megsérté-
sét vette figyelembe. A jogsértések jelentős károkat okoz-
nak a vállalkozásoknak: bevételeik és innovációra való 
hajlandóságuk csökken, ami kedvezőtlenül hat a működé-
süknek terepet adó ország gazdasági növekedésére. A fo-
gyasztók is sok szempontból rosszul járnak, hiszen a biz-
tonságukra, egészségükre, környezetükre káros termé-
kekhez juthatnak. Ráadásul jelentős részük – 2016-ban 
mintegy 40%-uk – csak megtévesztés révén vásárolja 
meg a hamis árut. Az államok számára a hamisítás adó-
bevétel-kieséssel és magasabb munkanélküliséggel jár 
együtt, a kiadásaik ezenfelül növekednek azáltal, hogy fel 
kell lépniük az állampolgárok biztonságának érdekében.

A jogsértés miatt elkobzott áruk 55%-a Kínából szárma-
zott a 2014–2016. években, míg Hong Kong részesedése 
meghaladta az egynegyedet. A további országok közül 

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

az Egyesült Arab Emirátusok aránya az elkobzott áruk 
értékének 5%-át tette ki, Indiáé és Törökországé pedig 
egyenként néhány százalékot. Azt, hogy mely országok 
válnak a hamisított termékek legfontosabb exportőreivé, 
több tényező is befolyásolja. A jogsértő termékek kereske-
delmét elősegíti a korrupció magas szintje, valamint a 
szellemi tulajdonjogok alacsony szintű védelme. Ugyan-
így hat, ha szabadkereskedelmi zónák működnek egy or-
szágban, ami egy viszonylag biztos környezetet jelent a 
hamisítóknak, kevéssé felügyelik őket, a terület (szállítási, 
kikötői) infrastruktúrája pedig fejlett. Ösztönző tényezőt 
jelentenek az alacsony munkabérek és a nem megfelelő 
munkaerő-piaci szabályozások, az áruk nyomon követ-
hetőségének a hiánya, valamint a gyors és kiszámítható 
eredményű vámkezelési eljárások. A hamisított termékek 
kereskedelmére jellemző, hogy hosszan, sok tranzitországon 
keresztül történik a szállítás. Az EU-ba importált termé-
keknek a világátlagnál nagyobb hányada, 6,8%-a volt ha-
misított 2016-ban. Az uniós piacra érkezett hamis termé-
kek útvonala a leggyakrabban Albánián, Egyiptomon, 
Marokkón és Ukrajnán keresztül vezetett. Az pedig glo-
bális jelenség, hogy az utóbbi években jelentősen növeke-
dett a postai csomagok, valamint a futárszolgálatok által 
kézbesített szállítmányok szerepe a hamis termékek ke-
reskedelmében. Az elkobzott áruk értékét tekintve a 
legfontosabb termékcsoportot az órák jelentették 
a 2014–2016. években, amelyeket a bőráruk követtek a 
sorban. A harmadik helyen az elektromos gépek és be-
rendezések találhatóak, utánuk a lábbelik, majd a kötött, 
hurkolt ruházati cikkek következnek.

A kutatás arra is kiterjedt, hogy mely országok szenve-
dik el a legnagyobb károkat a hamisítások révén. A rang-
sor élén az Egyesült Államok végzett (az elkobzott áruk 
értékének 24%-ával), amelyet Franciaország (17%), 
Olaszország (15%), Svájc (11%) és Németország (9%) kö-
vetett. Érdekesség, hogy 2014–2016-ban Magyarország a 
világ 20. leginkább megkárosított országa volt.

Herzog Tamás

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

A 36 tagországgal rendelkező Gazdasági Együttműködési 
 és Fejlesztési Szervezet (OECD) központja Párizsban

(FORRÁS: WIKIPEDIA)

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalának épülete a spanyol-
országi Alicante-ban

(FORRÁS: A SZERVEZET HONLAPJA)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Hüledező szomszéd

A Mars jelenlegi felszínének jelen-
tős részét a bolygóhoz küldött 

szondák és műholdak segítségével 
már feltérképezték. A vörös égitest 
múltbeli arculatával, valamint belső 
szerkezetével kapcsolatban azonban 
a mai napig számos megválaszolat-
lan kérdés maradt fenn.

A Nature folyóiratban megjelent új 
kutatásban a szerzők a bolygó belső 
tulajdonságainak pontosabb meg-
ismerése érdekében a Deimosznál 
nagyobb méretű és a felszínhez kö-
zelebb keringő hold, a Phobosz se-
gítségét vették igénybe.

Korábbi megfigyelések arra en-
gednek következtetni, hogy a 
Marson a geológiai közelmúltban, 
nagyjából negyvenmillió évvel ez-
előtt még vulkanikus tevékenység 
is szerepet játszott a felszín alakítá-
sában. Azonban, mint minden más 
égitest, a Mars is fokozatosan hűlt, 
így a vulkanizmus belső motorja is 
csillapodhatott. Mivel a folyamat 
nem túlságosan gyors, ezért a boly-
gó mélye még jelenleg is számottevő 
hővel rendelkezhet.

égitest között fellépő árapály-erők 
következményeit tanulmányozták. 
A Phobosz Marsra ható, és a boly-
góban változást létrehozó árapály-
ereje fizikai számítások révén köz-
vetetten összekapcsolható a felszín 
alatti hőmérsékletekkel és bolygó 
belső szerkezetével.

Egy különleges élőlény 
érzékeny érzékelője

A nyálkásfejű hal messze a legtöbb 
fotopigment-génnel élő gerin-

ces, melyet ma ismerünk, derült ki 
egy új kutatásból, mely mélytengeri 
halak kivételesen érzékeny látására 
derített fényt.

Ilyen körülmények között olyan 
halak élnek, melyek közel teljes sö-
tétségben is képesek érzékelni több-
féle hullámhosszú fényt. Más gerin-
cesektől eltérően, ezek az élőlények 
több fényérzékeny fotopigmenttel, 
rodopszinnel rendelkeznek, mely 
lehetővé teszi e halak számára, 
hogy a fénykibocsátó szerveze-
tek biolumineszcenciáját érzékel-
jék. A kutatásról, melyet a Bázeli 
Egyetem evolúcióbiológusai vezet-
te nemzetközi csoport végzett, a 
Science folyóiratban számoltak be.

A gerincesek a színlátást álta-
lában különböző fotopigmentek 
segítségével valósítják meg, me-

A különleges élőlény sok külön-
böző rodopszin génje közül mind-
egyik ahhoz alkalmazkodott, hogy 
egy bizonyos hullámhosszú fényt 
érzékeljen. Ezt számítógépes szi-
mulációval és laboratóriumban re-
generált rodopszin fehérjék műkö-
désbeli vizsgálatával is bemutatták. 
A gének pontosan lefedték azokat 

A kutatók több elképzelés és para-
méter figyelembevételével 500 millió 
éves időtávon modellezték a Mars 
hővesztésének és lehetséges belső vál-
tozásainak, szerkezetének alakulását. 
Ehhez a Phobosz pályaalakjának és 
a bolygótól való távolságának vál-
tozását (közeledését), valamint a két 

lyek a retinában elhelyezkedő 
csapokban foglalnak helyet. 
Mindegyik pigment egy bizo-
nyos hullámhosszú fényre reagál. 
Például egy ember esetében ezek 
a vörös, zöld és kék spektrumok. 
A színlátás azonban csak nappa-
li fényben lehetséges. Sötétben a 
kevés fotont fényérzékeny pál-
cikák fogják fel, melyek csak a 
rodopszin fotopigment egyetlen 
fajtáját tartalmazzák. Ez meg-
magyarázza, hogy miért szín-
vak éjszaka csaknem minden 
gerinces.

A svájci kutatócsoport, me-
lyet Walter Salzburger profesz-
szor vezet, több mint száz halgeno-
mot elemzett, köztük olyanokét, 
melyek mélytengeri körülmények 
között élnek. A zoológusok fel-
fedezték, hogy bizonyos halak ki-
terjesztették rodopszin génreperto-
árjukat, a nyálkásfejű hal (Diretmus 
argenteus) esetében például nem ke-
vesebb, mint 38 ilyen gént találtak. 

Sandra Blakely előadása
(FORRÁS:  EMORY EGYETEM))

A Mars nagyobbik holdja, a Phobosz (FORRÁS: ESA)
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A kalkulációk elvégzését követően ki-
derült, hogy a Mars belső hőmérséklete 
évmilliókkal korábban kb. 200 ˚C-kal 
lehetett melegebb, valamint, hogy a 
bolygó kérgének átlagos vastagsága 
40 km körülire tehető, ami igen közel 
áll a földkéreg vastagságához. A bolygó 
magjának hőmérséklete 2300 ˚C-nak 
adódott, ami nagyjából a földmag hő-
mérsékleténél két és félszer alacsonyabb. 
A kutatás kitért a bolygó hőáramlásá-
nak kiszámítására is. Ennek értéke azt 
jelzi, hogy mennyi bolygóbelsőből szár-
mazó hő hagyja el a felszínt. A marsi 
érték négyzetméterenként 20 milli-
wattra tehető. Összehasonlításképpen, 
a földi átlagos hőáramlás 0,1 W/m2.

Ezek az eredmények összhangban 
vannak más kutatások eredménye-
ivel, de valós adatokkal való alátá-
masztásuk sem várat már magára 
sokáig. A Marson 2018 novembe-
rében landolt InSight űrszonda által 
szolgáltatott szeizmikus és hőáram-
lásra vonatkozó adatok elméleti ku-
tatások számításaival való összekap-
csolása jelentősen bővítheti a Mars 
belső szerkezetére és fejlődésére vo-
natkozó ismereteinket.

DáviD Tibor

minőségére és elkészítésének módjára 
fókuszálnak. Egyre több időt és ener-
giát áldoznak arra, hogy részletesen 
megtervezzék és elkészítsék a tiszta 
és egészséges ételeket, ez pedig idővel 
mindent felemésztő függőséggé válik.

A kutatás fő ösztönzője az volt, 
hogy más táplálkozási zavaroktól el-
térően – amilyen például a már em-
lített anorexia, vagy a bulimia – az 
orthorexia nem szerepel az egész-
ségügyi dolgozók által használt di-
agnosztikai kézikönyvekben.

A rendelkezésre álló szakirodalom 
elemzéséből egyértelműen kiderült, 
hogy akinél korábban kényszeres cse-
lekvés, depresszió, étkezési, vagy test-
képzavar fordult elő, annál nagyobb 
a kockázat az orthorexia nervosa ki-
alakulására. Más táplálkozási szoká-
sok, például az, ha valaki vegetáriánus 
vagy vegán, szintén rizikófaktor lehet. 

A vizsgálat szerint a legnagyobb 
kockázatnak a tejtermékeken és 
növényi anyagokon alapuló, lakto-
vegetáriánus étrend hívei vannak 
kitéve, valamint azok, akik szigo-
rú étkezési időbeosztással kell, hogy 
éljenek, és sok időt töltenek ételeik 
elkészítésével.

„Kutatásunkban a nők és férfiak köré-
ben azonos arányban találtunk orthorexia 
nervosa tüneteivel küzdő egyéneket. Ál-
talában még mindig úgy gondolunk az 
étkezési rendellenességekre, mint amelyek 
csak fiatal lányokat érinthetnek. E sztere-
otípia miatt eme kényszerbetegség tüneteit 
és negatív következményeit hajlamosak 
vagyunk nem diagnosztizálni, és figyel-
men kívül hagyni” – mondta Jennifer 
Mills, a York Egyetem pszichológia 
tanszékének professzora, a tanulmány 
egyik szerzője.

York University

a fényhullámhosszokat, melyeket a 
mélytengeri élőlények „hoznak lét-
re”. Ez a jelenség a biolumineszcencia, 
mely azt jelenti, hogy az állat maga 
vagy más organizmusok segítségével 
képes fényt előállítani.

A barátságtalan környezetben szá-
mos élő szervezet rendkívüli módon 
alkalmazkodott a szinte teljes sötét-
séghez. Sok hal például roppant ér-
zékeny teleszkópszemet fejlesztett ki, 
mely lehetővé teszi, hogy az éppen-
éppen lejutó apró fénymaradványo-
kat érzékeljék.

„Úgy tűnik, a mélytengeri halak szá-
mos alkalommal, egymástól függet-
lenül fejlesztették ki ezt a megsok-
szorozott rodopszin génre alapuló 
látást, és speciálisan a biolumineszcens 
jelek érzékelésére használják” – mondta 
Salzburger, aki hozzátette: „Ez evo-
lúciós előnyt jelent számukra, hiszen 
így jobban látják a lehetséges prédát 
vagy a másik ragadozót.”

Az eredmények segítenek abban, 
hogy a pálcikák fotoreceptorainak 
ismeretében finomítsuk jelenlegi tu-
dományos nézeteinket a gerincesek 
látásáról.

University of Basel

A rögeszmés 
egészséghajszolás 

kockázatai

A közvélekedés még mindig úgy 
gondol az étkezéssel összefüggő 

pszichés problémákra, mint fiatal 
nők betegségeire. Az orthorexia 
nervosa azonban jól illusztrálja, hogy 
ezzel a téves elképzeléssel a probléma 
nagy részét a szőnyeg alá söprik. Egy 
új kutatás az egészséges étkezés rög-
eszméjét vette célba.

A kanadai York Egyetem kutatói-
nak eredménye szerint azok, akiknek 
kórtörténetében táplálkozási zavarok, 
kényszeres cselekvés, diéta, testtel való 
elégedetlenség és soványságra való 
törekvés szerepelnek, nagyobb esély-
lyel fejlesztenek ki a kizárólag egész-
séges ételek fogyasztásával kapcsolatos 
beteges kényszert, mely orthorexia 

nervosa néven ismeretes. Bár az egész-
séges étkezés fontos része a kiegyen-
súlyozott életmódnak, vannak, akik 
számára az ezzel való foglalatosság 
fizikailag és társas kapcsolataikat il-
letően is pusztító jelleget ölt.

Ez a vizsgálat az első, mely átfogóan 
elemzi az orthorexia nervosával össze-
kapcsolható pszichoszociális kockázati 
tényezőket. A kutatók minden 2018-
ig közzétett olyan tudományos közle-
ményt megvizsgáltak, melynek témája 
azoknak a faktoroknak a meghatáro-
zása, amik az egyént fogékonnyá vagy 
sérülékennyé teszik arra, hogy nagyobb 
eséllyel kialakuljon nála ez az állapot.

Az eddigi kutatások megmutatták, 
hogy az anorexia nervosától eltérő-
en – mely esetében az egyén korlá-
tozza kalóriabevitelét, hogy alacsony 
testsúlyát fenntartsa – az orthorexia 
nervosával küzdők kényszeresen az étel 
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Taurida-randevú

A Taurida meteorraj őszi, ám nagy 
és komplex raj, többek közt van 

egy olyan összetevője, amelyik a Jupi-
ter gravitációs hatására 7:2 rezonanciát 
mutat, és időnként belefutunk, ami a 
szokásosan is hosszú Taurida aktivitá-
son túl még jobban elnyújtja a raj idő-
szakát. Szintén a Taurida komple-
xumba tartozik két nyári, nappali raj, 
de az se kizárt, hogy számos további is 
ide sorolható.  A rajkomplexet a 
2P/Encke üstököshöz kötik, azonban 
feltehetőleg egy korábbi, 10-20 ezer 
éve lezajlott feldarabolódás hatására az 
eredetileg több száz km-es üstökös ala-
posan elaprózódott, s darabjai ma 
Taurida meteoriodokként keringenek 
tovább. Egyes elméletek a Tunguz-
eseményt is e komplexhez kötik, a 
meteoroidok közt számos akár 
több száz méteres darab is lehet az 
eddigi számítások alapján. 1975-ben 
a Holdra kihelyezett szeizmométerek 
jelezték az aktivitást, bolygónkat 
2015-ben közelítette meg a raj leg-
utóbb, akkor igen sok nagyon fényes 
tűzgömböt produkált. 2032-ben is-
mét velünk randevúzik majd, érde-
mes addig felmérni a méreteloszlását. 

E rezonáns raj középpontja idén 
nyáron 9 millió kilométerre vo-
nul el tőlünk, így lehetőség nyí-
lik a megfigyelésére. Egy kanadai 

kutatócsoport a Monthly Notices of 
the Royal Astronomical Society hasáb-
jain számol be észlelési programjáról. 
A közelítés idejére igényeltek 10 óra 
teleszkópidőt a hawaii Mauna Kea 
kanadai óriástávcsövén, s igyekeznek 
felmérni, hogy mennyi nagyobb da-
rab található a rajban. Az észlelési ha-
tár körölbelöl 100 méteres objektumot 
jelent, ha a Tauridák üstököseredetű 
meteoroidjainak szokásos albedóját ve-
szik alapul. A raj középpontját mintegy 

3 hónapon át lehet majd megfigyelni. 
A meteoroidok látszólagos égi mozgá-
sán túl a holdfázist és a hátterül szolgá-
ló égrész csillagsűrűségét is figyelembe 
kell venni a megfigyelések megterve-
zése során.  Az optimális időszak a szá-
mítások szerint július elején lesz, így a 
kanadaiak ekkor szeretnék elvégezni a 
megfigyeléseket, s remélik, hogy más 
csoportok más teleszkópokon is csatla-
koznak majd a vizsgálathoz.

L. Gy. M.

Önzetlenség nászért 
cserébe a denevéreknél

Az evolúció csak különleges ese-
tekben tűri meg az önzetlensé-

get, a versengés könyörtelen. A Tel 
Aviv Egyetem kutatói érdekes jelen-
ségre figyeltek fel félvad körülmé-
nyek között tartott gyümölcsevő 
denevérek tanulmányozásakor. 
Egyes egyedek hagyták hogy má-
sok szó szerint a szájukból egyék ki a 
falatot. A kutatók fejébe szöget 
ütött a dolog: miért tűrik el ezt az 
adakozó egyedek? A legegyszerűbb 
magyarázatnak az látszott, hogy a 
kéregetők erősebbek. Közelebbi 
vizsgálatok kiderítették, hogy szó 
sincs erről. Viszont kiderült, hogy a 
potyázók szinte mindig nőstények, 

és ez további feltevéseket generált. 
Az önzetlen táplálékmegosztás ak-
kor fordul elő az állatvilágban, ha 
az a saját utódot, vagy rokont érinti, 
hiszen ilyenkor a segítő egyed való-
jában az ő génjeit hordozó egyedet 
táplálja. Lehetséges tehát, hogy a 
táplálékmegosztás a denevéreknél is 
valahogyan a szaporodással függ 
össze. A kutatók észrevették, hogy a 
kéregető viselkedés már néhány 
héttel a párzások előtt elkezdődik. 
A koldulók szinte mindig nősté-
nyek, és kezdetben több egyedtől is 
kéregetnek, aztán egyre inkább 
csak egy adott hímtől, amelyik vé-
gül elnyeri a denevérhölgy kegyeit 
is. Ezt  a genetikai vizsgálatok is 
alátámasztották, az utódok szinte 
minden esetben attól a hím egyed-
től származtak, akitől az adott nős-
tény kéregetett. A kutatók most 
arra kiváncsiak, hogy vajon a nős-
tények milyen tulajdonságok alap-
ján választják ki, kitől kéregetnek, 

ÉT-ETOLÓGIA

hisz előbb-utóbb ezek a bélyegek 
fognak elterjedni az önzetlenül táp-
lálékmegosztó és ezáltal szaporodó 
denevéreknél.

biLkó áGnes
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PRÓBÁLJA KI 
LEGÚJABB
NYELVVIZSGÁNKAT! 

Az első hazai fejlesztésű  
számítógépes nyelvvizsga

AZ ÚJ NEMZEDÉKNEK!

A HÓNAP KÉPE

Boros Margit (Budapest, bbrm2xis@gmail.com) Hommage 
á Mészöly Géza című képe 20. számunkban jelent meg a 
630. oldalon. 

„A ›Mészöly Géza-kép‹ megfogott. Mennyit változott a világ, 
de azért az idill az idill marad”  – írta egyik megválasztója. 

Egy részletén a fényeit emel-
tem ki: az egyetlen napko-
rong hányféle formátumban 
tükröződik: a vitorlás nyom-
dokvonalától a horgászstég 
rombuszán keresztül a ladik-
lapátok éléig. E fényalakza-
tok olyan rafináltan kap-
csolódnak, mintha meditatív 
latolgatás eredménye lenne. 
Állni látszék az idő, bár a 
vonat szaladt, melynek az 
ablakából készült a hirte-
len pillanatkép, csak úgy, 
az üveg mögül. Hasonló 
kvalitású alkotások múze-
umok falán függnek, üveg 
alatt. (H. J.)

Államilag elismert nyelvvizsga

MÁJUS

A Cypripedium calceolus (vízszintes 1.) mind virágával, mind leve-
lével különc a vadorchideák között, egyben a leglátványosabb. 
Májusban nyíló virágának mézajka feltűnően nagy és felfújt, így a 
kancsókákhoz hasonló csapdaként működik, de azokkal ellentétben 
csak a megporzás elvégzéséig ejti rabul a rovarokat. Noha egy-egy 
növényegyed akár száz évig is elélhet, állományai egyre fogynak, 
mára fokozottan védett növényünk. Jó fejtést!

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyze-
tet. A 10. heti Élet és Tudományban elkezdődő 20 hetes rejt-
vényciklusunk 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 előfi-
zetését sorsoljuk ki. 

VÍZSZINTES: 1. A faj közönséges neve. 9. Szintén ne. 10. Vas-
bolti portéka. 12. Itt, oroszul. 14. Becézett Enikő. 15. Sierra Leone 
NOB-jele. 16. Rajongó szeretet. 18. Díszes. 19. Növényi támasz. 20. 
Rangos település. 22. Rövid bohózat. 25. A lant és a kintorna neve is 
a német nyelvben. 26. Helység Debrecen és Hajdúszoboszló között. 
28. ... Holgersson; Selma Lagerlöf utazó hőse. 29. Szélben hangot adó 
(fenyves). 31. Londoni Anna! 32. A felsőfok jele. 33. Regionális igazga-
tóság, röv. 34. A naptárba négyévente beiktatott időszak. 37. Fél kupa! 
38. Meg kell tennie.

FÜGGŐLEGES: 1. Alkonyatkor illatozó virág. 2. Ízületi bántalom. 3. 
Ercsi határai! 4. Eszme, fogalom. 5. Sportvetélkedő fajtája. 6. Amely 
dolog. 7. Pascal, röv. 8. Szembetűnően nagy. 11. Fénykép, ész és kritika 

Próbálja ki!

jelzője is lehet! 13. Azonos rangú vezető a testületben. 17. Adag. 18. 
Zengő (férfihang). 21. Rács közepe! 23. A -ka képzőpárja. 24. James 
Clavell kétrészes regénye. 25. Duna-parti város, Felső-Ausztria tarto-
mány székhelye. 27. Becézett Egon. 28. Az USA űrhajózási hivatala. 
30. „Kutyakötelességét” végzi! 32. Lett, régiesen. 35. Kételkedni kezd! 
36. Fél perc!

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: osztrák sárkányfű.
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2018-ig rejtőzött a földben a 
budai Várnegyed Táncsics u. 9. 
szám alatt Szapolyai János ma-
gyar király által építtetett, Er-
délyi bástyának nevezett vé-
delmi erődítmény, a falai közt 

elrejtett két éremkincslelet, valamint számtalan csodála-
tos tárgy, melyek a korabeli ember mindennapi életmód-
járól mesélnek nekünk.

A Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumban be-
mutatott Az első bástya című kiállítás fókuszában a 
két, arany- és ezüstpénzekből álló kincslelet, fegyverek, 
teljesen épségben maradt 
lakatok, pipák és porcelá-
nok állnak. A tárlat célja, 
hogy a tárgyakon keresztül 
a török kori ember élet-
módjának olyan, a köztu-
datba nem került érdekessé-
geit mutassa be, melyek 
meglepetésül szolgálhatnak 
a látogatók számára. A látogatók megismerhetik többek 
között a kávézás és pipázás szokásának módjait, elterje-
désük történetét, vagy számos érdekességet olvashatnak 
a fegyverekről. Az éremkincsleleteken kívül, melyek 
igazi szenzációnak számítanak, az érdeklődők megte-
kinthetik és ki is próbálhatják annak a felvonóhidas ka-
punak a makettjét, amely Magyarországon első ízben 
került elő szinte teljesen épen. A pop-up kiállítás októ-
ber 31-ig két helyszínen látogatható.

Az árvíz előtti Szeged köz-
pontjáról, a Palánkról látható 
kiállítás a Kass Galériában 
Az eltűnő Palánk nyomá-

ban címmel. A tárlat grafikákon, festményeken és fotó-
kon keresztül mutatja be, hogyan is nézett ki a városrész, 
mely a dóm és az egyetemi intézmények, klinikák építé-
se miatt szinte teljesen eltűnt.

Szeged egykori, árvíz előtti központja az Oskola utca 
és környéke, az úgynevezett Palánk volt. A városrész át-
alakulása az árvíz után kezdődött meg: a város központ-
ja áttevődött a Széchenyi tér és a Kárász utca irányába, 
majd elkezdődött a Dóm és a különböző egyetemi intéz-
mények és a klinikák építése. A Palánk így elveszítette 
korábbi fontos szerepét, az épületeinek jelentős részét el-
bontották, napjainkban az Oskola utca néhány háza em-
lékeztet ezekre a régi időkre.

Az október 6-ig látható tárlat több, mint ötven műal-
kotást vonultat fel, melyek segítenek rekonstruálni az 
egykori városrész kinézetét, hangulatát. Bemutatják az 
1926-os nyári Rudnay-művésztelep 22 hallgatójának 
munkáit, ismert szegedi fotográfusok fotóit, valamint 
szegedi képzőművészek festményeit.

Joe Vitone fotóművész és tanár, 
az austini St. Edwards Egye-
tem professzora. Fényképészeti 
munkássága a fotográfia do-
kumentarista hagyományaiból 
építkezik. Műveit többek kö-

zött a Houstoni Szépművészeti Múzeum és a Smithsonian 
Intézet gyűjteményében is megtalálhatóak.

A Családi feljegyzések című fényképsorozata 1998 
és 2017 között készült. Ez a közel két évtized alatt össze-
állt, és szisztematikusan készített képanyag Vitone és fe-
leségének közeli, valamint távolabbi rokonságának az 
életét mutatja be portréfotográfiákon keresztül.

A rokonság a magyarul szó 
szerint Rozsdasávként fordít-
ható Rust Belt-nek nevezett 
területen, egészen pontosan 
az ohiói Akron város környé-
kén él, amely vidék az egykor 
virágzó amerikai ipar leépü-
lésének egyik elszenvedője. 
Az egymással párbeszédben 
álló képeken megfigyelhető húsz év alatt létrejött vál-
tozások nem csak egy család privát életébe adnak bete-
kintést, hanem az amerikai társadalom elmúlt húsz 
évének szociológiai változásait is megdöbbentő erővel 
tárják a közönség elé.

A kecskeméti Magyar Fotográfiai Múzeumban látható 
kiállítása augusztus 3-ig várja az érdeklődőket.

Magyar kezdeményezésre 2013 
óta ünnepeljük a szecesszió vi-
lágnapját. Ez alkalomból a vi-
lág minden tájáról számos in-
tézmény csatlakozik a század-
forduló egyedülálló művészeti 
irányzatát bemutató program-
sorozathoz.

Az idei évben a szecesszió nép-
szerűsítésével foglalkozó szerve-

zet, a Réseau Art Nouveau Network által ajánlott téma, 
„A szecessziós lépcsők” kerül fókuszba a világnapon. 
A június 15-én megrende-
zett programsorozat kiemelt 
eseménye a Ráth György-
villában nyíló, Kőrössy 
Albert Kálmán építőművé-
szetét bemutató időszaki ki-
állítás, de emellett szecesszi-
ós városi séták, tárlatvezeté-
sek, workshopok és filmvetítés várja az érdeklődőket az 
Iparművészeti Múzeum kiállítóterében.

A programokon való részvétel ingyenes, de előzetes re-
gisztrációhoz kötött. 

Erdélyi bástya

A Szecesszió Világnapja
Az árvíz előtt

Két évtized képei
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A hátlapon
Kossuth-hölgymál
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Záma
A második pun háború döntő csatá-
ját Zámánál vívták Kr. e. 202-ben. 
A történelmi hely a későbbi száza-
dokban is fontos szerepet töltött 
be a régió életében, mára azonban 
feledésbe merült. A jelenleg folyó 
ásatások fontos adatokkal szolgál-
nak múltjáról, s ennek nyomán a 
rommező elfoglalhatja méltó helyét 
Tunézia műemlékegyüttesei között.

A NATO és az átalakuló Kelet-
Európa
Nem könnyű megjósolni az esemé-
nyek jövőbeli alakulását, amelyek 
erősen függenek a Szovjetunió álta-
lános politikai helyzetétől – olvashat-
juk az Észak-atlanti Szerződés Szer-
vezete (NATO) Tanácsa számára 
1989. októberben készített bizalmas 
szakértői jelentés óvatos értékelését.

Bogarászat határok nélkül 
Ha két bogarász összetalálkozik, ott 
„kő kövön” nem marad a terepbejárá-
son, sorra néznek alá mindnek, ránt-
ják le a holt fák kérgét és így tovább. 
Hát ha még két pattanóbogarász teszi 
mindezt! Ízekre szedik az elhalt rovart, 
s vetik össze a fiókból előhúzott típus-
példánnyal, segítségül hívják a nagy 
tekintélyű bábszakértőt Brazíliából.

Egy terület növényvilágának legérté-
kesebb elemei a kizárólag ott előfor-
duló, bennszülött növények. Kevesen 
tudják, hogy van olyan növény, mely 
csakis fővárosunk területén, illetve 
annak közvetlen környezetében for-
dul elő. Alig ismerjük, védetté is csu-
pán az utóbbi időben nyilvánították és 
nem kell gondolkodnunk azon, vajon 
hol láttunk korábban róla fotót, 
ugyanis a hátlapon látható az első 
nyomtatásban megjelent kép róla. 

Ismeretlenségének oka, hogy rendkí-
vül nehéz azonosítani. Az igen bonyo-
lult taxonómiájú hölgymál (Hieracium) 
– vagy régi nevén héjafű – nemzetség 
tagja, melyen belül nagyon sok fajt, 
alfajt, köztes, illetve átmeneti alakot 
írtak le, s azok csak apró részletekben 
különböznek egymástól. Határozá-
suk nehéz, még a szakemberek is 
gyakran csak a könnyebben felismer-
hetőkkel foglalkoznak. 

A Kossuth-hölgymált elsőként a ki-
váló magyar botanikus, Borbás Vin-
ce írta le 1877-ben a Hármashatár-
hegyről. A kor szokásaitól eltérően a 
növényt rendkívüli részletességgel 
mutatta be és több publikációjában is 
megemlíti. Mivel eredeti tudományos 
neve, a Hieracium danubiale már „fog-
lalt” volt, vagyis ilyen néven már ko-
rábban elneveztek egy másik fajt, az 
újabb keresztségben Soó Rezsőtől 
kapta a ma is használatos Hieracium 
kossuthianum nevét. 

Mai ismereteink szerint az ez idő 
tájt nyíló Kossuth-hölgymál a Budai-
hegység, a Pilis és a Visegrádi-hegy-
ség néhány pontján fordul csak elő. 
Legegyszerűbben a Hármashatár-
hegyen találkozhatunk vele, ahol tu-
ristautak mentén is megjelenik. Itt 
azonban számos más, nagyon hason-
ló rokona is él, ezért ne a fotó alapján 
próbáljuk beazonosítani! 

Kép és szöveg: 
Riezing noRbeRt
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