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… árnyalni kellene egy kissé azt a közkele-
tű felfogást, mely szerint az válassza a kuta-
tói pályát, aki a napjait 24 órában kreatívan 
szeretné élni, állandó ötletzuhatagban, a 
monotonitást vagy pláne az unalmat még 
hírből sem ismerve. Merthogy – így a köz-
hiedelem – kreativitás és unalom: egymást 
kizáró fogalmak. Egy ausztrál kutatás sze-
rint ez közel sem biztos, ugyanis a vizsgálat 
rámutatott az unalom jó, sőt, ami még 
izgalmasabb: alkotást serkentő oldalára!

Az Ausztrál Nemzeti Egyetem Menedzs-
ment Kutató Intézetében száz fő bevoná-
sával végeztek egy kutatást, amelyben a 
résztvevők felét arra a meglehetősen egy-
hangú feladatra kérték, hogy fél órán át 
különböző színű babokat válogassanak 
szét egy kézzel; míg a csapat másik felének 
a babok mellé papírlapot és ragasztót is biztosítottak, s 
művészi alkotás készítését várták el tőlük, szabadon 
szárnyaló fantáziájuk segítségével, témamegkötés nél-
kül. Aztán mindkét csoport tagjainak újabb feladatot 

adtak: lehetséges magyarázatokat kellett kitalálniuk egy 
olyan elképzelt helyzetre, amikor egy feltételezett sze-
mély két teljes órát késik egy fontos értekezletről. 

A kutatók azt találták, hogy az előző fél 
órát unalmas babválogatással töltő csoport 
tagjai nemcsak több lehetséges magyaráza-
tot találtak a késésre, de sokkal kreatívabb 
megoldásokat adtak, mint a korábban „mű-
alkotásra” felkért csoport tagjai. (A kreati-
vitás mértékét egy algoritmus alapján érté-
kelték, amely a válaszok újdonságát, erede-
tiségét és ugyanakkor hihetőségét, prakti-
kus voltát egyszerre vette figyelembe.)

Az ausztrál kutatók nyomán, velük egyet-
értve természetesen magam sem szeretném 
azt állítani, hogy akkor most előre az una-
lom útján! De azt igen, hogy a szellemi 
munkafolyamatok során elkerülhetetlen 
monoton időszakoktól nem kell megijedni, 
nem kell azokat feltétlenül áthidalni vagy 
felgyorsítani  – legyen szó kutatásról, írásról 

vagy akár iskolai tanulásról – mert végső soron lehet, hogy 
azok az időszakok teszik eredetibbé, ötletesebbé az alkotói 
választásainkat, a kreatív megoldásainkat. 

Gózon Ákos

Szerintem…

Címlapon: Boglárkalepke. Potyó Imre 
  felvétele a Lepkeágy című cikkünkhöz

Ronald Searle:  
Egy hosszú utazás unalma 
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sőt tevék. Utóbbiak jó eséllyel po-
tenciális zsákmányállatai lehettek 
azoknak a helyi ragadozóknak, me-
lyek sorát a pumák is gazdagították. 
Mitokondriális DNS analízisével kide-
ríthető volt, hogy az egykori produk-
tum egy pumához (Puma concolor) tar-
tozott, a féregpeték pedig a Toxascaris 
leonina orsóféreghez. Ezutóbbi belső 
parazita féregfaj a mai napig gyakran 
található meg nagymacskák, kutyák 
és rókák bélrendszerében.

A kutatók tudományos munká-
jukban részletesen kitérnek arra 
is, hogy az extrém száraz, hideg és 
sós környezet, mely a Peñas de las 
Trampas-i lelőhely egyik fő jellem-
zője, nagyban hozzájárult ahhoz, 
hogy az ürülékmintában megőrző-
dött genetikai anyagok lebomlása a 
lehető legjobban lelassuljon.

„Találtunk már parazitáktól szár-
mazó maradványokat egyéb ősi ürülé-
kekben, de azok sokkal fiatalabbak 
voltak, mindössze néhányezer évesek 
– magyarázta Romina S. Petrigh. 
– Eredményeink egyúttal arra is rámu-
tatnak, hogy a Toxascaris leonina már 
az első emberi telepesek 11 000 évvel 
ezelőtti megérkezése előtt is fertőzte az 
egykor a területen élt megafaunát. Iga-
zából hatalmas örömmel töltött el, ami-
kor megtudtam, hogy a féregpetékből 
származó DNS valójában milyen idős. 
Nagyon nehéz DNS-t kivonni ilyen 
idős mintákból, minthogy az nagyon 
sérülékeny és idővel erősen roncsoló-
dik. A munkafolyamatainkat nagyon 
alaposan végeztük, nehogy bármilyen 
recens DNS-anyag mint szennyeződés 
bejuthasson a mintába. A DNS-szek-
venciákat többszöri nekifutásra sikerült 
kinyerni, s hamar ki is derült, hogy a 
résztvevők segítsége elengedhetetlen a ku-
tatás sikere szempontjából.”

Pumaürülék            
őrizte ősi parazita  

Kutatók egy csapata a világ 
eddig ismert legidősebb olyan 
DNS-mintáját tanulmányozta, 
mely parazita életmódú állat-
tól származik. A szóban forgó 
DNS-minta egy ősi puma mára 
alaposan kiszáradt ürülékéből 
került elő. Az elsőre talán szo-
katlannak hangzó elemzést ar-

gentin kutatók egy csapata Romina S. 
Petrigh vezetésével végezte a National 
Council of Scientific and Technical 
Research (CONICET) intézet berke-
iben. A kutatócsapat archeológusokból 
és biológusokból áll, témájuk egy na-
gyobb projekt része, mely az ősi ürülékek 
megőrző kapszulaszerepét vizsgálja. 
A kutatók eredményeit a Parasitology 
nevű tudományos folyóirat közölte.

Az ősi gerinces állatfajok legjel-
lemzőbb maradványai a csontvázak, 
esetleg izolált csontok vagy fogak. 
Olykor-olykor azonban egy egé-
szen más jellegű ősmaradványtípus 
is a kutatók rendelkezésére áll, ez a 
megkövesedett ürülék, tudományos 
nevén koprolit. Ezek a maradványok 
kiemelten fontosak az egykori élet-
közösségek vizsgálata szempontjá-
ból, hiszen általuk következtetések 
vonhatók le egy adott életközösség 
táplálékláncolatának szerkezetét ille-
tően, egészen ritka esetben pedig in-
formációkkal szolgálhatnak arról is, 
hogy egykor milyen fajhoz tartozott 
az ürülék gazdája.

A vizsgálat tárgya, az őspuma-
ürülék az argentin Catamarca tar-
tomány hegyvidékéről, Peñas de 
las Trampasból származik, ahol egy 
sziklaeresz tövében találták. A hely-
színen az egykor a területen élt me-
gafauna más elemeit is meglelték 
már rétegtani ásatások folyamán. 
A koprolitban – a kutatók nagy örö-
mére – endoparazita férgek petéinek 
látszó képleteket találtak. Szénizo-
tópos kormeghatározási eljárással a 
szóban forgó ürüléket, ezzel együtt 
a benne megőrződött féregpetéket is 
16–17 ezer évesnek datálták, vagyis 
nagyjából a legutolsó jégkorszak vé-
géről származnak.

Akkoriban a vizsgált terület jó-
val csapadékosabb volt, mint nap-
jainkban, ezáltal sokkal ideálisabb 
volt az olyan egykori megafauna-
elemek számára, mint a hatalmas 
földilajhárok, különböző lófélék, 

Az eredmények többszörös „leg”-
ek: ez jelenleg a legidősebb olyan 
DNS, amelyet vadon élő emlősben 
élősködő gasztrointesztinális féreg-
től származtatunk. Ez egyben azt 
is jelenti, hogy a mintából kivont 
Toxascaris leonina DNS-e a legidő-
sebb molekuláris parazitamaradvány 
az egész világon. Kiemelkedően 
fontos a tekintetben is, hogy a DNS 
maximális megőrződési idejére vo-
natkozó számadatokat is újraírja.

Petrigh számára az eredmények egy-
szerre vetnek fényt a múlt és a jelen 
részleteire. „Eddig úgy tartottuk, hogy a 
Toxascaris leonina jelenléte a mai ame-
rikai vadon élő nagymacskafélék bélrend-
szerében annak a következménye, hogy 
fizikai interakcióba lépnek a háziasított 
macskákkal és kutyákkal, melyekben ezek 
a férgek ugyanúgy jelen vannak. A tény 
azonban, mely szerint ez a minta több ezer 
évvel megelőzi az első emberi telepesek ér-
kezését, felveti, hogy ez nem az egyetlen le-
hetséges magyarázat” – mondta Petrigh.

A megvizsgált pumaürülékben a 
Toxascaris leonina petéi mellett fiatal, 
lárvaállapotú egyedeket is azonosítot-
tak, méghozzá igen nagy számban. 
Ez a parazita fokozottan hatékony 
fertőzési képességére utal, jelezvén, 
hogy a vadon élő nagymacskák – és 
részben az ember is – mennyire ki van 
téve az ilyen belső parazitáknak.

Petrigh azt is hozzátette, hogy a 
DNS-anyag önmagában azt is jól 
bizonyítja, hogy az egykori kutatási 
területen egyáltalán éltek pumák a 
pleisztocén végén. Ez a régió őstör-
ténetét tekintve igen fontos informá-
ció, mely segít körülhatárolni azokat 
a környezeti kondíciókat, melyek az 
első emberi lakosok érkezése előtt 
uralkodtak Peñas de las Trampasban.

Szabó Márton
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A Peñas de las Trampas-i lelőhelyről származó ragadozókoprolit (balra) és a leletanyagban 
elkülönített Toxascaris leonina-pete (jobbra) (FOTÓ: PETRIGH ÉS MTSAI)
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Az antropológusok (és nem csak 
azok, akik részt vállaltak a felfede-
zésben) az utóbbi évtizedek legjelen-
tősebb antropológiai felfedezéseként 
beszélnek a koponyáról, amelynek 
még nincs általánosan elfogadott be-
ceneve (pedig ez rendkívül praktikus 
lenne). Némelyikük véleményében 
némi irigység is érződik. „Számos ku-
tatócsoport - közöttük az enyém is – kere-
sett ehhez hasonló koponyát... Ez az a le-
let, amire mindenki várt” – nyilatkozta 
a Science-nek Carol Ward, a Missouri 
Egyetem evolúciós anatómusa.

Az Australopithecusok felegyenesedve 
járó emberelődök voltak, amelyek (akik?) 
4,2-2 millió évvel ezelőtt éltek Kelet- és 
Dél-Afrikában. Az A. anamensist 
először 1995-ben írták le, főként né-
hány 4 millió éves fog, illetve állka-
pocstöredék alapján, amelyeket Ke-
nyában találtak. A korából, illetve 
számos sokatmondó anatómiai jellegze-
tességből az a konszenzus kezdett kiala-
kulni antropológuskörökben, hogy az 
A. anamensis fokozatosan átalakult 
afarensisszé, amely 3,7-3 millió éve 
élt nagyjából ugyanazon a területen. 

A most feltárt lelet, amelyet a hely-
szín – Miro Dora – után MRD 
néven emlegetnek, vélhetően hím 
egyedtől származik, agytérfogata 
pedig 370 köbcentiméter lehetett. Ez 
nagyjából megegyezik a csimpánzok 
agyméretével. Pofacsontjai kiugrók 
voltak, szemfoga tekintélyes mé-
retűre nőtt, a füljárata ovális ala-
kú volt. E jellegzetességek mind 
az A. anamensis hovatartozást erősí-
tik, mivel az afarensisek arca lapo-
sabb volt, agyuk pedig nagyobbra 
nőtt. A kormeghatározást a környe-
ző üledékekben mérhető radioaktív 
argonizotópok mérésével végezték.

Koponya a kecskék alól

Új megvilágításba helyezheti az 
egyik legismertebb emberelőd, 
az Australopithecus, Lucy szárma-
zását az a 3,8 millió éves, Észak-
kelet-Etiópiában talált, kivételes 
épségben fennmaradt koponya, 
amelyet a minap tártak a világ 
elé a Clevelandi Természettudomá-
nyi Múzeum kutatói a Nature fo-

lyóirat hasábjain. A történet azonban 
egy kecskeodúban kezdődött...

Ali Bereino etiópiai kecskepásztor ko-
rábban mindent megtett, hogy munkát 
szerezzen a lakhelye környékén ásatást 
végző amerikai antropológusok tábo-
rában. Hiába próbálkozott azonban 
hónapokig, épp nem volt üresedés, Ali 
így maradt a kecskéknél. Aznap, 2016 
februárjában is épp a gidáinak ásott 
egy mélyedést a földbe, hogy védelmet 
nyerjenek a perzselő afrikai nap és a 
hiénák elől, amikor fogakat látott a tö-
mör homokból elővillanni - számol be a 
történelmi felfedezésről a Science.

De nemcsak fogak voltak, hiszen 
amint a férfi megpiszkálta őket, egy 
egész állkapocs került elő. Szerencsére 
Bereino annyit tudott az ásatásokról, 
hogy nem szabad mindenféle doku-
mentáció, tudatos tervezés nélkül meg-
bolygatni a lelőhelyet, így további keres-
gélés helyett inkább elvitte az állkapcsot 
a Clevelandi Természettudományi Mú-
zeum közelben ásató antropológusának, 
az etióp Yohanes Haile-Selassie-nak.

A helyszínre sereglő kutatók ella-
pátoltak vagy fél méter vastag kecs-
keürülék-réteget az üledék fölül, 
majd kiemeltek a homokból egy 
szinte teljes koponyát. Alig akar-
tak hinni a szemüknek: a koponya 
az Australopithecus anamensistől, az 
Australopithecusok legősibb és leg-
rejtélyesebb fajától származott. Így 
vélhetően a modern ember egyenes 
ágú őséről volt szó.

Jó, talán a fenti leírás inkább hasonlít 
arra a forgatókönyvre, ahogy Holly-
wood elképzeli a kutatást (vagy a dicső-
ségben úszó kutatók emlékezete alakí-
totta kissé drámaibbra az eseményeket), 
ugyanis a felfedezést három évnyi la-
boratóriumi utómunka követte. Ennek 
során meghatározták, hogy a koponya 
3,8 millió éves, és valóban az Australo-
pithecus anamensistől származik. 
Az anamensist a Lucyként híressé vált 
A. afarensis ősének tartják. A mostani 
lelet azonban a felfedezői szerint újraren-
dezheti ezt a vélt leszármazási kapcsolatot.

Az MRD primitív (majomsze-
rű) jellegzetességei más, később élt 
emberfélékhez teszik hasonlatos-
sá. Ilyen a Dél-Afrikában talált 
A. africanus vagy a Kenyában ki-
ásott Kenyanthropus platyops. Mind-
ez felveti annak lehetőségét, hogy a 
most elfogadott elméletekkel szem-
ben az anamensis lehetett az utóbbi 
két faj elődje, és nem az afarensis. 

A most talált koponya emellett egy 
másik, ugyancsak Etiópiában, a nyolc-
vanas évek elején feltárt homlokcsont 
mibenlétét is segíthet tisztázni. A 3,9 mil-
lió éves lelet mindeddig fejvakarásra 
késztette a kutatókat. Haile-Selassie 
szerint a homlokcsont és az MRD 
összehasonlító vizsgálata (illetve leg-
főképpen a közöttük lévő markáns 
különbségek konstatálása arra enged-
nek következtetni, hogy az 1981-es 
lelet az afarensisekhez tartozik. 

Viszont vegyük észre, hogy ha iga-
zuk van, akkor a kezünkben van 
egy olyan afarensis-lelet, amelynek 
kora 100 ezer évvel megelőzi az 
anamensisét, amelyről eddig azt gon-
dolták, hogy előbbi őse. Ez nem fel-
tétlenül ellentmondás. Az antropoló-
gusok jelenleg továbbra is azon a vé-
leményen vannak, hogy az afarensis 
az anamensisből fejlődött ki, de nem 
léptek azonnal a helyükre, az elődök 
teljes eltűnésével, hanem legalább 
100 ezer évig egymás mellett élt a két faj.

Más kutatók arra figyelmeztetnek, 
hogy egyetlen homlokcsont alap-
ján nehéz az egész emberi evolúció 
egyik mérföldkövéről megalapozott 
ítéletet hozni. Könnyen előfordul-
hat, hogy az egyéni különbségek 
okozzák a leletek közötti hasonlósá-
gokat és különbségeket.

KovácS MárK
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Az MRD-lelet és a faj lehetséges kinézetének rekonstrukciója 
(FOTÓ: CLEVELAND MUSEUM OF NATURAL HISTORY)
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Elakadó expedíció 
elrejtőző emlékei

Egy nyár végén zajló víz alatti 
kutatás feltárta az északnyu-
gati átjárót kereső leghíresebb 
hadihajók elsüllyedt roncsa-
inak egyikét, melynek nagy 

részét a jeges víz, a fény hiánya és 
az iszaprétegek jó állapotban meg-
őrizték. A fedélköz valószínűleg 
olyan dokumentumokat tartalmaz, 
melyek minden eddiginél ponto-
sabb információval szolgálhatnak 
egy 1845-ben induló, betegség-
árnyalta, katasztrofális expedícióról.

Körülbelül 170 évvel ezelőtt, két an-
gol hadihajó és legénysége tűnt el egy 
a kanadai sarkvidéket feltérképező 
küldetés során. Az eltűnést követően 
tucatnyi kereső misszió indult már a 
történelmi jelentőségű maradványok 
felkutatására, azonban a hajók pon-
tos tartózkodási helyét néhány évvel 
ezelőttig rejtély övezte.

Most, a kanadai Terror-öböl jéghi-
deg vizében készített legújabb felvéte-
lek tanúskodnak az egyik hajó, a HMS 
Terror feltűnően jól megőrződött ron-
csáról. Ez további lehetőségeket vet fel 
a tragikusan végződő kutatóút eddig 
ismeretlen részleteinek felderítésére.

A nemrég kiadott videófelvéte-
leket, melyek a legnagyobb videó-
megosztó oldalon tekinthetők meg 
(https://bit.ly/2lxM0lw), kanadai szak-
emberek készítették az elsüllyedt ha-
dihajóról, az első összehangolt kutatás 
során a roncsok 2016-os felfedezése óta. 
Testvérhajójára, a HMS Erebusra mind-
össze két évvel azelőtt bukkantak rá.

A hét perces felvétel alapján, amelyet 
a Parks Canada, a kanadai nemzeti 
parkokat felügyelő szervezet osztott 
meg, a Terror belseje nagyrészt még 

mindig ép, a díszesen festett tányérok 
és egyéb használati tárgyak érintet-
lenül pihennek a polcokon, az ágyak 
és bútorok a helyükön találhatók. 
A kapitány kabinjában a kutatók egy 
lezárt fiókokkal ellátott íróasztalt ta-
láltak, melyben valószínűleg olyan do-
kumentumok találhatók, amik döntő 
fontosságú információkat tartalmaz-
nak a balul sikerült expedíció okairól.

A jelenleg rendelkezésre álló infor-
mációk szerint a hajók 1845 májusában, 
egy hétfői reggelen indultak útnak 
nagy számú legénységükkel, egy macs-
kával, egy Neptun nevű újfundlandi 
kutyával és egy Jacko nevű majommal. 
Céljuk Sir John Franklin felfedező pa-
rancsnoksága alatt az volt, hogy feltér-
képezzenek egy eddig ismeretlen, a ka-
nadai sarkvidéken át Indiába és Kínába 
vezető, feltételezett, hajózható tengeri 
átjárót. (Az expedíció részleteiről to-
vább olvashatnak az Élet és Tudomány 
2018/44-es számában. – A szerk.)

Az expedíció egészen a kanadai 
sarkvidék szigetvilágáig jutott, mi-
előtt 1846 szeptemberében a tenge-
ri jég fogságába estek, közvetlenül 
a Vilmos király-sziget közelében. 

Franklin a rákövetkező évben meghalt, 
1850-ben pedig a Brit Királyi Haditen-
gerészet átfogó akciót szervezett a ha-
jók és a legénység felkutatására.

Kezdetben elszórt, ám érdekes nyo-
mokra bukkantak, azonban 1859-ben 
az információkeresés fordulóponthoz 
érkezett. A Victory Point elnevezésű 
helyen egy, jelenleg a Kanadai Tör-
téneti Múzeumben őrzött feljegyzés-
re bukkantak, melyen két kézírásos 
üzenetet azonosítottak. Az egyik, 
amelyet maga Franklin 1847 má-
jusában írt alá, rövid információt 
adott az expedíció tagjainak akkori 
tartózkodási helyétől, lezárásként a 
„Minden rendben” kifejezést használ-
va. A másik egy később hozzáírt jelen-
tés, miszerint két tucat ember, köztük 
Franklin, életét vesztette és a hajók 
19 hónapja a jég fogságában sínylődnek.

Augusztus elején a Parks Canada he-
lyi inuitokkal együttműködésben egy 
régészcsapatot küldött a Terror elsüly-
lyedésének helyszínére, hogy felmérje 
a roncsot és megalkossa annak három-
dimenziós térképét. Egy hét leforgása 
alatt a kutatók távolról működtetett 
tenger alatti járművel átkutatták a 
hajó belsejét, és az alsó fedélzet több 
mint 90%-áról készítettek viszonylag 
tiszta felvételeket. A szervezet ezután 
azt közölte, nagy valószínűséggel az 
egyes bútorokban rejtőző dokumen-
tumokat is ilyen jó állapotban sikerül 
megtalálni. 

Nem csak a belső berendezés maradt 
a helyén, hanem a remény szerint do-
kumentumokat, és egyéb tárgyakat 
rejtő fiókok is bezárva, némi iszappal 
betemetve, azaz a megörződés szem-
pontjából a lehető legjobb körülmé-
nyek között várták, hogy ezeket a ko-
rántsem hagyományos kincsesládákat 
egyszer felnyissa valaki.

SzoucSeK ádáM
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Díszes tányérok és egyéb használati tárgyak a polcokon, némi iszap társaságában

Az íróasztal fiókjaiban értékes adatbánya rejtőzhet
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Horvátország a XI-XII. 
század fordulója óta a 
Magyar Királyság társ-

országának számított. A király 
által kinevezett bán vezetésével 
belső autonómiával és tarto-
mánygyűléssel (sabor) rendelke-
zett. A horvátok 1848-ban min-
den közjogi kapcsolatot megsza-
kítottak Magyarországgal. Miu-
tán azonban a szabadságharc 
leverését követő önkényuralmi 
rendszer számukra is csalódás 
volt, a horvát politikusok nem 
zárkóztak el attól, hogy a ma-
gyarokkal új alapokra helyezzék 
a kapcsolatot. Ennek alternatí-
vája a Habsburg Birodalom fö-
deratív átszervezése lett volna, 
amely esetben a horvátok vezető 
szerepre számítottak egy, a biro-
dalom délszláv területeit magába 
foglaló, a többivel teljesen egyen-
rangú tartományban. 

A horvát–magyar kiegyezés
Zágrábban nem a feltétlen ma-
gyarbarát unionisták, hanem a 
Nemzeti Liberális Párt rendelkezett 
többséggel. Ők sem zárkóztak el a 
tárgyalások megindításától, 1866 ta-
vaszán azonban a magyar országgyű-
léssel folytatott alkudozások nem ve-
zettek eredményre, mert a horvátok 
lényegesen nagyobb autonómiát 
szerettek volna a magyarok által 

AZ ANDRÁSSY-KORMÁNY, A HORVÁT BÁN ÉS A 121 EZER FORINT ESETE

BIZALMAS POLITIKAI 
CÉLOKRA

felkínáltnál, illetve a területi kérdé-
sek – Fiume, a Muraköz, illetve Po-
zsega, Szerém és Verőce vármegyék 
hovatartozása – tekintetében sem tud-
tak megegyezni. Ezért 1866 decembe-
rében a sabor az uralkodóhoz küldött 
feliratában a birodalom föderalista át-
alakítása mellett foglalt állást.

Ekkor azonban már egyre éle-
sebbek voltak a dualizmus leen-
dő kontúrjai, Ferenc József fon-
tosabbnak tartotta a magyar po-
litikai elittel való megegyezést, 
ezért elutasította a sabor felira-
tát. Az 1867. április 1-i magyar 
minisztertanácsban kijelentette, 
hogy a horvát kérdést Magyar-
ország belügyének tekinti, a hor-
vátokat pedig felszólította, hogy 
fogadják el a kiegyezést és jöjje-
nek el a koronázásra. A sabor til-
takozására válaszul májusban fel-
oszlatta a testületet.

Döntő tényezőnek bizonyult, 
hogy a kiegyezés-párti tábor 
emblematikus vezére, a horvá-
tokkal szemben korábban nagy-
lelkűnek mutatkozó Deák Fe-
renc nem fogadta el a magyar 
miniszterelnöki pozíciót (sőt 
tárcát sem vállalt), és Andrássy 
Gyulát ajánlotta maga helyett. 
Andrássy sokkal gyakorlatia-
sabb és intuitívabb politikusi ka-
rakter volt Deáknál, a horvát 
autonómiát pedig a lehető leg-

szűkebbre kívánta korlátozni. Deák 
informális pártvezéri hatalmával 
szemben Andrássy kezében a kor-
mányfő valós hatalma állt. Azzal 
érvelve, hogy egy széleskörű hor-
vát önkormányzat veszélyes példa-
ként állhatna a csehek vagy a len-
gyelek előtt és ezáltal veszélyeztetné 

A Habsburg Birodalom politikai struktúráját az 1867-es kiegyezés gyökeresen átalakította. Az osztrák–
magyar dualista államberendezkedés ugyanakkor a birodalom számos népe, elsősorban a szlávok 
számára csalódást jelentett. Nem volt ez másként Horvátországban sem, amikor 1867. június 8-án 
Ferenc Józsefet Magyarország és társországai királyává koronázták, a társország nem képviseltette 
magát. A következő években a magyar kormány pénzt és energiát nem kímélve fáradozott azon, hogy 
konszolidálja a Dráván túli állapotokat, mely törekvésében a szoros államszövetség pártján álló horvát 

unionista főurak segítségére is számíthatott.

Andrássy Gyula miniszterelnök
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A fenti összegnek csak töredéke, 
17 350 forint ment nyilvánosan visz-
szakövethető költségvetési forrásból, 
méghozzá az 1867. augusztus 14-i 
minisztertanácsban 10 000 forintot 
szavaztak meg egy, a magyar kor-
mány érdekeit képviselő horvát na-
pilap megjelentetésére – ez lett a 
Hrvatske novine –, valamint további 
7 350 forintnyi államkötvényt ka-
pott Rauch a magyar pénzügymi-
nisztertől, Lónyay Menyhérttől, 
amiről az államkincstár számlát is 
kiállított. Az összeg fennmaradó ré-
sze, 121 000 forint a magyar ország-
gyűlés szemeivel nem látható Orszá-
gos Alapból lett kiutalva „bizalmas 
politikai célokra”. Ehhez a pénzalap-
hoz 1867 tavaszán–nyarán jutott az 
Andrássy-kormány Ferdinand Beust 
birodalmi kancellár/közös külügy-
miniszter révén, aki feltehetőleg a 
korábbi összbirodalmi titkos pénz-
alap egy részét bocsátotta a magyar 
kabinet rendelkezésére.

A táblázatban látható pénzmozgá-
sokról csak kevesen tudtak, a ma-
gyar kormányból is mindössze And-
rássy Gyula, Lónyay Menyhért és 
Eötvös József kultuszminiszter (aki a 
miniszterelnök helyettese volt) lettek 
beavatva. Fontos még hangsúlyozni, 
hogy ezeket az összegeket személye-
sen Levin Rauchnak (tehát nem pél-
dául a báni hivatalnak) utalták állami 
előlegként. Ha pénzre volt szüksége, 
azt Rauch Emil Kussevich horvát 
udvari kancellár útján jelezte And-
rássynak, majd a miniszterelnök 
vagy a pénzügyminiszter utasítására 
a pénzt eljuttatták Rauch kezeihez, 
aki erről elismervényt állított ki. 
Andrássyék minden esetben 
Kussevichnek is tudtára adták, ha 
Rauch megkapta a kért összeget. 
Bár nincs erre utaló közvetlen forrás, 
szinte biztosra vehető, hogy 
Kussevich kancellár révén Ferenc Jó-
zsef is tudott a pénzmozgásokról.

Az összeg például választási veszte-
getés finanszírozásához nem feltét-
lenül tűnik nagynak, érdemes azon-
ban figyelembe venni, hogy az 
1869-ben eleve csak 1,8 milliós la-
kosságú Horvátországban az igen 
szűkre szabott választójog miatt a 
befolyásolandó „tömeg” sem volt je-
lentős, még a százezer főt sem érte 
el. Ha önmagában nem is magyaráz-
za, a magyar kormány által folyósított 

anyagi támogatás hathatósan segí-
tette az unionisták helyzetbe kerülé-
sét Horvátországban.

A Számvevőszék nem felejt
Költségvetésileg elkülönített Ren-
delkezési Alappal 1870-től bírt a 
magyar kormány, ezzel egyidejű-
leg az Országos Alap kezelését a 

a birodalom integritását, Andrássy 
Ferenc Józsefet és minisztertársait is 
meggyőzte.

Jellemző Andrássy érdekérvénye-
sítő erejére, hogy javaslatára az 
uralkodó azt a báró Levin Rauch 
unionista nagybirtokost nevezte ki 
báni helytartóvá, akit pár évvel ko-
rábban sokkal kisebb tisztségbe sem 
volt hajlandó beiktatni. Most 
Rauchot azzal a konkrét utasítással 
indították Zágrábba, hogy törje le a 
horvát nemzeti ellenállást és válasz-
tasson meg egy unionista többségű 
sabort. Rauch a közigazgatásban 
egyszerűen saját embereit ültette a 
Nemzeti Pártot támogató tisztvise-
lők helyére, az ellenzéki sajtót pedig 
betiltotta. Erős presszióval és vesz-
tegetéssel az 1867. decemberi hor-
vátországi választásokon sikerült 
többséget szerezniük az 
unionistáknak, így 1868 tavaszán 
újra megkezdődhettek a tárgyalá-
sok a magyar országgyűléssel, ame-
lyek végül a magyar–horvát ki-
egyezés megszületéséhez vezettek.  
(A horvát–magyar kompromisz-
szum részletes tartalmáról lásd a 
szerző írását az Élet és Tudomány 
2018. december 7-i számában.)

Titkos pénzalap
A kiegyezés során kulcsfontosságú 
volt, hogy az 1867. decemberi vá-
lasztásokat Horvátországban az 
unionisták nyerjék meg, majd azt kö-
vetően a közigazgatásban megszerez-
zék a fontos pozíciókat. A vesztegeté-
sekről és a Rauch-adminisztráció ál-
tal alkalmazott presszióról általában 
a korábbi szakirodalom is említést 
tett. Az arra vonatkozó konkrét for-
rásokat azonban, hogy ehhez az 
Andrássy-kormány titkos pénzala-
pokból milyen anyagi támogatásban 
részesítette Rauchot és az unionistákat, 
csak a közelmúltban sikerült némi 
szerencsével feltárnia jelen sorok 
írójának.

A magyar kormány 1867 augusztu-
sa és 1869 novembere között összesen 
138 350 forint értékben nyújtott tá-
mogatást Rauch számára – leg-
alábbis ennyit mutatnak a fennma-
radt dokumentumok. (Összehasonlí-
tásként: egy miniszter havi fizeté-
se a korszakban 1 000 forint volt, 
az első autonóm horvát költségvetés 
1869-ben 2,2 millió forintot tett ki.) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter

Rauch Levin báni helytartó
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nyilvános állami zárszámadásban 
talán nem volna szerencsés feltüntet-
ni. Rauch végül 1874 januárjában 
küldte meg Szlávynak a 121 ezer fo-
rint felhasználásáról szóló adatokat – 
sőt buzgalmában túl is teljesített, 
mert összesen 129 ezer forintról szá-
molt el. A 167 tételes, 20 oldalas lis-
tát jelen írásban nincs mód részlete-
sen kielemezni. A kapott pénzből 
Rauch 35 ezer forintot fordított sajtó-
célokra, a fennmaradó részt pedig po-
litikai és titkosrendőri ügyekre szánta, 
látható belőle például, hogy mekkora 
összegeket juttatott az egyes főispá-
nok, polgármesterek és egyéb hivatal-
nokok, újságírók, besúgok kezére.

Értelemszerűen ezek után már Szlá-
vy sem szorgalmazta az ügy adatai-
nak átnyújtását a Számvevőszék felé, 
így ott jobb híján Rauch tartozása-
ként, állami kintlévőségként tüntet-
ték fel az összeget, és értelemszerűen 
szerették volna visszaszerezni. A ma-
gyar kormány megpróbálta a hiányt a 
horvát autonóm kormányzat kontó-
jára „átcsoportosítani”, mondván 
horvát ügyeket szolgált a pénz, a hor-
vátok azonban ebbe nem egyeztek 
bele. „Miután a kérdezett ügyiratok tar-
talma kényes természetű, […] egyelőre 
azt a választ adtam a számvevőszék ve-
zetőjének, hogy az összeg elszámoltatása 
kapcsán még zajlanak a tárgyalások” – 
írta Széll Kálmán pénzügyminiszter 
1875 augusztusában Wenckheim Béla 
kormányfőnek.

Pénzügyminisztérium vette át, az 
elszámolást pedig később az Állami 
Számvevőszék végezte. Ott azonban 
egy lelkiismeretes hivatalnoknak 
1873 januárjában (ekkorra már And-
rássy, Lónyay, Rauch és Kussevich 
sem volt hivatalban, Eötvös pedig 
elhunyt) szemet szúrt, hogy az Or-
szágos Alap elszámolása nem stim-
mel – hiányzik belőle 121 ezer forint! 
Az ügyben a Számvevőszék elnöke 
Kerkapoly Károly pénzügyminisz-
terhez fordult felvilágosításért, aki 
feltehetően semmit sem tudott az 
összegről, időt kért és szabadkozott. 
A Pénzügyminisztériumban fellel-
hető összes, az ügyhöz kapcsolódó 
iratot előkerestette és Szlávy József 
miniszterelnök elé tárta. Ezekből ki-
derült, hogy Rauch volt az összeg 
végállomása, ezért Szlávy tőle kért 
további felvilágosítást. „Minthogy 
ezen előttem egészen ismeretlen ügyről 
az itteni adatokból sem sikerült magam-
nak kellő tájékozást szerezni, […] azon 
kéréssel fordulok Nagyméltóságodhoz, 
hogy engem szíves felvilágosításai ál-
tal azon helyzetbe juttatni méltóztas-
sék, hogy a szóban lévő összegek végle-
ges elszámoltatása s ezáltal ezen ügy 
befejezése lehetővé váljék.” – írta 
1873. április 4-én Rauchnak. Vála-
szában a volt bán együttműködésé-
ről biztosította Szlávyt, viszont 
felhívta a figyelmét, hogy olyan 
tételek is szerepelni fognak ebben 
az elszámolásban, amelyeket a 

A Számvevőszék meglepő szívós-
sággal próbálkozott, Szapáry Gyula 
pénzügyminiszternek 1880-ban, 
1883-ban és 1885-ben is mentege-
tőznie kellett. „A 20 év óta zajló ügy-
ben már nehezen tartható az az állítás, 
miszerint elszámoltatása még tárgyalás 
alatt áll” – tapintott a problémára 
1887-ben Szapáry a Tisza Kálmán 
miniszterelnökhöz írott levelében. 
Beszédes, amit Wekerle Sándor kor-
mányfőként íratott az aktákat egy-
befogó mappára 1893-ban: „Tekin-
tettel arra, hogy ezen ügy több mint öt év 
óta nem sürgettetett, netáni újabb sürge-
tésig ad acta teendő”. Ekkor már 
Rauch sem élt, a Számvevőszék 
azonban örököseire terhelte a 
121 ezer forintot, akik így szintén 
érdekeltek voltak az ügy mielőbbi le-
zárásában. Erre végül csak 1899 júli-
usában került sor. Széll Kálmán mi-
niszterelnök – aki tehát 24 évvel koráb-
ban(!) pénzügyminiszterként már ta-
lálkozott az üggyel – Ferenc Józsefhez 
fordult a problémával, hiszen ekkora 
összeget csak az uralkodó jóváha-
gyásával lehetett „eltüntetni” az ál-
lami követelések közül. Nem meg-
lepő módon a király jóváhagyta mi-
niszterelnöke kérését.

Schwarczwölder ÁdÁm
történész 

Veritas Történetkutató Intézet

A Pénzügyminisztériumban 1873-ban rendelkezésre álló adatok a Levin Rauchnak hat részlet-
ben kiutalt 121 ezer forintról

Széll Kálmán miniszterelnöksége alatt zárult 
le végleg az ügy
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Egy esős estén, a napokig tar-
tó utazástól és időzónaváltás-
szindrómától elnyűtten érkez-

tem a történelmi belvárostól csupán tíz 
háztömbnyire elterülő, mégis, a termé-
szetbe tökéletesen beleolvadó Xkopek 
ökokemping és méhészetbe, amelyet – 
most már mondhatom – jóbarátom, a 
maja származású Jorge Rene Che Dzib 
és családja az ökoturizmus előmozdítá-
sán túl a hagyományos méhészkedés és 
a bennszülött méhfajok megőrzése ér-
dekében hívott életre. Elfoglaltam az 
esőerdő fáival körülölelt kényelmes sát-
ramat, és az éji rovarok és békák mu-
zsikájára mély álomba zuhantam. 
Másnap papagájok csapata ébresztett és 
a sátorponyván átsejlett botsáska és 
agáma hálótársaim sziluettje. Önkén-
tes társaimmal, Taniával, a chilei pszi-
chológussal és Augustinnal, az argen-
tin ügyvédből lett világutazóval meg-
beszéltük az elvégzendő feladatokat, és 
hamarosan a méhészkedés titkaiba is 
bepillantást nyerhettünk. 

Tanulj meg látni
A tanulást a természetben kezdtük. 
A telekhez egy boltíves bejárattal nyíló, 
a kemping vízellátását biztosító barlang 
is tartozik: a hozzá vezető, őshonos nö-
vényfajokkal övezett utat Jorge tanös-
vénnyé alakította. Itt ismerhettük meg 

egyebek mellett az achiote (ejtsd: asiote) 
cserjét, melynek a húsos magköpenyé-
ből nyert narancsvörös fűszert a kör-
nyékbeliek évezredek óta használják 
testfestékként és ételszínezékként egy-
aránt, s számos tipikus yucatáni étel, 
például a cochinita pibil egyik fontos ösz-
szetevője. A helyet körüllengő miszti-
cizmus még a természettől eltávolodott 
városi európai ember számára is egé-
szen egyértelműen érezhető, és az érzés 
csak fokozódik a tanösvény központi 
helyét elfoglaló fa közelében. A ceiba 
(ejtsd: szeiba) a maják egyik szent fája: 

az élet fája, mely kozmovíziójuk – vagy-
is a Mindenséggel való harmónia – sze-
rint a világ teremtését reprezentálja; ha-
talmas ágai, széles törzse és erőteljes 
gyökerei összekötik az eget a földdel és 
a földet az alvilággal. Kérgét sebek 
gyógyítására, görcsök oldására használ-
ták, gyantájával bélbetegségeket kúrál-
tak. A virágából nyert főzet kiütések és 
égési sérülések kezelésére alkalmas. 

A barlanghoz érve, Jorge kérdezni 
kezdett. „Látod a leguánt, amely elbújt a 
sziklarepedésben? Hát a földiméhek fész-
kének bejáratát? Látod a kígyó levedlett 
bőrét? És a toh madár tollát?” Magamtól 
szinte alig vettem észre az engem kö-
rülvevő életet. Úgy tűnt, hiába vagyok 
biológus, Jorgéhoz képest olyan vol-
tam a természetben, mint egy csecse-
mő. Később megtanultam látni. 

Aztán Jorge mesélni kezdett a méhek-
ről. Mielőtt az európai gyarmatosítók 
Amerikába telepítették a bőséges méz-
hozamot termelő méheket – mint ami-
lyen a Magyarországon házi méh néven 
ismert Apis mellifera –, a közép- és dél-
amerikai kultúrákban már évezredek 
óta ismerték a bennszülött „fullánk 
nélküli”, euszociális méheket, az üreg-
lakó meliponinákat (az elnevezés 
az e méhfajokat magában foglaló 
Meliponini tribusz nevéből ered). 
A Yucatán-félsziget maja civilizációiban 

M A J Á K  É S  M É H E K  A  Y U C AT Á N - F É L S Z I G E T E N

AZ ÜREGLAKÓ 
MELIPONINÁK FÖLDJÉN

A tavalyi év májusában felkerekedtem, hogy önkéntes programok nyomán ismerjem meg, milyen 
titkokat rejt a természeti és kultúrkincsekben bővelkedő, sokszínű latin-amerikai ország: Mexikó, 
melynek egy kicsiny szeletét korábbi barlangbiológiai kutatóútjaim nyomán már ismertem. Szeretett 
motorkerékpáromat és autómat pénzzé tettem, és alapos felkészülés után hamarosan első önkén-
tes helyemen, a maja ősök hagyományait hűen őrző Valladolid városkájában találtam magam, ahol 

sok más mellett a bennszülött Melipona-méhekről tanulhattam.

Melipona beecheii kaptárbelseje
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mint száz termelő foglalkozik e benn-
szülött méhekkel. Éppen ezért annyi-
ra fontosak a Xkopekhez hasonló, a 
helyi fajok megőrzését célzó családi 
méhészetek erőfeszítései. 

E méhek nélkül eltűnnének az ősho-
nos növényfajok is. Nekik köszönhető 
az olyan kulcsfontosságú növények 
megporzása, mint az esőerdők fái, az-
tán a gyümölcsfák, a citrusfélék, az 
avokádó, az achiote, a guayaba, a kó-
kusz, valamint a kukorica vagy az 
olyan apró virágú gyógynövények, 
melyekbe a meliponináknál nagyobb 
termetű európai méh nem képes beha-
tolni. A Melipona-fajok tápanyagok-
ban és antioxidánsokban gazdag mé-
ze, propolisza és méhpempője (utóbbi a 
dolgozó méhek garatmirigyében ter-
melődő váladék, mellyel a méhanyát 
és a legfiatalabb lárvákat táplálják) 
egyaránt kincset érő orvosság: ter-
mészetes antibiotikumként szolgál-
nak, s hatékony kezelést nyújtanak 

kimondottan fejlett méhészeti tevé-
kenység folyt. Ismerték a szaporítási 
eljárásokat, a kolóniák osztályozását, 
és már mesterséges méhlakásokat, 
jobónnak (ejtsd: hobón) nevezett odvas 
fatörzseket alkalmaztak a méhek te-
nyésztésére. Az értékes mézet fizető-
eszközként és gyógyhatású szerként, 
szülés utáni erősítő, roboráló orvosság-
ként használták. A méhszurokból (más-
képpen propoliszból) és mézből készí-
tett alkoholos italokat – mint a Balché 
– rituálék alkalmával fogyasztották, 
a méhviaszból gyertyákat készítettek. 
A Madridi Kódexben, amely egyike a 
maják három, prekolumbián időkből 
fennmaradt, hieroglifa írásjelekkel al-
kotott könyvének, 14 oldalt szenteltek a 
méhészetnek és Ah Muzen Kabnak, 
a méhek és méz védelmező istenségének.

Amilyen apró, olyan fontos
A gyarmatosítások nyomán elterjedő 
extenzív állattartás és monokultúrás 
mezőgazdálkodás (mint a szója, mani-
óka, kukorica termesztése) és a városok 
terjeszkedése miatt a természetes ve-
getáció jelentős része fokozatosan el-
tűnt. Mindez a méhállomány drasz-
tikus megfogyatkozásához veze-
tett. Az Európából betelepített, 
gyorsabb reprodukciós idejű és na-
gyobb mézhozamú méhek megjele-
nése tovább súlyosbította a bennszülött 
méhek helyzetét: a méhészek a jobb be-
vétel reményében az évszázadok 
során egyre inkább áttértek az 
idegen méhekkel való méhészetre. 
Ma a yucatáni meliponinákat és a 
hagyományőrző méhészetet az eltűnés 
veszélye fenyegeti: a jelenlegi nyilván-
tartás szerint 24 járásban kevesebb 

például a vérszegénység, a sebek és 
égési sérülések, a szembetegségek – 
mint a kötőhártya-gyulladás vagy a 
hályog –, az asztma és más légzőszervi 
megbetegedések kúrálásában. Noha 
egy-egy kaptár méhcsaládja évente 
legföljebb 1,2 liter mézet termel, 
gyógyhatásának köszönhetően azt 
magas áron lehet értékesíteni, megél-
hetést biztosítva ezzel a yucatáni őster-
melő családoknak. 

Fullánktalanul, békésen
A „fullánk nélküli” elnevezés nem 
pontos, hiszen a meliponináknak is van 
fullánkjuk, amely azonban elcsökevé-
nyesedett, védekezésre már alkalmat-
lan. Cserében más védekezési mecha-
nizmusokat fejlesztettek ki: a fészkek 
bejáratához általában hosszú, keskeny 
cső vezet, melynek nyílásában folyama-
tosan egy őrszem tartózkodik (lásd nyi-
tóképünket – A szerk.). A betolakodó 
ízeltlábúakat (például hangyákat, pó-
kokat, darazsakat) az őrméhek viaszos, 
nyúlós anyaggal kenik be vagy rágóik-
kal támadnak a nemkívánt vendégre: 
esetleg lerágják annak szárnyát. Mint 
megtudtuk, a Yucatán-félszigeten 16 
bennszülött fajt tartanak számon, ebből 
Jorge és családja méhészetében nyolccal 
dolgoznak. Közülük a legismertebb és 
leginkább széles körben alkalmazott a 
Melipona beecheii, maja nevén Xuna’an 
Kab, ami annyit tesz: „méh hölgy”, „a 
méz dámája” (szövegkörnyezet függ-
vényében a „kab” egyaránt jelenthet 
méhet, kaptárt és mézet). Szemügyre is 
vehettük: az aprócska, bársonyosan sző-
rözött rovar barnás színű testét arany-
sárga sávok csíkozzák, szárnyai áttet-
szők. Az európai méhekhez szokott 

Ah Muzen Kab istenség, a méhek
és a méz védelmezője

Xkopek bejárata Maja kunyhó, Xkopek 
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ember számára szokatlan, hogy cseppet 
sem kell tőlük tartanunk, hiszen ezek 
a méhek nem szúrnak és nem agresz-
szívek, minden probléma nélkül meg-
közelíthetjük a kaptárt. Sőt, mint ké-
sőbb megtapasztaltam, akár a kezün-
kön tarthatjuk a békés jószágokat. Jorge 
szép sorjában további fajokkal ismerte-
tett meg minket. 

A körülbelül 1 centiméter testhosszúsá-
gú, sárgás színű „K’ant’sak” odvas fák 
belsejében él. Igen harcias, az őrszem 
olykor az ember fejére repül, s erőteljes 
rágóival támad. Nála jóval barátságo-
sabb a fehér szárnyvégű „Sakxix”, me-
lyet alacsony mézhozama sodort a ki-
pusztulás szélére: mivel évente csak 
200–300 milliliter mézet termel, keve-
sen veszik a fáradtságot a vele való bajló-
dásra. Az „Uskab” vagy „légyméh” 
üreges fatönkben épített fészkéhez 
hosszú, cső alakú, viaszból épített bejárat 
vezet. Mivel a hangyák gyakran elpusz-
títják a fiatal álcákat, a dolgozó méhek 
minden reggel és este bezárják a csö-
vet. A „Xnuk” vagy földiméh leg-
főbb ellensége az emberi tudatlanság: 
az apró, fekete színű méheket a han-
gyákkal tévesztik össze, míg föld és 
méhviasz keverékéből épített fészkei-
ket hangyafészkeknek vélik, ezért a 
földiméheket elpusztítják. A sötét ár-
nyalatú „Limón Kab” citrom illatú 
védekező anyagot választ ki, innen 
ered az elnevezése. Kemény, viaszos 
fészkét – egyes darázsfajokhoz ha-
sonlóan – barlangbejáratok mennye-
zetére építi. Nem készít mézet, más 
méhektől, leggyakrabban a K’ant’sak-
tól orozza el az értékes nedűt. 

Látogatóban egy maja 
családnál

Valladolidtól keletre, Yucatán és 
Quintana Roo állam határán terül el a 
maja hagyományokat őrző Sahcab 
Mucuy falu. Tania barátnőm szabad-
idejében egy helyi családot látogatott 
és terápiát nyújtott a női közösség 

tagjainak. Egyik hétvégén magam is 
elkísérhettem. Negyven kilométert ke-
rékpároztunk a rekkenő hőségben, míg 
elértünk don Ijilio és doña Filo agyag-
ból, kőből és pálmalevelekből épült há-
zába. A család zöldségek és gyógynövé-
nyek termesztéséből, állattartásból és 
méhészetből él. Emellett telkükön egy 
ismeretterjesztő központot is létrehoz-
tak, ahol elérhetők maja nyelvű köny-
vek, prekolumbián hangszerek és tár-
gyak, mezőgazdasági naptárak, termés- 
és maggyűjtemények és még egy sor ér-
dekesség. Rendszeresen adnak otthont 
hagyományőrző ünnepségeknek, a ve-
lük élő bába nagyanya pedig tisztító, 
gyógyító szertartásokat tart.

Don Ijilio megismertette velünk negy-
ven kaptárból álló Melipona-méhészetét, 
melynek bejáratában Ah Muzen 
Kabnak emelt oltárt. Miközben a mé-
hekről mesélt, felnyitotta az egyik 
kaptárat, hogy jobban szemügyre ve-
hessük annak belsejét. Az Apis-
méheknél megszokott hatszögletű 
méhsejtektől eltérően a Melipona beecheii 
sötét színű, kemény, viasz, sár, gyanta 
és magok keverékéből épült bölcsői le-
mezeken álló, amforaszerű, ovális tér-
beli struktúrák. A sejteket a dolgozók 
építik meg, majd feltöltik tartalék 

táplálékkal: méz és pollen keveréké-
vel. Ezután a királynő lerak egy-egy pe-
tét mindegyik sejtbe, naponta legföljebb 
ötszázat. A dolgozók lezárják a sejteket, 
melyekben a peték álcává fejlődnek. 
Több mint egy hét elteltével a lárva 
bebábozódik, majd egy hónap múlva a 
kifejlett rovar kirágja a viasztetőt, s ki-
mászik a méhsejtből. 

Miközben mesélt, don Ijilio megmu-
tatta a „kövérkés”, a dolgozóknál jóval 
nagyobb testű méhanyát (más néven 
méhkirálynőt), melynek feladata a faj-
fenntartáson kívül a kolónia egység-
ben tartása: szagüzenetek révén befo-
lyásolja a kaptár többi egyedének vi-
selkedését. Házigazdánk egy na-
gyobbacska fecskendő segítségével 
mézet szívott fel az egyik amforából, 
és nyitott tenyerünkbe töltött egy-egy 
cseppet. Mosolyogva ízlelgettük a 
virágízű, a megszokott méznél hígabb 
állagú és savakban gazdagabb orvossá-
got: a maradékot az időközben a tenye-
rünkre mászott señoriták nyalogatták 
le. Később az asszonyokkal elkészítet-
tük a hagyományos, chaya levelekből és 
főtt tojásból készült tipikus yucatáni le-
vest: a kalt, hozzá kukoricamasszából 
saját kezűleg készített tortillát ettünk. 
A család eközben mindvégig maja sza-
vakra, kifejezésekre tanított minket és 
saját életünkről, szülőföldünkről érdek-
lődött. Szép élményekkel, érdekes új is-
meretekkel gazdagodva tértünk nyu-
govóra függőágyainkban. 

AngyAl DorottyA
barlangbiológus

UNAM Mexikói Nemzeti Független 

HASZNOS LINKEK
Xkopek Parque Apícola (Valladolid): 
https://www.tripadvisor.com/Attraction_
Review-g499453-d10253919-Reviews-
Xkopek_Parque_Apicola-Valladolid_
Yucatan_Peninsula.html

Szállást és tudást nyújtó önkéntes 
programok a világ bármely pontján: 
https://www.workaway.info/

Földiméh fészekbejárata 

Jorge méhészeteLégyméhek fatörzsfészke és a hozzá vezető bejárati cső
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A magyarok nyelvrokonságát 
kutató Reguly az egyedül-
álló térképezését a szű-

kebb értelemben vett uráli és nyu-
gat-szibériai utazása idején, 1843 
ősze és 1845 tavasza között hajtot-
ta végre. Terepi tevékenységének 
elsődleges célja a helyi őslakos né-
pek körében végzett nyelvészeti és 
néprajzi szempontú adatgyűjtés 
volt, a térképezéssel csupán mun-
kájának kiegészítése gyanánt fog-
lalkozott. Ugyanakkor ezen a téren 

REGULY ANTAL KARTOGRÁFIAI  ÉRDEMEI

ÚTTÖRŐ TÉRKÉPEZÉS 
AZ URÁLBAN

is jelentős mennyiségű és minőségű 
anyagot gyűjtött össze, amelyet az 
oroszországi tudományos körök is 
nagyra értékeltek. A térképvázlatok 
megrajzolását Reguly két okból is 
szükségesnek látta. Egyrészt a tere-
pen mozogva nagyon hamar szem-
besült az uráli területekről addig 
megjelent térképek hiányosságai-
val, pontatlanságaival, és mind-
ezeket javítani kívánta. Másrészt – 
és ami a legfontosabb – az általa 
feljegyzett nyelvészeti és néprajzi 

információkat igyekezett a földrajzi 
térben is elhelyezni, ennek pedig 
leglátványosabb formája a térkép.

Reguly a terepen
Reguly a térképezést mérőeszközök 
nélkül, mindössze szemmérték sze-
rint, a terepi objektumok egymáshoz 
képest történő felvételezésével vé-
gezte. Kezdetben még nem voltak 
olyan szándékai, hogy az uráli vidé-
kek átfogó szemléltetésével egy 
egész térképet hozzon létre. Mindig 
csak az előtte álló kisebb területré-
szek – többnyire egy-egy folyósza-
kasz vagy hegycsoport – leírására 
törekedett. A fiatal utazó a földrajzi 
adatokat részben a saját megfigyelései 

Reguly Antal, a sokoldalú magyar tudós a földrajz és a térképészet területén is maradandót alkotott. 
A XIX. század közepén az európai ember számára addig jórészt ismeretlennek számító északi-uráli 
vidékekről hozott új információkat. A terepi felvételezésének eredményeként elkészült térképvázlatai 
és részletes Urál-térképe révén a zirci születésű fiatalember egy csapásra a nemzetközileg jegyzett 

kartográfusok közé emelkedett.

Az Urál hegység legmagasabb r
észe a „Karte Nro II.” térképvázlaton 

Reguly a manysi Alekszej Kaszimovot az Északi-Szoszva
 folyóhoz kapcsolódó térképvázlatának címében is megnevezte 



A magyar utazó egyik legfonto-
sabb adatközlője volt – a Reguly 
munkásságát bemutató sorozatunk 
bevezető cikkében is megemlített – 
Bahtyiár, a tapasztalt manysi vadász, 
aki elsősorban a nyelvi és néprajzi ta-
nulmányaiban működött közre, de 
több esetben topográfiai adatokat is 

szolgáltatott. Fontos segítséget 
nyújtott még Regulynak egy igen 
nagy tekintélyű őslakos, a kitűnő 
helyismerettel rendelkező Alekszej 
Kaszimov. Reguly az Ivgyel folyó 
mellett öt napig látta őt vendégül, 
hogy kikérdezze az Urál északi részé-
nek településeiről, magaslatairól és 

alapján, részben pedig a helyi lakosok 
közléseire támaszkodva jegyezte fel. 
Az adatgyűjtés eredményességéhez 
nagyban hozzájárultak Reguly egyéni 
képességei és jellembeli tulajdonságai, 
valamint az a tény, hogy ő nem gyar-
matosító szándékkal érkezett. Szorgal-
mának és kivételes nyelvérzékének kö-
szönhetően mindenütt könnyedén 
meg tudta magát értetni a helyiekkel. 
Kiváló kapcsolatteremtő képességéből 
eredően gyorsan elnyerte az őslakosok 
bizalmát, akik készségesen osztottak 
meg vele minden információt, és ami-
ben csak tudtak, a segítségére voltak.

Regulynak szokása volt, hogy a 
felvételező munkálatokhoz mindig 
alapos felkészülést követően fogott 
hozzá. A nagyobb településeken 
időzve részletesen tanulmányozta a 
rendelkezésére álló földrajzi és karto-
gráfiai anyagokat, továbbá igyeke-
zett olyan embereknél tudakozódni, 
akik korábban – ha csak érintőlege-
sen is – már megfordultak az általa 
bejárni kívánt vidékeken. Reguly az 
előzetesen megszerzett ismeretek bir-
tokában az őslakos adatközlőknek 
már előre megfogalmazott, konkrét 
kérdéseket tudott feltenni az egyes 
terepelemek elhelyezkedésével kap-
csolatban, mindez jelentősen megnö-
velte munkájának hatékonyságát.

A Reguly-térkép keretvonalának határai

A Paj-Hoj dombvidék és a 
tengerparti területek a 

kőnyomatos Reguly-térképen 

A Konda folyó vidéke Reguly 
térképi ábrázolásában 

Az Urál legmagasabb csúcsainak 
vidékét szemléltető térképbetét

(KÉPEK FORRÁSA:  MTA KIK KÉZIRATTÁR ÉS RÉGI 

KÖNYVEK GYŰJTEMÉNYE)
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hanti halászok, akik folyóik minden 
egyes szakaszát megkülönböztették, 
és ezeket külön elnevezéssel illették. 
Reguly kérésére a part menti homok-
ba lerajzolták, majd részletesen ismer-
tették a vízfolyások futási irányát.

Reguly térképező munkáját nehezí-
tette, hogy a helyiek körében össze-
gyűjtött távolságadatok nem mindig 
rendelkeztek határozott mérték-
egységgel. Egy egész vagy félnapi 

folyóiról. Az Urál legmagasabb 
hegyeinek vidékén, a mai 
Narodnaja hegycsúcs térségében Re-
guly meglehetősen sok topográfiai is-
meretet tudott meg Tjobingtól, a 
környék legtehetősebb emberének 
számító manysitól. A helyiektől szár-
mazó adatközlések jelentősége to-
vábbi példákban is megmutatkozik. 
Az Északi-Szoszva és az Ob folyók 
felvételéhez nagyban hozzájárultak a 

távolság gyalog vagy rénszarvasokkal 
megtéve, továbbá a nyári, őszi vagy té-
li napi távolság, a szürkületi vagy eb-
ugatási távolság (ameddig a kutyauga-
tás elhallatszik) mind olyan meghatá-
rozások, amelyek megfelelő értelme-
zése az európai ember számára nem 
volt egyszerű feladat. További nehéz-
séget okozott, hogy a távolságok ily 
módon történő megadása nagyban 
függött az adatközlő személyek egyéni 

AZ URÁL LEGMAGASABB RÉSZE
Reguly térképezése az Urál hegység megismerésének történetében kiemelt jelentőséggel bír. A magyar utazó volt ugyanis az első, 
aki az őslakosok elmondásai alapján a pontos helyén, vagyis a mai Narodnaja (1895 m) csúcsnál ábrázolta az Urál legmagasabb 
részét a hegylánc egészére nézve. Reguly az egyik térképvázlatán németül jegyezte fel, hogy „hier ist der Ural am höchsten”, 
azaz az Urál itt a legmagasabb.

REGULY-CSÚCS AZ URÁLBAN
Kevéssé közismert, hogy Reguly nevét napjainkban egy 1711 méter magas hegycsúcs is viseli a Sarkközeli-Urálban. 1990 nyarán egy 
szovjet–magyar közös szervezésű tudományos expedíció indult az Urálba, amelynek tagjai július 30-án ünnepélyes keretek között az 
addig névtelen csúcsnál egy kőrakáshoz rögzítve elhelyezték a Magyar Tudományos Akadémia orosz és magyar nyelvű emléktáblá-
ját. A Reguly-csúcs – amelynek nevét hivatalosan is bejegyezték – kedvelt célpontnak számít az uráli hegymászó turisták körében.

KÖNYVBEMUTATÓ
Július 11-én, Zircen, a Reguly-fesztivál keretében mutatták be szerzőnk, Gulyás Zoltán Reguly Antal térképészeti munkássága című 
könyvét, amely minden eddiginél részletesebben tárgyalja a magyar utazó oroszországi térképezésének történetét. A szerző nem-
csak górcső alá vette Reguly kéziratos térképét és terepi vázlatait, hanem egyúttal elkészítette azok korszerű feldolgozását is. 
A zirci Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház kiadásában megjelent hiánypótló könyv a szélesebb közönség számára 
is ismertté teszi jeles tudósunk kartográfiai hagyatékát.



felfogásától. Reguly a különféle köz-
lésekből származó adatokat össze-
vetve igyekezett megállapítani az 
utak tényleges hosszát. A munka 
szempontjából sokat számított, hogy 
Reguly olyan őslakosokkal is talál-
kozott, akik a távolságokat verszt-
ben is ki tudták fejezni.

Reguly az utazása idején mindvégig 
rendszeresen végzett földrajzi mun-
kálatokat. A térképezés eredménye-
ként elkészült nyolc kéziratos terepi 
vázlata a Reguly-hagyaték részeként 
maradt fenn, és napjainkban az MTA 
Könyvtár és Információs Központ 
Kézirattárában és Régi Könyvek 
Gyűjteményében lelhető fel.

A kéziratos térkép 
megalkotása

Miután Reguly az uráli utazásából, il-
letve az azt követő Volga-vidéki gyűj-
tőútjáról 1846 augusztusában vissza-
tért Szentpétervárra, a helyi tudomá-
nyos körök részéről Karl Baer (1792–
1876) és Friedrich Georg Struve 
(1793–1864) akadémikusok – az egy 
évvel korábban megalapított Orosz 
Földrajzi Társaság képviseletében – 
felkérték, hogy dolgozza fel náluk az 
utazása során gyűjtött földrajzi anya-
gokat, és állítsa össze az Urál északi ré-
szének első alapos térképét. Reguly 
készségesen elfogadta a felkérést, és 
hozzáfogott a feldolgozási munkála-
tokhoz. Ennek eredményeként készült 
el a kéziratos térképe, valamint a Peter 
Köppen (1793–1864) akadémikusnak 
írt levele, amely valóságos tudomá-
nyos tanulmány, és egyúttal a térkép-
hez fűződő magyarázatokat tartal-
mazza. A térképet még ugyanabban 
az évben kőnyomatos formában sok-
szorosították Szentpéterváron.

A meglehetősen nagy területet be-
mutató, 1 : 1 250 000 méretarányú 
térkép tartalmi részét képezi a telepü-
lések és a fontosabb utak ábrázolása, 
továbbá a különféle etnikumok lakó-
területét jelölő határvonalak. Ugyan-
csak vonalak szemléltetik a földmű-
velés, az állattenyésztés és bizonyos 
növényfajok területi kiterjedésének 
határait. Reguly a saját útvonalát is 
berajzolta, az ahhoz kapcsolódó dátu-
mokkal együtt. A térképlapon betét-
ként egy melléktérkép is helyet ka-
pott, amely az Urál hegység legma-
gasabb csúcsainak vidékét nagyobb 
méretarányban mutatja be.

Reguly térképe napjainkban négy 
különböző változatban ismeretes. 
Az eredeti kéziratos térképet ma is 
készítésének helyszínén, Szentpétervá-
ron őrzik. A kőnyomatos térkép egy 
példánya a terepi vázlatokkal együtt 
Budapesten található meg. A XX. szá-
zadban Magyarországon a térkép-
nek két további, kisebbített méretű 
kiadása is napvilágot látott.

Térképi munkák mint 
forrásművek

A XIX. századi orosz kartográfia jeles 
alkotásai között több olyan térkép is ta-
lálható, amelyek készítői közvetlenül 
hasznosították Reguly földrajzi és tér-
képészeti eredményeit. Az Ernst Hof-
mann (1801–1871) ezredes vezetésével 
1847–1848-ban megvalósított északi-
uráli expedíció számára a Reguly-tér-
kép nem csupán a terepi tájékozódást 
segítette, hanem a saját térképük össze-
állításához is nagyban hozzájárult. 
Reguly földrajzi anyagait ugyancsak 
nagy eredményességgel használta a 
már említett Köppen az Európai-
Oroszország 1851-ben megjelent nép-
rajzi térképének megalkotásához. 
A szerző az észak-uráli területekre néz-
ve Regulytól vette át a topográfiai in-
formációkat és az ottani népek lakóte-
rületét jelző határokat. Vlagyimir 
Iszlavin (1818–1895) etnográfus, a cári 
földművelésügyi minisztérium tisztvise-
lője a szamojédek életét bemutató köny-
véhez mellékelt térképen a tundra keleti 
oldalát – a magyar utazóval való szemé-
lyes ismeretségének köszönhetően – 
Reguly térképe alapján rajzolta meg

Reguly térképi munkáinak legfőbb 
jelentősége a bőséges névanyagban rej-
lik: a terepi vázlatok összesen 2279, 
a kéziratos térkép pedig mintegy 2000 
filológiai adatot – földrajzi neveket, 
magyarázó megírásokat és távolság-
adatokat – tartalmaz. Reguly térképes 
névgyűjtése úttörő és egyedi teljesít-
mény, mivel az adatközlői révén a te-
repelemek elnevezéseit sok esetben 
olyan nyelveken jegyezte fel, amelyek 
akkoriban még nem rendelkeztek írás-
beliséggel. Ennél fogva ezek az alkotá-
sok még manapság is rendkívül értékes, 
első kézből származó források az uráli 
vidékekhez kapcsolódó filológiai és tör-
téneti-földrajzi kutatások számára.

Gulyás Zoltán
térképész, Reguly Antal Múzeum  

és Népi Kézműves Alkotóház, Zirc

Nyelv és Élet

NAT
A címbeli betűszót sokan ismerik, első-
sorban a pedagógusok. A nemzeti alap-
tantervről van szó, amelyet általános fo-
galomként kis kezdőbetűvel írhatunk, 
de hivatalos dokumentumként már 
nagy kezdőbetűs: Nemzeti alaptanterv. 
Vitára bocsátották a közoktatásunkat 
majdan meghatározó új változatot, 
amely számos újdonságot tartalmaz. 
Ismerkedjünk meg a pedagógia szak-
nyelvének néhány sajátos kifejezésével!

A mai iskolaügy fontos célként hatá-
rozza meg a lemorzsolódás csökkentését. 
A régebbi keletű lemorzsolódás főnév a 
köznyelv vagy a szakzsargon metafori-
kus, képszerű eleme, az alaptantervben 
is szereplő hivatalos forma viszont: ko-
rai iskolaelhagyás, illetőleg végzettség nél-
küli iskolaelhagyás. Az utóbbi kettő mu-
tatja a szaknyelvek fő jellegzetességét, a 
kifejezendő jelentéstartalom pontos – 
a köznyelvi változatnál  bonyolultabb – 
meghatározását. Kulcsfogalom az él-
ménypedagógia, amely az új dokumen-
tum szerint aktív tanulást és multidisz-
ciplináris órákat feltételez.

Részletesen foglalkozik az alaptan-
terv az atipikusan fejlődő, másképpen a 
különleges bánásmódot igénylő tanulók 
nevelésével. Ebbe a kategóriába tartoz-
nak a sajátos nevelési igényű és a beilleszke-
dési, tanulási és magatartási nehézségekkel 
küzdő tanulók. Mindkét körülírás ma 
már elfogadott szakkifejezés. Az egy-
szerűség kedvéért a pedagógusok betű-
szói formájukat használják: SNI és 
BTM (vagy BTMN), például esení-s, 
bétéem-es gyerek.  Az alaptanterv elkülö-
níti a kiemelten tehetséges tanulók kategó-
riáját is. Mindezek alapján előírja a tan-
terv a tanulói sokféleség figyelembevételét 
és a személyre szabott nevelést. A módsze-
rek – mai jelzővel együtt: a tanulástámo-
gató módszerek – között előkelő helyet 
foglal el a differenciált fejlesztés heterogén 
tanulócsoportokban (DFHT). A tanulói 
sokféleség az együtt nevelés két formájá-
val, az integrált és az inkluzív módszerrel 
kezelhető a legjobban. Az előbbi a 
’beillesztő’, az utóbbi az ’elfogadó, befo-
gadó’ szavakkal jellemezhető.

Zimányi árpád

Szerkeszti: 
GrÉtsy lászló
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A Táncsics utca 9. szám alatt fek-
vő területen figyelemre méltó 
történelmi események zajlot-

tak. Az utcafront felőli József kaszár-
nyában raboskodott az utca névadója, 
Táncsics Mihály író, akit 1848-ban in-
nen szabadított ki a forradalmi tömeg. 
Száz évvel később az épületegyüttest az 
Amerikai Egyesült Államok kapta meg 
háborús jóvátétel gyanánt, így a hely-
színen csak korlátozott mértékben vé-
gezhettek régészeti kutatásokat. Koráb-
ban szondázó ásatásokra volt lehetőség, 
melyet Zolnay László és H. Gyürky 
Katalin végzett 1962-ben, illetve 1976-
ban. Ezek nyomán kiderült, hogy a a 
föld alatt értékes középkori romok rej-
lenek: előkerültek falak és tornyok, il-
letve feltehetően az egykori, IV. Béla ál-
tal emelt királyi rezidencia (Magna 
Curia Regis, Kammerhof) és a Szent 
Márton királyi kápolna is. A feltárás ér-
dekessége, hogy a kétkezi munkások 
soraiban számos deklasszált művészt 
találunk, többek között Szörényei 
Leventét és Szabolcsot, valamint 

RÉGÉSZETI  K IÁLLÍTÁS A BUDAI  VÁR TÖRTÉNETÉRŐL

KÖZÉPKORI FALAKTÓL 
TÖRÖK KINCSEKIG

Székely Gábort. A törökkor szempont-
jából legizgalmasabb tűnő részt azon-
ban ekkor nem lehetett felásni, ugyanis 
itt helyezkedett el a tengerészgyalogo-
sok veteményeskertje.

Amióta az örökségvédelmi szem-
pontból jelentős, máig feltáratlan terü-
let a Magyar Állam tulajdonába került 
ismét, megkezdődhettek a kutatások. 
A pop-up kiállításon bemutatott 
védművek a 2018 őszén zajlott ásatás 
eredményeként láttak napvilágot. 

A Táncsics utca felől a bástya for-
májára utaló, ötszögű hangulatele-
mekből felépülő kapufolyóson a Bu-
dai Vár ezen részének történetét is-
merhetik meg a látogatók. A még 
lerombolt állapotában is tekintélyt 
parancsoló, több méter magas falú 
bástyába gondosan felépített palló-
rendszer vezet.   

A XVI. századra a középkori 
védművek elavulttá váltak a tűzfegy-
verek egyre növekvő térhódításának 
következtében, melyek az oszmán 
fenyegetéssel új biztonsági kihívást 

jelentettek Buda számára. Feltehetően 
ebből az okból állították fel a területen 
feltárt félköríves tornyot is XV–XVI. 
század fordulója tájékán. Az 1526-os 
mohácsi csatavesztés utána a város tö-
rök kézre került, majd Szapolyai János 
király (1526–1540) vonult be csapatai 
élén, aki azonban nem sokáig birtokol-
hatta, ugyanis a települést következő 
évben a rivális Habsburgok foglalták 
el. Az újabb fordulat nem váratott so-
káig magára Buda életében, hiszen 
1529-ben a Bécs irányába előre törő 
oszmánok gyors ostrommal megsze-
rezték a várost, amelyet Szapolyai visz-
szakapott Szulejmántól a Szent Koro-
nával együtt. A török haderő sikertelen 
kísérletét követő évben Habsburg Fer-
dinánd Wilhelm von Roggendorfot 
küldte a magyar királyi székhely visz-
szaszerzésére, ám ez a próbálkozás ku-
darcba fulladt. Ebben a zavaros idő-
szakban keletkezett az Erdélyi bástya is. 
A nagyméretű, hosszan kiugró erődít-
mény még nem nevezhető klasszikus 
értelemben vett olasz bástyának, 
ugyanis nem alkalmas az oldalazó tűz 
kivitelezésére. Ezért ez az építmény a 
bástyatípus egyik legkorábbi, kezdetle-
ges előfutárának tekinthető. Alakjának 
változását több kora újkori metszet áb-
rázolása megörökítette. János király 
halálát követően Roggendorf vezeté-
sével a Habsburg haderő ismét kísérle-
tet tett Buda megszerzésére, ám a fa-
lakat védő magyar helyőrség Török 
Bálint és Fráter György vezetésével 
kitartott az oszmán sereg megérke-
zéséig. Végül a megerődített királyi 
székhely 1541-ben cselvetéssel került 
az oszmánok birtokába.

Az ásatások során előkerült egy épség-
ben fennmaradt felvonóhidas gyalogos 
kapu, a hozzá tartozó farkasveremmel 

A budai vár gazdag múltjának kora újkori fejezetét mutatja be „Az első bástya” című kiállítás, két hely-
színen: a Budapesti Történeti Múzeumban (Vármúzeum) található kiállítótér mellett az érdeklődők test-
közelből szemlélhetik meg a kihantolt Erdélyi bástya romjait is. A feltárás helyszínén, a Lőporraktárban 

található filiálé kiállítás pedig a XVI–XVII. századi hadászat világába invitálja a látogatókat.

A feltárt Erdélyi bástya belseje, háttérben a lőporraktárral
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A két éremegyüttes a korszakban je-
lentős értéket jelentett, átváltva 
420, illetve 400–420 akcsének felelt 
meg, amely egy várvédő zsoldos há-
romhavi keresete volt.

A XVI. század végére Buda már egy 
török város képet mutatta: az oszmán 
helyőrség többezer katonája állomáso-
zott a várnegyed területén, többek kö-
zött a királyi palotát is kaszárnyaként 
használva. A keresztény lakosság 
fokozatosan szorult ki a település-
ről. A németek jelentős része elvándo-
rolt, a magyarság pedig a Mária Mag-
dolna templom köré tömörült. A zsi-
dóság a mai Táncsics utca környékén 
maradt, ahol két zsinagógájuk is állt. 
Az újonnan betelepülők mecseteket 
építettek, minaretjeik a keresztény 
templomok tornyaival együtt mered-
tek az égre. A város élete is átrendező-
dött a muszlim hivatalnokok, kereske-
dők és kézművesek megjelenésével, 
akik új szokásokat, s egyszersmind elté-
rő anyagi kultúrát hoztak magukkal.

Ekként jelent meg a kávé is, amelyet 
eredetileg az iszlám misztikusai álom-
űzőként használták, ám hamar széle-
sebb körben elterjedt. Az első isztambu-
li kávéház 1554-ben nyílt, Budán nem 
sokkal később, 1578-ban már műkö-
dött Fethí cselebi kávéháza. A forró 
italt gyakorta a Kínában készített 
porceláncsészékbe öntötték ki, me-
lyeket általában virágok, barackfák és 
tájéképek díszítettek. Ilyen darabok 
kerültek elő az Erdélyi bástyában zaj-
lott feltárás során is, melyek a gyorsan 
terjedő kávékultúra hazai emlékei kö-
zé tartoznak. A kávéfogyasztás a ma-
gyar lakosság körében a XVII. század 
második felében vált ismertté, de iga-
zán csak a visszafoglaló háborúk után 
vált közkedveltté.

A munkálatok során a régészek egy 
másik törökkori élvezeti cikk, a do-
hányzás emlékeire is szép számban 
bukkantak. Az eredetileg Ameriká-
ból származó növény hamar kedvelt 
lett az oszmán vezető réteg körében. 

Idővel a lakosság szélesebb köreiben 
gyakorolt szokásává vált. Azonban a 
török pipák eltérnek a korszakban 
használt nyugati rokonaiktól: a cse-
répből formázott kis pipafejekbe 
1–1,5 méter hosszú szálat vezettek, vél-
hetően a füst lehűtése végett. A dísze-
sebb darabokat mázas bevonattal lát-
ták el, esetenként feliratok is olvasha-
tók rajtuk, ám a bástyában talált példá-
nyok többsége egyszerű, máztalan 
kivitelű. 

A védmű falaival együtt föld alá 
került tárgyak sorában a muszlim és 
a keresztény kultúra emlékei egy-
aránt megfigyelhetők. A kerámiatö-
redékek között a kutatók egy koráb-
bi kályha elemeit fedezték fel. A szé-
pen megmunkált, XVII. századi 
máztalan kályhacsempék Szent 
Györgyöt ábrázolják, amint éppen 
lándzsájával halálos sebet ejt a sárká-
nyon. Ez a motívum a késő közép-
kor idejétől kezdve több évszázadon 
át kedvelt ábrázolásnak számított.

Az Erdélyi bástya feltárása a hó-
doltság kori Buda egy kiemelkedő 
jelentőségű részletébe enged bepil-
lantást. A korábban nem látható falak 
által az erődítmény fejlődése és törté-
nelmi jelentősége ismerhető meg, me-
lyet a Vármúzeumban található tárlat 
korabeli metszetek segítségével il-
lusztrál. A mindkét kiállítótérben be-
mutatott leletanyag segítségével pedig 
további ismeretek nyerhetők az itt 
élők mindennapi életéből, szokásai-
ból és anyagi kultúrájából. 

A törökkor történetét interaktív 
makettek, 3D-s fotogrammetria, 
3D-s rekonstrukciós rajzok, illetve 
múzeumpedagógiai tér hozza köze-
lebb az érdeklődőkhöz. A tárlat ok-
tóber 31.-ig látogatható.
KozáK-Kígyóssy szabolcs lászló

és a felette lévő sérült párkánysorral 
együtt. Kivételes módon a kaput moz-
gató felvonókötél felhúzását segítő 
bronzcsiga is az eredeti helyén figyelhe-
tő meg. A belső oldalon láthatók az 
egykori ajtóhoz tartozó kapupántok és 
a reteszelő vályú is. A kapuhidat dél fe-
lől két lőrés biztosította. A gyalogos ka-
pu részletei talán azért maradhattak 
fenn ilyen állapotban, mert ezt a bejá-
ratot lezárt állapotban, törmelékkel 
feltöltve megszűntették.

A Vármúzeumban található tárlaton 
kapott helyet a kaput biztosító vasre-
tesz a hozzátartozó nagyméretű zárral. 
A bástya katonai funkciójának számos 
emléke őrződött meg, amelyekből 
mindkét kiállítótéren láthatók dara-
bok: különböző méretű ágyúgolyók, 
fokos, lándzsa puskacső, valamint 
nagyszámú ólomgolyó. A számos to-
vábbi fémlelet (mint például kengyel, 
zabla, kasza, lakat, szőlőmetsző kés) 
arra enged következtetni, hogy a bás-
tyán belül kovácsműhely is működött.

A bástya feltárásakor két hódoltságko-
ri kincslelet is előkerült. Egyik a védmű 
belső oldalán kialakított egyik lőrés kö-
zeléből, a másik a bástya falán található 
kis üregből. Előbbi négy török aranyat 
és több száz európai, valamint török 
ezüstöt rejtett. Feltehetőleg egy kis bőr-
zacskóban helyezték el ezeket. A bemé-
lyedésben megbúvó hét aranypénzt 
egymásra téve rejtette el eredeti tulaj-
donosa. A szultánínak, vagy altinnak 
(’arany’-nak) nevezett aranypénzeket 
Szulejmán (1520–1566), II. Szelim 
(1566–1574), III. Murád (1574–1595) és 
III. Mehmed (1595–1603) szultánok bo-
csátották ki, tehát a kincslelet a tizenöt 
éves háború idején (1591–1606) záródik. 
Az érméket feltehetőleg Buda valame-
lyik ostroma során, 1598-ban, vagy 
1602-ben helyezte biztonságba gazdája, 
aki vélhetően egy oszmán katona volt. 

Sandra Blakely előadása
(FORRÁS:  EMORY EGYETEM))

Vaslakat, retesszel (XVI–XVII. század) 

III. Mehmed altinja

Sárkányölő Szent György ábrázolása egy 
XVII. századi kályhacsempén

(A SZERZŐ FELVÉTELEI)
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Holdfényben álmodik az árvalányhajas rét. Szélcsendes, felhőmentes éjjeleken a hűvös völgyekben, 
teknő alakú mélyedésekben a levegő vízgőztartalma varázslatos köd vagy pára formájában kicsapódik, 
ami a fűszálakon elbújt és dermedten pihenő rovarok testén csillogó cseppecskék formájában is megje-
lenik. A lepkék szárnyának apró szőröcskéin könnyen megülnek ezek a változatos méretű gömböcskék, 
és a keletkező harmat miatt ilyenkor súlyuk többszörösét is viselhetik. Még ha akarnának sem 

tudnának megmozdulni vagy elrepülni. (1. kép)

LEPKEÁGY

Magyarországon a lepkék rendjébe mintegy 
3500 faj tartozik, a nappali lepkék csoportja 

ezen belül pedig 170 fajjal színesíti gazdag rovarfa-
unánkat, ami sokkal magasabb szám, mint például 
a Skandináviában vagy a Brit-szigeteken honos 
nappali lepkéké. A szemet gyönyörködtető boglár-
kalepkéket (Lycaenidae) jellemzően vöröses vagy 
égszínkék szárnyukról és fonákjuk narancssárga, 
illetve fekete szegélyfoltos mintázatáról ismerhet-
jük fel. A napfényben csillogó, törékeny testű lep-
kékkel általában virágos réteken, májustól-októbe-
rig találkozhatunk. De hová tűnnek éjjel ezek a szín-
pompás élőlények? A nappal aktív lepkék naple-
mentében egy fűszálon vagy virágon, az Őrségi 
Nemzeti Parkban pedig kimondottan a részükre lét-
rehozott búvósávokban keresnek biztonságos rej-
tekhelyet, majd a helyüket a sokkal több fajt magá-
ba foglaló éjjeli lepkék veszik át a sötétben. 

Potyó Imre

1

2
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2. Hálószoba
Egy domboldal sűrűbb és erősebb növényze-
tébe egyszerre több boglárkalepke érkezett a 
naplementében. Búvóhelyet kerestek maguk-
nak, és estéről-estére ugyanitt szálltak meg, 
az elkészült felvételeken mint világító éksze-
rek mutattak. Hűvösebb és szelesebb esté-
ken mélyebbre húzódtak, lassan lelépkedve a 

védelmet jelentő sűrűbe. 

3. Kilátás a Fiastyúkra
Augusztus éjjelén a Perseidák meteorrajra 
vadásztunk, amikor 10-12 boglárkalepke nyug-
vóhelyére bukkantam egy kb. másfél négyzet-
méteres, hasig érő füves területen. Néhányuk 
egész magasan pihent, így hajnali két óra-
kor lepkés kompozíció mellett döntöttem: 
az elképzelés az volt, hogy a zseblámpával 
kiemelt, éjszakázó lepke hátterébe betaláljon 
egy rajtag. Az áhított kép nem készült el, a Bika 
csillagképben található Fiastyúk nyílthalmaza 
ugyanakkor szép hátteret adott a lepke háló-

szobájának. 

4. A szélcsendes éjjelt követően, a kora reggel 
első napsugarai és a felkerekedő lágy szellő 
néhány tíz percen belül eltünteti a lepkéken 
kapaszkodó parányi páragömböket, ezért 
gyorsan kell cselekednünk. Érdemes már nap-
kelte előtt érkezni a harmattól átázott rétre, és 
időben megkeresni a fűszálakon és virágokon 
kapaszkodó lepkéket. Aki viszont nem szeret 
nagyon korán kelni, annak megoldás lehet már 
előző este megfigyelni a lepkék beszállását, és 
egy kis zsebkendővel megjelölni nyugvóhelyü-
ket. Reggelre ott lesznek a gyöngysorral feldí-
szített témáink. A Naszály északi oldalában 
meghúzódó Gyadai-rét nyugat-keleti fekvésű 
mezőin a napkoronggal szembehelyezkedve, 
kiváló fényviszonyokban komponálhatunk. A 
narancsos ellenfényt egy tükörrel irányítsuk a 
páracseppekkel beborított testű rovarra, ezzel 
a derítési technikával ugyanis ragyogó felvé-
teleket készíthetünk. Miután elpárolgott róluk 
a harmat, a lepkék egyre magasabbra kapasz-

kodnak és egyszer csak – huss.

5. A feltűnő, nagyobb termetű és óvatosabb 
szitakötők fotózására is a hajnali időszak a 
legmegfelelőbb. Ezek a világ leggyorsabb 
rovarfajai közé tartoznak, naplementében 
azonban leparkolnak, és egy stabilabb növé-
nyi szálon, mozdulatlanul töltik az éjszakát. 
Ilyenkor zavarásmentesen fotózhatjuk őket, a 
napfürdőzést követően pedig lassan megélén-
külnek, és lerázzák két pár erős szárnyukról a 
még megmaradt harmatcseppeket is. Az izmok 
kellőképpen átmelegítve, kezdetét veheti az 

akár 60 km/óra feletti száguldás.  

6

3

4

5
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Már most is számos fontos 
eredmény köthető az opto-
genetikához és rengeteg 

munkacsoport dolgozik további vizs-
gálatokon. Egy új eredmény azonban 
fokozott elővigyázatosságra inti a ku-
tatókat: úgy tűnik, a lézerek nem csak 
a szándékolt módon képesek befolyá-
solni az idegsejtek működését, hanem 
az agyszövet hevítése révén is.

Mi is az az optogenetika?
Az idegsejtek működésének lényege, 
hogy a sejt belseje és a külső tér ionel-
oszlása között állandó különbséget tar-
tanak fenn, amely pillanatszerűen ki-
egyenlítődhet különböző ingerek ha-
tására, ioncsatornák megnyílása által. 
Ez a jelenség az akciós potenciál, a jel, 
ami idegsejtről idegsejtre haladva vala-
miképp létrehozza az érzékelést, emlé-
kezetet, érzelmeket és minden más 
agyműködéshez köthető jelenséget. Az 
optogenetika tulajdonképpen az ionel-
oszlás mesterséges megváltoztatását te-
szi lehetővé, méghozzá adott hullám-
hosszú fény hatására megnyíló ioncsa-
tornák segítségével, vagyis végsősoron 
a „jelképzés” valószínűségét és sűrűsé-
gét növeli vagy éppen csökkenti, az 
ioncsatornák természetétől függően.

Ezek az ioncsatornák eredetileg kü-
lönböző baktériumoktól származó fe-
hérjék, a bakteriális opszinok. Sokféle 
feladatot láthatnak el, például az 
anyagcserében játszhatnak alapvető 
szerepet, vagy mondjuk elősegíthetik, 
hogy az élőlény a megfelelő vízmély-
ségben maradjon. Ami mindegyikben 
közös, hogy egy bizonyos hullám-
hosszú fény olyan szerkezeti változást 
idéz elő bennük, ami a részüket kép-
ző ioncsatornát kinyitja, amin így a 

TÚL MELEG LEHET  
A LÉZER

koncentrációkülönbségnek megfelelő-
en haladhatnak át az ionok. Bizonyos 
géntechnológiai módszerek lehetővé 
teszik, hogy az opszinokat kódoló gé-
neket akár emlősállatokba juttassák, 
ahol aztán a génkifejeződés mechaniz-
musai révén létrejönnek a fényérzé-
keny ioncsatornák és a sejtmembránba 
kerülnek. Ha egy adott sejtcsoport 
rendelkezik olyan génekkel, amelye-
ket csak ezek a sejtek fejeznek ki nagy 
mennyiségben (például egy ingerület-
átvivő előállításához szükséges enzim, 
amelyet csak egy adott sejtcsoport fe-
jez ki), akkor ennek közvetlen közelé-
be illesztve a fényérzékeny ioncsatorna 
génjét, csak ezek fogják kifejezni az 
opszinokat és a megvilágítás csak 
ezekre az idegsejtekre fog hatni. 

A fényérzékeny ioncsatornák termé-
szetes változatosságából adódóan több-
féleképp befolyásolható az idegsejtek 
működése. Például a nátriumcsatornát 
tartalmazó opszinok serkentik az ideg-
sejteket, vagyis fokozzák az akciós po-
tenciál létrehozásának valószínűsé-
gét, növelik az egységnyi idő alatt 

létrehozott akciós potenciálok számát, a 
tüzelési frekvenciát. Ezzel szemben a 
kloridionokat áteresztő csatornák épp 
az ellenkező hatást váltják ki, vagyis 
gátolják az akciós potenciál kialakulá-
sát, csökkentik a tüzelési frekvenciát. 
A módszer tehát azért lett az idegtudo-
mány egyik legfontosabb eszköze, mert 
jól körülhatárolt idegsejtcsoportok mű-
ködésének pontos befolyásolását teszi 
lehetővé, miáltal alaposabban megis-
merhetjük a sejtek funkcióit is.

Már a módszer megjelenésekor fel-
merült, hogy az ingerléshez alkalma-
zott lézerek felmelegíthetik az agy-
szövetet, aminek akár az idegsejtek 
működésére is hatása lehet, de ezt a 
hatást többnyire elhanyagolhatónak 
gondolták a szakemberek. A Kali-
forniai Egyetem kutatócsoportjának 
új kísérletsorozata szerint azonban 
az átlagos intenzitású lézer már je-
lentősen befolyásolhatja a neurális 
tevékenységet, sőt hatása akár a vi-
selkedésben is megnyilvánulhat.

A lézer közvetett hatása
A kutatók olyan egerek agyába ültet-
ték be a fényszálakat, amelyek nem 
fejeztek ki bakteriális opszinokat, 
vagyis elméletileg a fényingerlés nem 
befolyásolhatta volna agyuk idegsejt-
jeinek működését. A fényszál mellett 
elektródákat is beültettek, amik a 
fényszálhoz közeli idegsejtek aktivitá-
sát monitorozták. A kutatók a csíkolt 
test háti részét vizsgálták, ugyanis az 
itt lévő közepes méretű tüskés neuro-
nok aktivitásának egyoldali (féltekei) 
gátlása könnyen megfigyelhető visel-
kedéses jelenséget produkál: a szabad 
mozgás közben az adott oldalra irá-
nyuló fordulások túlsúlyát okozza.

Az optogenetika egyértelműen az utóbbi évek legizgalmasabb módszertani áttörése az idegtudo-
mányban. A technika lehetővé teszi, hogy az idegkutatók páratlan térbeli és időbeli pontossággal, 

lézerek segítségével mesterségesen befolyásolják különböző idegsejtcsoportok működését.

Egy egér, fején kék fényt kibocsájtó 
optikai szállal 

(FORRÁS: OLENA BULAKO)
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által regisztrált jel szerint a tüskés neuro-
nok aktivitása, a lézeres megvilágításnál 
tapasztalthoz hasonlóan lecsökkent.

A következő lépésben a kutatók a 
hőmérséklet megnövekedése által 
kifejtett hatás mechanizmusát akar-
ták pontosabban körvonalazni. 
A sejtek membránjának egy darab-
ját mikropipetta hegyébe szívva, 
megfigyelték hogyan változik a mele-
gítés hatására az ionok eloszlása a 
membrán két oldalán. Az adatok alap-
ján sikerült azonosítani a hatás kiváltó-
ját, egy a sejt belsejébe káliumionokat 
eresztő ioncsatornát. A méréseket 

olyan közegben is megismételték, mely-
ben a káliumionokat cézium-ionokra 
cserélték. Ebben az esetben a melegítés 
hatására nem alakult ki ionkoncentráció 
változás, feltehetőleg azért, mert a na-
gyobb méretű céziumionok nem ké-
pesek áthaladni a káliumcsatornákon.

Így tehát kiderült, hogy a fényin-
gerléshez használt lézerek képesek 
akár 2 °C-kal felmelegíteni az agy-
szövetet, ami hatással lehet az idegsej-
tek működésére is, méghozzá befelé-
irányító káliumcsatornák nyitása ré-
vén. Az utolsó megválaszolandó kér-
dés az volt, hogy mindez kihathat-e a 
viselkedésre? Úgy tűnik, hogy igen: a 
csíkolt test egyoldali fényingerlése 
éber, szabadon mozgó állatokban 
megnövelte a megvilágított félteke 
oldalára indított fordulások számát.

Hogyan tovább?
Ez az alapos kísérletsorozat tehát rá-
világított arra, hogy a fényingerlés 
valóban képes a szövet melegítése ré-
vén befolyásolni az idegi tevékenysé-
get. Ez természetesen nem előnyös a 
kísérletezők számára, hiszen így 
nem feltétlenül csak a célzott ideg-
sejtek befolyásolásának hatásait fi-
gyelik meg egy-egy kísérlet során, 
ami megnehezíti az értelmezést. 
Mindez persze nem jelenti azt, hogy 
az idegtudomány aktuális nagy-
ágyúját félre kellene dobni, pusztán 
csak körültekintőbb módon kell be-
vetni a jövőben, külön figyelmet 
szentelve a hőközlés hatásainak.

ReichaRdt RicháRd

Az első vizsgálat eredményei szerint 
a lézer jelentősen lecsökkentette a tüs-
kés neuronok tüzelési rátáját, tehát 
mégis hatással volt az idegrendszer 
működésére. Ez azonban még nem bi-
zonyítja minden kétséget kizáróan a 
hőközlés révén bekövetkező hatást, 
ugyanis elképzelhető (noha igen való-
színűtlen), hogy a lézer a retina fényér-
zékeny sejtjeit ingerli és ez a hatás jele-
nik meg végső soron a csíkolt testben 
is. A kutatók ezért agyszeletekben is 
elvégezték a vizsgálatot, ahol ez a le-
hetőség már nem merül fel, de így is 
hasonló eredményt kaptak, vagyis a 
tüskés idegsejtek tüzelési frekvenciájá-
nak csökkenését tapasztalták.

A kutatók ezután a hőmérséklet 
megemelkedésének tényét akarták alá-
támasztani, ezért a lézer mellé hőmé-
rőt ültettek a kísérleti egerek agyába. 
A fényingerlés valóban felmelegítette 
az agyszövetet, méghozzá átlagosan 
2 °C-kal, ráadásul a hőmérsékletválto-
zás időbeli lefutása majdnem tökélete-
sen átfedett a tüzelési frekvencia válto-
zásának görbéjével is. Hogy az agyszö-
vet felmelegedése és a tüzelési frekven-
cia lecsökkenése közti kapcsolat 
meglétét is minden kétséget kizáróan 
alátámasszák, a kutatók egy vizet tar-
talmazó rézszál segítségével melegí-
tették a csíkolt testet. Az elektródák 

Az opszinok két képviselője: balra (ChR) egy nátriumcsatornát tartalmazó, kék fényre érzékeny, 
jobbra (HR) egy kloridcsatornát tartalmazó, narancssárga fényre érzékeny opszin 

(FORRÁS: FENNO, YIZHAR ÉS DEISSEROTH, 2011 – ANNUAL REVIEW OF NEUROSCIENCE)

Az eredmények dióhéjban: a fényingerlés által kiváltott felmelegedés hatással lehet az idegsej-
tek működésére és ez a hatás akár a viselkedés szintjén is megnyilvánulhat 

(FORRÁS: PINTO ÉS LAMMEL, 2019 – NATURE NEUROSCIENCE)
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ja Még egy aránylag kis létszámú kutatóintézetben is több-

féle kutatóval találkozhatunk, és a legsikeresebbek útja 
sem szükségképpen hasonló. Hangya Balázsról már 
TDK-hallgató korában tudhatta mindenki, hogy a kiemel-
kedően tehetséges fiatalok közé tartozik, ahogy az is 
nyilvánvaló volt – ha a rá irányult figyelmet nem is mindig 
érezhette bátorításként –, hogy minden adottsága megvan 

ahhoz is, sikeres legyen.

EGY ORVOS-
MATEMATIKUS DÖNTÉSEI 

matektagozatos voltam a Fazekas-
ban, a Középiskolai Matematikai és 
Fizikai Lapokat olvastam, és be-
küldtem az ott feladott kérdések 
megoldásait. A természet maga vi-
szont mindig érdekelt, természet-
ismereti újságokat forgattam, és 
úgy a 6. év vége felé a biológia felé 
fordult az érdeklődésem.

Az orvosira jelentkeztem, ott viszont 
elkezdett hiányozni a matek, unatkoz-
tam, ezért elkezdtem az ELTE mate-
matikus szakot is. Nem volt benne tu-
datos tervezés, azt sem tudtam, be 
akarom-e fejezni, fog-e tetszeni, 
fog-e menni. Utólag persze hasznos 
befektetésnek bizonyult, és megpró-
bálhatnék úgy tenni, hogy zseniális 
előrelátás volt, de szó sincs erről!
– Számos jelentős kitüntetést el-
nyert, köztük a Junior Príma-díjat 
2010-ben, 2016-tól pedig FENS-
Kavli Ösztöndíjas is, ami szintén  
nagy kitűntetés.  
– A FENS-Kavli Network/Hálózat 
nagyon jó kapcsolatépítő lehetősé-
geket rejt magában. Sikeres „fiatal” 
laborvezetőkből áll, akik az idegtu-
dományon belül, de nagyon külön-
böző területeken tevékenykednek. 

A Hálózat főleg segítségnyújtási 
és tudománypolitikai tevékenysé-
get fejt ki, de emellett színvonalas 
tudományos konferenciákat is szer-
vez. Az első két évben az igazga-
tótanácsnak is tagja voltam, és itt 
főleg a FENS Fórummal kapcsolatos 
számos tevékenységet fogtam össze. 
Ez persze sok munkával is járt, így 
nem bánom, hogy most már „csak 
átlagos” tag vagyok.
– A Kavli Alapítvány többrétű céljai 
közül hozzád melyik áll a legköze-
lebb?
– A FENS-Kavli Hálózat tevékeny-
ségei közül az „outreach” jobban ér-
dekelt, mint a tudománypolitika. 
Ebbe nem csak tudományos ismeret-
terjesztés tartozik, hanem tágabb ér-
telemben a „közösség bevonása” is.

Például a Hálózat tagjai több olyan 
„véleménycikket” jelentettek meg, 
melyek pályájuk kezdeti szakaszában 
lévő laborvezetőket segítenek az első 
lépésekben: független pályázatok el-
nyerése, együttműködések, mobilitás.

A Hálózat létrehozott két díjat is: 
az egyiket a legjobb doktori érteke-
zésért, a másikat a legjobb mentor-
nak adományozzák kétévente.

– Kezdettől agykutató akart lenni?
– Nem, dehogy! Humángenetikusnak 
készültem gimnázium végén. Vala-
hogy úgy képzeltem, ahogy Mendel 
növesztette a borsóit a kolostor kert-
ben, és utána formális logikai alapo-
kon elemezte az eredményeket. Az 
egyetemen kellett megtudnom, hogy 
a genetikai kutatás azóta változott 
egy kissé. Tudományos diákköri 
munkát először immunológiából vé-
geztem Falus András tanszékén, és az 
első, társszerzős cikkem az Interna-
tional Immunology-ban jelent meg. 
Amikor egyik barátommal zárt 
alakra hoztuk a három egymásba 
ágyazott Michaelis-Menten-reakciót, 
akkor felvetődött, hogy esetleg még-
sem a pipettázás az utam. Varga 
Viktor és Borhegyi Zsolt az ELTE 
Algebra Tanszéken hirdettek, elem-
zői munkára kerestek TDK-hallga-
tót. Akkor elsőéves matematikus-
hallgató voltam, gondoltam, persze 
hogy megy a matek, és jelentkeztem.
– Honnan az orvosi és ELTE mate-
matika szak párosítás?
– Nálam az élő természettudomá-
nyok iránti érdeklődés viszonylag 
későn jött. A matematika vonzott, 
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lehetőségeket biztosít – nanotechno-
lógia, a CRIPSR, az optogenetika, 
elképesztő mikroszkópok – de meny-
nyire lehet ezt győzni és hogyan le-
het eldönteni, mekkora egy optimális 
csapat?
– Szerintem nem az a jó út, hogy min-
den technika a laboron belül működ-
jön. Ez csak nagyon nagy, sokszor 
akár 40 fős laborokban lehetséges, 
ilyen laborokban viszont az össztelje-
sítmény nem követi a létszámot, ke-
vesen lesznek eredményesek. Inkább 
néhány technikára fókuszálunk, azt 
viszont minél jobban igyekszünk 
művelni. Az is fontos, hogy ha ezek 
elavulnak – és válóban nagyon 
gyors ma az avulás, – akkor válta-
nunk kell. Amikor egy kérdés meg-
válaszolásához elengedhetetlen egy 
olyan technika, ami tőlünk túl távol 
áll, nem érné meg befektetnünk, ak-
kor megpróbáljuk a legjobb kollaborá-
torokat megtalálni. 
– Hogyan tovább?
– Lassan lejár a Lendület pályázat, a 
legtöbb ezzel kapcsolatos kísérlet a 
közlési fázisba kerül. Fontos elgon-
dolkozni rajta, hol tartunk most, 
merre érdemes továbbmenni. Egy 
lehetséges irány a neuromodulátorok 
kutatásában az optikai módszerek 
irányába való elmozdulás, kihasz-
nálva az újonnan megjelent külön-
böző neuromodulátor szenzorokat. 
Nagyon érdekel, hogyan koordináló-
dik az agy sokféle neuromodulátoros 
rendszere, és ehhez muszáj egyszerre 
vizsgálni őket; ez a vonal most bizto-
san erősödni fog a laborban.

Kittel Ágnes

– Mi főleg a kolinerg-hipotézisre épí-
tünk, de valóban nem tudni még, 
melyik irány lesz célravezető a terápi-
ában. Az amiloid plakk-hipotézis ter-
mészetesen ma mindent átsző, az in-
tézetben levő genetikai modellek is 
arra alapoznak. Bár ezek a modellek 
nem teljesen váltották be a hozzájuk 
fűzött reményeket, jobb híján részben 
tovább dolgozunk velük, részben vi-
szont a sok szempontból hasonló nor-
mális öregedést is vizsgáljuk. 

Az egyik legnehezebb kérdés, mi-
kor kell egy látszólag sikertelen irányt 
erőltetni, és mikor kell inkább valami 
mással próbálkozni. Egyik véglet sem 
szerencsés. Ha valaki az első nehézség 
esetén valami másba fog, nem sok 
mindent fog befejezni, de ha a végte-
lenségig ismétel egy sikertelen kísér-
letet, akkor sem jut eredményre. 

Ezek mindennapos kérdések egy 
kutató életében, és az, hogy valaki 
milyen intuícióval dönt ezekben a 
kérdésekben, az gyakorlatilag meg-
határozza hatékonyságát. 

Nincs rá recept, ha csak az nem, 
hogy sokat és még többet kell olvas-
ni, előadásokra és konferenciákra 
járni, minden lehetőséget megra-
gadni a legjobb szakértőkkel való 
eszmecserére, hogy az embernek ki-
alakuljon a jó intuíciója. Mert bár 
ezeket a döntéseket a személyiség is 
erősen meghatározza, nem hiszek az 
ösztönös zseniben, aki tudás nélkül 
oldja meg a biológia kérdéseit.
– Egy tudományos kérdés megvála-
szolására ma már követelmény az 
igen sokféle technika alkalmazá-
sa. A technikai fejlődés hihetetlen 

Elindítottunk egy kezdeményezést 
is, melynek keretében a gyermeket 
nevelő szülők kaphatnak extra anya-
gi segítséget konferencián való rész-
vételhez. Ezek, bár nem tudomá-
nyos feladatok, de reményeink sze-
rint segítik mind a tudomány haté-
kony művelését, mind a tudomány 
mint életpálya minőségét.
– És mi a helyzet az ismeretterjesztő 
tevékenységgel?
– A Hálózat klasszikus ismeretter-
jesztést is végez, mint például a 
FENS-fórumokhoz kapcsolódó, lai-
kusoknak szóló előadások. Ezek általá-
ban nagy érdeklődésre tartanak számot, 
és a tavalyi FENS-konferencia idején a 
Berlin tíz szórakozóhelyén tartott tudo-
mányos ismeretterjesztő előadás kö-
zül az egyiket én tartottam. 
– Itthon is tart hasonló előadásokat. 
Előfordult már, hogy laikus hallgató-
ság kérdése jó kutatási ötletet is adott?
– Számos jó kérdést kaptam már lai-
kusoktól, amin érdemes elgondol-
kodni, és akár még önálló kutatási 
iránnyá is válhatnak egyszer. Egy-
szer például valaki megkérdezte, 
okoz-e dopamin-felszabadulást az 
egerekben, amikor megértik, mi az 
elvégzendő feladat? Izgalmas kérdés, 
és még nem ismerjük a választ…
– Kell-e és mire jó egy kutatónak a 
tudományon kívüli ismertség és el-
ismertség?  
– A kitüntetéseket sosem tekintettem 
célnak, de mindenki örül, ha elisme-
rik a munkáját, mert megerősíti ab-
ban, hogy mások szerint is lehet értel-
me, haszna. A jó kutatóknak is szük-
sége van ilyan megerősítésre, hiszen a 
társadalom számára ritkán látszanak 
azonnal munkája gyümölcsei. Sok-
szor rágódom azon, mi a legjobb 
irány, lehet-e máshogy gyorsabban 
célt érni, megtérül-e a társadalom 
számára egy befektetés. Számolatlan 
példa bizonyítja, hogy a kutatás viszi 
előre a társadalmat, és szeretnénk, ha 
konkrétan a mi kutatásunk is hozzájá-
rulna ehhez a fejlődéshez.
– Kutatócsoportjának egyik kiemelt 
kutatási területe az Alzheimer-kór. 
Az a mostanában egyre határozottabb 
vélemény, hogy az Alzheimer-kór 
kutatásában az úgynevezett amiloid 
plakk-hipotézis inkább gátol, mint 
segít, mennyire befolyásolta-saját 
kutatásaikat?

(FOTÓ: MTA)
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1. fejtörő – Károlyi Zsuzsa 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!

3. fejtörő – Sárdi Tibor feladványa

2. fejtörő – Feleki Zoltán  feladványa

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Sárdi Tibor feladványa

Megoldás: FAGYLALT

2. fejtörő – Fodor Ágnes feladványa

Megoldás: B

(A piros dobozban szereplő szavak mindegyikének eleje egy sze-
mélynevet takar.)

3. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa 

Megoldás: 9

(A felső két-két cellában lévő számjegyek alkotta kétjegyű szá-
mok összege megegyezik az alsó kétjegyű számmal.)

Mely szervezet nevét rejti a levélben olvasható titkos üzenet?

A számmal jelölt szavak közül melyik NEM illik a többi közé?

Írja a játéktábla soraiba és oszlopaiba az 1-8 számjegyeket úgy, 
hogy minden sorban és oszlopban az egyes számjegyek csak  

egyszer szerepeljenek!

A játéktáblába beírt relációs jelek a szomszédos mezőkbe írandó 
számok nagyságának egymáshoz való viszonyát mutatják.
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Előfizetési ár 2019-ben belföldre: 1/4 évre 4320 Ft, 1/2 évre 8460 Ft, 1 évre 16 200 Ft

A visegrádi országok külkereskedelme 

A visegrádi országok (V4-ek) egymás közötti ter-
mékexportja 89 milliárd eurót tett ki 2018-ban az 
Eurostat adatai szerint, ami 15%-át jelentette a teljes 
kivitelüknek. A forgalom értéke 2010-hez képest 
ugyan 67%-kal nőtt, ez azonban nem járt együtt a pi-
aci részesedésük emelkedésével, ami az elmúlt 8 év-
ben rendre 15–16% volt. A V4-ek legfontosabb ex-
portpiacát Németország jelenti, ahová a tavalyi össze-
sített termékexportjuk 28%-a irányult. Ami a kivitel 
termékszerkezetét illeti: a térségen belüli forgalomban 
a szállítóeszközök alkatrészei, tartozékai lényegesen fonto-
sabb szerepet játszanak, mint az EU-s tagállamok EU-n belü-
li exportjában. Ezzel szemben a beruházási javak, valamint a 
személyszállító gépkocsik esetében fordított a helyzet.

2018-ban a térségen belüli legnagyobb összegű termékex-
portot Csehország bonyolította le. A világ összes országát 
tekintve Csehország számára Szlovákia, Szlovákia számára 
pedig Csehország a 2. legfontosabb partner a kivitelben, 
mindkét esetben Németországot követően. Csehország ex-
portjában azért kisebb részesedéssel bír Szlovákia (7,6%), 
mint Szlovákiáéban Csehország (12%) – utóbbi tény egyúttal 
hozzájárul ahhoz, hogy a 4 ország közül a szlovák kivitelnek 
marad a legnagyobb része – negyede – a térségen belül.

Lengyelország számára Csehország a 2. legfontosabb ex-
portpartner a világ országai közül, ahová irányuló forgal-
ma több mint a szlovákiai és a magyarországi rendeltetésű 
együttvéve. Lengyelországnak a térségbe irányuló kivitele 
azonban mindössze 12%-kal részesedik a teljes forgalmá-
ból, az azon kívüli legfontosabb felvevőpiacait Németor-
szág, az Egyesült Királyság és Franciaország jelenti.

Hazánk a V4-ek közül a legkisebb értékben exportál a 
térségbe, amiben a földrajzi helyzete is szerepet játszhat. 

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. 

Magyarország ugyanis csak Szlovákiával szomszédos a 
visegrádiak közül, szemben a többi tagországgal, amelyek 
többel is, közülük Szlovákia helyzete centrális, miután mind 
a három visegrádi partnerével van közös határszakasza. 
A külkereskedelmi termékforgalom nagyságát ugyanis befo-
lyásolja az eladó és a vevő közötti távolság, továbbá az orszá-
gok vásárlóereje és az egymásra épülő, határokon átnyúló ter-
melési folyamatok kiterjedtsége. Magyarországnak – ellen-
tétben a többi visegrádi országgal – a Németországot követő 
2. legfontosabb exportpiaca nem egy visegrádi ország (vagy 
Ausztria), hanem Románia.

2017-ben a V4-ek szolgáltatásexportjának mindössze 9%-a 
irányult a térségbe, a termékforgalomban kialakultnál 6 szá-
zalékponttal kisebb része. A térségbeli szolgáltatásexportból 
leginkább Svájc, az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság 
részesedik nagyobb arányban a termékforgalomban elért ará-
nyához képest. Németország a szolgáltatások exportjában is 
a legfontosabb piaca ezeknek az országoknak, de részesedése 
valamennyiük esetében elmarad a termékforgalomban ta-
pasztalttól, átlagosan pedig 20%-ot ért el 2017-ben.

A térségen belül a legnagyobb értékű szolgáltatásexpor-
tot Lengyelország bonyolítja le, ami azonban mindössze 

6%-át jelentette 2017-ben az összforgalmának, a 
V4-ek közül a legkisebb részt. Hazánknak a tér-
ségbe irányuló exportja a szolgáltatásokat illető-
en is a legkisebb összegű volt a négy országot 
megvizsgálva, az egykori keleti blokk országai 
közül a legfontosabb felvevőpiacunknak a javak 
ezen csoportjában is Románia számít, a világ or-
szágai közül az 5. legfontosabb partnerünkként.

A kétoldalú kapcsolatok értékét tekintve első-
sorban a Lengyelországból Csehországba irá-
nyuló export, valamint a cseh-szlovák kapcsolat 
erőssége emelhető ki. A magyar vonatkozású 
forgalmak a javak mindkét csoportja esetében 
jellemzően a rangsor 2. felében találhatóak meg.

Herzog Tamás

A visegrádi országok egymás közötti exportja

Export-forgalmak rangsora a visegrádi országok viszonylatában
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Szénalapú 
számítástechnika

Az elmúlt ötven év világszintű 
gazdasági növekedése és társa-

dalmi fejlődése mögött – több ténye-
ző mellett persze – a félvezető-tech-
nológiák példátlan térhódítása áll. 
Elektronikai eszközeink az utóbbi 
évtizedekben szilíciumalapú félve-
zetők révén működtek. Belátható 
időn belül azonban elérkezünk egy 
olyan technológiai-fizikai határhoz, 
amelyen túl eszközeink „agya” je-
lentősen már sem gyorsabbá, sem 
hatékonyabbá nem tehető.

A lehetséges alternatívák vizs-
gálata során merült fel a szén-
nanocsövek alkalmazásának lehe-
tősége. A nanocsövek a tranzisz-
torokban, vagyis a parányi, kap-
csolóként viselkedő egységekben 
válthatják fel a szilíciumot. A szén-
nanocsövek parányi hengerek, me-
lyek palástját szénatomrács alkotja, 
ennek vastagsága mindössze egy 
atomnyi. A nanocsövek kedvező 

és a megbízhatóság növelése érde-
kében. Sikerült megoldást találniuk 
az anyaghibák kezelésére, vagyis az 
olyan nanocsövek kiszűrésére, ame-
lyek nem viselkedtek félvezetőként. 
Így hatékonyabbá tették a gyártási 

Hogyan szedjünk pon-
tosan annyi gyógyszert,         

amennyit kell?

A hányan vagyunk, annyifélék va-
gyunk. Ezért van, hogy egy álta-

lánosan bevált gyógyszer sokaknak 
mégsem elég hatékony és fordítva. 
Nem beszélve arról, hogy gyógyszer-
ből sokat pazarolunk el, mert ha már 
jobban lettünk, a többit addig tarto-
gatjuk amíg lejár a szavatossága és 
akkor mehet a kukába, jobbik eset-
ben a gyógyszertár összegyűjti. 

A kérdés tehát az volt: hogyan szedjen 
mindenki pontosan annyi gyógyszert, 
amennyire szüksége van? A koppen-
hágai egyetem kutatói kifejlesztették 
egy alkalmazás prototípusát, amely 
előírhatja az egyes betegek számára az 
optimális gyógyszeradagot. Az alkal-
mazás neve „MedBlockChain”, ame-
lyet a csoport korábbi MSc hallgatója, 
Lasse Norfeldt fejlesztett ki. Ez a ku-
tatócsoport korábbi, a gyógyszeripari 
termékek digitalizálásával kapcsolatos 
munkáján alapul, például gyógysze-
rek ehető (!) QR-kódként történő ki-
nyomtatása formájában.

társadalomban. Logikus lenne ezt a nagy 
adatbázist valami hasznos célra felhasz-
nálni.” – mondta Jukka Rantanen, a 
Gyógyszerészeti Tanszék professzora. 
A technológia világából származó fu-
turisztikus koncepciók valószínűleg 
hamarosan felkerülnek az emberek 
mobiltelefonjára is. 200 évvel ezelőtt 
benyújtották a tabletták gyártására 
vonatkozó első szabadalmat, és a ter-
mékek azóta sem változtak sokat. Még 
mindig ugyanazok a tabletták vannak. 
Amit mi most csinálunk, egy teljesen új 
típusú megközelítés – tette hozzá. 

Az alkalmazás segítségével a bete-
gek képesek lesznek beolvasni egy 
gyógyszert és megerősítést kaphatnak 

áramvezetési tulajdonságuk révén 
alkalmasak az elektronikai felhasz-
nálásra. A kutatók számítása szerint 
a szén-nanocsöveken alapuló tran-
zisztor-technológiával – összeha-
sonlítva a szilíciumalapú megoldá-
sokkal – háromszoros sebesség ér-
hető el harmadannyi áramfogyasz-
tás mellett.

A korábbi kutatások során bízta-
tó megoldások láttak napvilágot, és 
ezek mellé áll be a Nature-ben meg-
jelent legújabb kutatási eredmény is. 
A Massachusettsi Műszaki Egyetem 
(MIT) munkatársai ugyanis minden 
eddiginél gyorsabb és több tranzisz-
tort tartalmazó mikroprocesszort 
hoztak létre szén-nanocsövek al-
kalmazásával. Az első ilyen módon 
működő mikroprocesszor 2013-ban 
178 tranzisztorral rendelkezett, míg 
a mostani kutatás során már 14 702 
parányi kapcsolót tudtak 49 mm2-
nyi területre összezsúfolni. 

A kutatóknak az új mikroprocesz-
szor előállítása során több problémát is 
el kellett hárítaniuk a tranzisztorszám 

Amint a nevéből is kitűnik, az 
alkalmazáshoz a más területek-
ről már ismert Blockchain techno-
lógiát használták fel – olvastuk a 
healthsciences.ku.dk oldalon. A „be-
menő adatokhoz” persze az kell, 
hogy a betegek hozzáférést enged-
jenek számos személyes adatukhoz. 
A saját pulzusmérő óráik valamint 
a lépésszámlálóiktól kezdve a gene-
tikai profilokig, lehetővé téve, hogy 
a mesterséges intelligencián alapuló 
számítógépes rendszerek fokoza-
tosan meghatározzák az optimális 
gyógyszer adagot az egyes betegek 
számára. „Az ilyen típusú adatok 
már léteznek az információban gazdag 

A kutatók által készített félvezető szelet, amin 
látható a 32 darab RV16X-NANO csip
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eljárást, amivel szinte nullára csök-
kentették a hibás egységek számát, 
emellett pótoltak néhány tranzisz-
tor-felépítést érintő hiányosságot.

Az RV16X-NANO elnevezésű 
mikroprocesszor tesztelése során le-
futtatták rajta a kezdő programozók 
első programját, mellyel a „Hello, 
World!” mondatot jelenítették meg 
egy képernyőn. 

A kutatók a problémák kiküsz-
öbölésével megnyitották a tech-
nológia továbbfejlesztése és nagy 
méretekben való megvalósítása felé 
vezető utat. Az eredmény bár a je-
lenlegi szilíciumalapú rendszerek-
kel összehasonlítva nagyjából az 
1979-es évben meglévő helyzetet 
tükrözi, és a 200-500 mm2 kö-
zötti felü leten lévő több százmil-
liós tranzisztorszámú jelenlegi 
csipekkel még nem vetekedhet, 
de ha a technológia megfelelő 
módon, további akadályok nélkül 
fejleszthető, akkor végül felválthatja 
a szilíciumalapú egységeket. 

DáviD Tibor

mérve számították, ebben a 3 év-
tizedben nem történtek olyan vul-
kánkitörések, amelyeknek a klímára 
bármi hatásuk lett volna.  Még a 30 
éves átlagot tekintve is 0,65°C-kal 
hűvösebb volt az 1808-1837 közti idő-
szak, mint az ezt megelőző. A csapa-
dékviszonyokban elsősorban a mon-
szun átalakulása szembetűnő, a tér-
ségenként eltérő hatások egészen az 
1840-1850-es évekig követhetőek. 
Az alpesi gleccserek is reagáltak a 
klímára, a négy legtöbb adattal ren-
delkezőt vizsgálták meg a kutatók, 
s ezekből három 1820-ban érte el a 
maximális hosszát a hűvös nyarak 
miatt. Egy másik maximumot is 
mutat mind a négy gleccser 1850-
ben, holott ekkorra az Alpok lég-
hőmérséklete már megemelkedett. 

Az elemzések alapján ez annak kö-
szönhető, hogy délebbre húzód-
tak a fő ciklonpályák az 1830-
40-es években, de a hatás még az 
1850-esekben is érzékelhető volt.

Az 1830-as évek végétől kezdett 
helyreállni a klíma a 28 éven át tartó 
hűvös éghajlati helyzetből. Feltehető, 
hogy az emberi hatásra már kissé nö-
vekvő üvegházgáz-mennyiség ebben 
az időben még kevésbé befolyásolta 
a felmelegedést, s majd csak a 19. sz. 
végétől vette át az irányító szerepet a 
hosszú távú folyamatokban.

LanDy-Gyebnár Mónika

arról, hogy az valódi termék, nem 
pedig hamis cikk. Ez a probléma Juk-
ka Rantanen szerint különösen sú-
lyos azokban az országokban, ahol a 
gyógyszer-szabályozó ügynökségek 
még nem állnak a helyzet magaslatán. 
Ugyanakkor a blockchain techológia 
garantálja az adatbiztonságot is. Annak 
segítségével az információ - vagy az 
adatblokkok - összekapcsolódnak egy 
láncon, amelyet nem lehet megváltoz-
tatni anélkül, hogy egyszerre meg ne 
változtatnák a lánc többi információját. 
Így minden változást észlelni lehet  és 
nyomon követhető. Ha valami gyanús, 
a rendszer, riasztást is generálhat.

Például a regisztráció hiánya is riasz-
tást generálhat, mivel kiderül, hogy 
a beteg nem a megfelelő gyógyszert 
veszi be. Ez az információ megoszt-
ható a beteg orvosával vagy akár a 
rokonaival is. Jukka Rantanen 
szerint Dánia óriási gyógyszerésze-
ti potenciállal rendelkezik ahhoz, 
hogy a „kripto gyógyszerészetben” 
vezető helyet töltsön be. Egyébként 
a „blockchain” koncepció távolinak 
tűnik a legtöbb ember számára, de 
valójában a technológiát már hasonló 
módon alkalmazzák a biztosítástól és a 
pénzügyektől kezdve a szállításig és az 
élelmezésig - magyarázta a professzor.

Szegő MiklóS

Vulkánok a kis 
jégkorszakban 

A kis jégkorszak vulkánkitörése-
inek klímára gyakorolt hatá-

sát tanulmányozta egy svájci-an-
gol kutatócsoport, különösen a 
Tambora kitörését a korszak vége 
felé. Eredményeikről a Nature 
Geoscience hasábjain számolnak be. 
Nem a Tambora volt egyedüli, a 
XIX. század elején, több további 
kitörés is zajlott 3 évtizeden belül. 
A hatások vizsgálata azt segít pon-
tosítani, hogy miként is történt az 
átmenet a kis jégkorszak hűvöséből 
az ipari forradalommal érkező fel-
melegedésbe, s mi volt ebben a 
vulkánok, illetve az emberi tevé-
kenység szerepe. 

Az 1750-1900 közti évek közül az a 
10, amelyek nyári féléve (ápri l is-
tól szeptemberig tartó hat hónap) 
a leghűvösebb volt, egytől-egyig 
vulkánkitöréseket követő nyári 
félévek voltak. A mostani kutatás 
témáját az 1808 végétől az 1830-as 
évek végéig terjedő közel 3 év-
tizedes időszak során működő 
vulkánok: 1808/1809 ismeretlen, 
1815 Tambora, 1822 Galanggung, 
1831 ismeretlen (talán a Babuyan 
Claro), 1835 Cosigüina voltak. A hő-
mérsékleti- és csapadék-összehason-
lítást az 1779-1808 közti 30 évhez 
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Vulkanikus hold egy 
exobolygó körül?

Exobolygók holdjainak érzékelésé-
re közvetett módszerekkel van 

lehetőség, egy svájci vezetésű kuta-
tócsopor t most a WASP- 49b 
exobolygó körüli feltételezett hold 
vulkáni aktivitását mérte fel, olvas-
hatjuk a Berni Egyetem honlapján.

Saját Naprendszerünkben a Jupiter 
vulkáni aktivitásban élenjáró holdja, 
az Io képviseli ezt a típusú geológiai 
tevékenységet, az Io megfigyeléseiben 
tapasztaltakból a nátrium és a kálium 
jelzésértékű megjelenését használták 
fel az exohold vizsgálatában. A kutatás 
elméleti alapját egy 2006-ban kidolgo-
zott módszer adta; a nagy mennyiségű 
nátrium egy exobolygó közelében 
annak holdjára, esetleg gyűrűjére 
utal. A Jupiter-Io kettőse esetében 
az Io vulkáni tevékenységének 

köszönhetően kiszabadult nátriumból 
ered a Jupiter legfelső légköri rétegé-
ben, exoszférájában található meny-
nyiség, nem pedig a Jupiter saját anya-
gából, ez utóbbi ugyanis kicsapódna a 
légkör mélyebb rétegeiben, nem jut-
hatna el az exoszférába. Ha a bolygó 
belső, saját forrásából származó nátri-
umot észlelnének a felső légkörében, 
akkor ahhoz rendkívüli arányú saját 
nátriumforrásra lenne szükség, ezt 
pedig nem támogatják a modellek.

A vizsgált WASP-49b rendszer tőlünk 
kb. 550 fényév távolságban van, maga 
az exobolygó a mi Szaturnuszunkhoz 
hasonló méretű, ám igen forró gáz-
gömb, ún. forró Jupiter típusú, amely 
a csillagát alig 3 nap alatt kerüli meg. 
Egy ilyen rendszerben elképesztően erő-
sek az árapályerők. Korábban úgy vélték, 
hogy ez lehetetlenné teszi a stabil, hosz-
szú időn át fennálló bolygó-hold rend-
szerek létezését, azonban több elméleti 

modell megerősítette már, hogy pont az 
árapályerők segíthetik elő, hogy a hold 
igen hosszú ideig a pályáján maradhas-
son. Cserébe a hold belseje igencsak fel-
forrósodik. A helyzet nagyon hasonló a 
Jupiter-Io kettőséhez, ahol szintén az ár-
apályfűtés okozza az Io vulkánkitöréseit. 

Az ilyen bolygók légkörében észlel-
hető nátrium persze eredhet számtalan 
külső forrásból, például üstökös-be-
csapódásból, mikrometeoritokból, 
azonban az így megszerzett nátrium 
más légköri szinteken oszlik el, mint 
a most vizsgált bolygó körü l i. 
Egy holdról eredő nátrium jelenlétéhez 
mindössze az szükséges, hogy a boly-
gónak erős mágneses mezeje legyen. 
A kutatók kiszámították, mekkora ár-
apályerők hatnak a csillagához közel ke-
ringő exobolygó feltételezett holdjára, s 
ezek az erők milyen mértékben képesek 
felforrósítani az exoholdat. Az eredmé-
nyeik szerint az árapályfűtés mértéke 
körülbelül 5 nagyságrenddel meghalad-
hatja azt, amit az Io esetében tapasztal-
hatunk, az exohold felszínét gyakorla-
tilag fortyogó láva boríthatja. Hasonló 
jelet több más exobolygó esetében is 
mértek, és a WASP-49b az, amelynél 
a legnagyobb esélyét látják a kutatók 
annak, hogy valóban egy aktív vulká-
ni tevékenységű exohold lehet a felelős 
az észlelt nátrium és kálium eloszlásért. 
A feltételezés persze nem bizonyosság, 
azonban az elméleti modellekkel, és a 
mi saját Jupiter-Io rendszerünk mért 
adataival jól egyező magyarázatot nyújt.

L Gy. M.

Az öszvérszarvasoknak nem 
kell GPS a vonulásaikhoz….

A madarak évszakos vándorlása 
vagy a legelő állatok tömeges 

vonulása a Serengeti szavannáin 
mindig is izgalmas rejtély volt 
számunkra. Hogyan képesek az 
állatok a hosszú út során tájékozód-
ni? A madarak vándorlásával kap-
csolatban ma már biztos ismerettel 
rendelkezünk, de a vándorló emlő-
sök még mindig talányosak.

A legelő emlősök, nevezetesen az 
öszvérszarvasok tavaszi és őszi vonu-
lásáról a Yellowstone Nemzeti Park 
területén a Wyoming Egyetem 

kutatóinak vizsgálata szolgáltatott 
érdekes részleteket. Alapvetően két-
féle elmélet létezett, a kézenfekvőnek 
látszó magyarázat szerint a vándorlási 
útvonalat a mindenkori körülmé-
nyek határozzák meg: tavasszal a zöld 
legelők megjelenése, ősszel pedig a 
hóvastagság ad útmutatást a vonuló 
állatoknak. A másik elképzelés szerint 
az állatok fejében létezik a felkere-
sendő területnek egyfajta térképe. 
A kutatók éveken keresztül manipu-
lálták az öszvérszarvasok mozgását:  
áthelyeztek egyes szarvasokat, illetve 
átalakították a területet a vizsgálat 
során. Kiderült, hogy a környezeti 
kulcsok valójában csak  a vonulás idő-
pontját szabják meg – tehát hogy mi-
kor kell indulni. Ha a szarvasokat egy 
ismeretlen területre vitték, bajba ke-
rültek, így feltételezhető, hogy egy-
fajta vonulási térképpel rendelkeznek. 

ÉT-ETOLÓGIA

Az öszvérszarvasoknak tehát nem 
kell GPS a tájékozódáshoz, a fejük-
ben van az útvonal térképe, amelyet 
a korábbi évek vonulásai során, a 
tapasztalt egyedeket követve alakí-
tottak ki. Ezek az új részletek fon-
tosak lehetnek, ha a biológusok át-
telepítik a szarvasokat vagy a kör-
nyezeti átalakításokkal járó tervek 
megvalósításakor.

biLkó áGnes
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PRÓBÁLJA KI 
LEGÚJABB
NYELVVIZSGÁNKAT! 

AZ ÚJ NEMZEDÉKNEK!

Államilag elismert nyelvvizsga

Az első hazai fejlesztésű  
számítógépes nyelvvizsga

Próbálja ki!

Kedves Olvasóink!

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

meg a szerkesztőségben.
Jó szórakozást kívánunk lapunk  

olvasásához!

E heti rejtvényünk tárgya az aktíniumról elnevezett radioaktív elemek, az 
aktinoidák közé tartozik, s a természetben nem fordul elő. Amerikai kutatók 
az ötvenes évek elején fedezték fel az első, kísérleti hidrogénbomba-rob-
bantás maradványai között, ám a hidegháborús idők miatt nem kaphatott 
nyilvánosságot. Urán és plutónium erős neutronbesugárzásával hozható 
létre, eddig 17 radioaktív izotópját írták le, a Stockholmi Nobel Fizikai Inté-
zetben nyert 250-es izotópja alapján „fedték fel” a létezését, s minősítették 
új elemnek. Stílusosan egy atomfizikusról nevezték el. Jó fejtést kívánunk!

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyze-
tet. A 30. heti számunkban elkezdődő 16 hetes rejtvényciklusunk 
végére a négyzetek betűi – helyes sorrendbe rakva − egy 115 éve 
született magyar gyermekgyógyász nevét adják ki. A név megfejtői 
között az Élet és Tudomány negyedéves előfizetését sorsoljuk ki. 

VÍZSZINTES: 1. Apróvad sűrű növényzetű rejtekhelye. 7. Finnugor nyel-
vű nép tagja. 11. Önérzetet érő bántalom. 13. Minőség-ellenőrző osztály, 
röv. 14. Lendület. 15. Erőteljes, figyelmeztető diplomáciai tiltakozás. 17. 
... Klub; tévéadó. 19. Sűrű babétel. 20. Romboláskor ez ezen nem marad! 
21. Csemetekert. 23. Az elem neve. 24. Dickens szerint a halogatás ez. 
26. ... Roma; olasz sportklub. 27. Elnyúlik. 28. ... Tognazzi; néhai olasz 
színész. 29. Az ecetsav sója vagy észtere. 31. Hegycsúcs. 32. Rin-Tin-...; 
filmsztár kutya. 33. Neki. 35. Régies, divatjamúlt. 36. Kalap dísze is lehet.

FÜGGŐLEGES: 1. Vízlelőhely a baromfiudvarban! 2. Az önérzetet 
bántó. 3. Visszafordíthatatlanul kiszáradó turáni-alföldi tó. 4. A Solaris 
írója (Stanislaw, 1921–2006). 5. Félig illó! 6. ... Turner; a CNN alapító 
tulajdonosa. 8. Dsida Jenő is, Áprily Lajos is írt e címmel (forgókerékről 

is szóló) verset. 9. Ügyet bíróság elé visz. 10. Kézbesítendő külde-
ményfajta. 12. Händel oratóriuma. 16. Erdei rágcsáló; evet. 18. Ölelés. 
21. Könyvet találomra kinyit. 22. Imperativus (felszólító mód), röv. 23. 
Egykori törvényhozó testület nemesi tagja. 25. Tíz centiliteres. 26. Ógö-
rög piactér. 28. Kontinenselválasztó hegység. 30. A tanzániai shilling 
devizakódja. 31. Opa párja! 34. Póráz végén van, de nem eb!

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: hafnium.
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ÉT-IRÁNYTŰ  ÉT-IRÁNYTŰ Bánsághy Nóra rovata

A Mai Manó Ház Három szín című 
kiállításának fókuszában az orosz tu-
dós és fotográfus, Szergej Prokugyin-
Gorszkij 1909 és 1915 között készített 
színes fotográfiái, a korai színes fény-

képezés területén elért eredményei állnak.
A valóság rögzítésére egy saját maga által tervezett, há-

rom színszűrővel rendelkező fényképezőgépet használt, a 
képek bemutatásához pedig egy hasonló elven működő 
vetítőgépet, melyet szintén ő alkotott meg. Az orosz foto-
gráfus képei mellett a tárlaton olyan kortárs művészek al-
kotásai láthatók, akik a színes fényképezés jelenségére al-
kotói módon reflektálnak, a fotográfián belül színelméle-
ti kérdésekkel foglalkoznak, vagy művészetükre 
Prokugyin-Gorszkij életműve közvetlen hatást gyakorolt.

Az eredetileg kémikus végzettségű Prokugyin-Gorszkij ko-
rát megelőzve, már az 1900-as évek első évtizedeiben jelentős 
fototechnikai eredményeket ért el színes fotóival. A fotográ-
fus kísérleteit II. Miklós orosz cár támogatta, akinek megbí-
zásából több éven át dokumentálta a cári birodalmat. Fényké-
pezőgépének segítségével feltérképezte, megörökítette és ka-
talogizálta a cári birodalom tájait, lakosait, szakrális és civil 
épületeit. Leghíresebb képei közé tartozik Lev Tolsztoj orosz 
íróról készített színes fényképe. A képeket utazásairól hazatér-
ve a nagyközönség számára szervezett vetítéseken mutatta be. 
Korán felismerte a médiumban rejlő edukációs lehetőségeket; 
hogy tömegeket tudott elérni és tájékoztatni a fotográfia se-
gítségével. A tárlat október 6-ig várja az érdeklődőket.

A szecesszió mestere, a cseh Alfons Mucha 
műveiből nyílt tárlat Alfonz Mucha – 
A szecesszió vonzásásban címmel a 
kecskeméti Bozsó Gyűjteményben.

Párizs a művészetek fellegváraként 
ebben az időben egész Európából ma-

gához vonzotta a tanulni vágyó akadémistákat, a valódi 
képzőművész profétákat és a magukat annak vélőket. 
Rengeteg illusztrációkban gazdag újság, folyóirat, ma-
gazin jelent meg megélhetést adva sokaknak, köztük 
Muchának is. Élénk társasági élet folyt a kávéházakban, 
számtalan irodalmi szalon, galéria, színház működött, és 
ekkor terjedtek el az „utca művészetének” titulált sok-
szorosított plakátok.

Mucha felfedezésében és szárnyalásában jelentős szere-
pet játszott a kor ünnepelt színésznője, Sarah Bernhardt, 
hiszen a neves művésznő megrendelésére, a Gismonda 
bemutatójára készített plakát sikert és további megren-
deléseket hozott a képzőművésznek.

A december 1-ig látogatható kecskeméti kiállításon 
a Lorenzaccio és a Medea előadások plakátjai láthatóak, 
mely kőnyomatok már a kiforrott művész teljes esz-
köztárát felvonultatják: a szecessziós motívumkincset, 
a kecses női figura középpontba állítását, a szokatlanul 
hosszú és keskeny formátumot. 

Mucha széleskörű ismertségét dekoratív pannói hozták meg. 
Több változatban jelent meg a Virágok sorozat, amelyből 
a Szegfű, a Rózsa és a Nőszirom látható Kecskeméten.
Mucha legnevesebb könyvillusztrációi közé tartozik a 
mindössze 152 példányban megjelent ritkaság, az Ilsée, 
Princesse de Tripoli, amelynek néhány lapja szintén látha-
tó lesz a kecskeméti tárlaton. 

A magyarországi bemutató 
40. évfordulója alkalmá-
ból The Fans Strike Back - 

Csillagok háborúja címmel kiállítás nyílik a Bálna 
Budapestben a legendás filmsorozatról. A tárlat szept-
ember 15-től december 31-ig látható.

A kiál l ítás autentikus környezetben, mintegy 
1500 négyzetméteren vezeti végig a látogatókat a soro-
zat cselekményén. A tárlat elemei hivatalos és gyűjtői 
darabok, illetve profi művészek és szakemberek egye-
dülálló munkái, de különleges audiovizuális effektek is 
felelevenítik a Csillagok háborúja ikonikus világát.

A kiállítás különlegessége a több űrhajóból álló virtu-
ális valóság élménysarok, valamint a Jedi kiképző ring. 
A virtuális valóság teremben több űrcsatát is átélhetnek 
a látogatók, akik az izgalmakat egy igazi űrbárban pi-
henhetik ki. A díszletben életre kel a Csillagok háború-
ja-univerzum, megelevenednek a szereplők. A látogatók 
találkozhatnak Csubakka, Yoda, R2-D2, C-3PO, 
a Sith-ek, Darth Vader és mások életnagyságú figurájá-
val, százharminc limitált kiadású figurával és több mint 
harminc ember méretű páncélzattal is. 

Az Egyiptomi kaland társasjáték 
mellett új rejtélyfejtő játékkal bő-
vült a Szépművészeti Múzeum 
családi programkínálata.
A kobold nyomában nyomo-

zástörténet szerint „június elsejé-
re virradó éjszaka egy Ligeti Ko-
boldként azonosított varázslény 

osont be a múzeum épületébe, és hagyott hátra mara-
dandó nyomokat az európai művészet remekműveit őr-
ző képtárban. A jelenleg szökésben lévő kobold a múze-
umi előírások tiltotta varázserőt alkalmazta a bűncse-
lekmény elkövetésekor. Feltehetően így tudott a múzeu-
mi kamerák és biztonsági őrök szeme előtt be- és 
kiszökni, és ezért nem sikerült őt mind ez idáig elcsípni. 
A tettes azonosítását és elfogatását tovább nehezíti, hogy 
a mágikus teremtményt csak gyerekek látják!”

A Szépművészeti Múzeum egyetlen reménye, hogy a 
múzeumba látogató gyerekek a nyomokat megvizsgál-
va, élethű fantomképet tudnak alkotni a koboldról. 
A nagyszabású nyomozást majd kiállítással zárják, amin 
bemutatják a legjobb fantomképeket és a legötletesebb 
személyleírásokat. 

A tudós fotográfus

Múzeumi rejtélyek

Megunhatatlan plakátok

Találka Csubakkával
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A hátlapon
Dunai műtárgyak
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Városi logisztika
Fontos, újszerű terület a koncentrált 
igénypont-halmazok logisztikai rend-
szereinek vizsgálata. Ezeken a pon-
tokon kis területen nagyszámú üzlet 
helyezkedik el, relatíve nagy áru- és 
vásárlóforgalommal. Korábbi külföldi 
projektek tapasztalatai szerint ezek az 
igénypontok jelentős áruforgalmat, 
környezet- és zajterhelést okoznak, 
miközben a logisztikai rendszereik 
nem megfelelően vannak kialakítva. 

Negyedik átalakulási forma
A meteoritok letörött égitestdarabok, 
s hordozzák a szülő égitest anyagát 
s az azt formáló események jegyeit. 
Szilárd égitestekre kell gondolnunk, 
leggyakrabban kőzetekre, de lehetnek 
bennük szokatlan összetevők is, mint 
a marsi meteoritban felfedezett ásvá-
nyosodott mikrobiális szöveti elemek. 

Mi a baj az erőltetett úszás 
teszttel?
Az erőltetett úszás teszt már régóta fon-
tos eszköze a depresszióval kapcsolatos 
állatkísérletes kutatásoknak. Tagadha-
tatlan, hogy a teszt számos fontos ered-
ményhez segítette hozzá a területet, 
viszont már a kezdetekben is felmerül-
tek problémák vele, és több állatvédő 
szervezet is határozottan fellépett elle-
ne. Aktuális áttekinteni a teszttel kap-
csolatos eredményeket és aggályokat.

A Dunai Szigetek által idén hetedik 
alkalommal meghirdetett fotópályá-
zat témája a „dunai műtárgyak” 
volt. De mik is ezek a műtárgyak? 
Mindazok az emberi alkotások, 
amelyeket az ember azért épített, 
hogy a Dunát megregulázza. Példá-
ul párhuzamművek, sarkantyúk, 
töltések, fenékküszöbök, rakpartok.

Az első helyezett képet Martin 
Kápoštás küldte be Párkányból, ahon-
nan képének központi témája állandó-
an látható. A Dunában álló, birodalmi 
lépegetőhöz hasonlatos szénrakodó 
Esztergom külterületén található, egy 
rövidke szigetmentes szakaszon a 
Táti-szigetek alatt és a Prímás-sziget 
fölött az 1721,5-es folyamkilométer-
nél. A díjnyertes képen fenyegetően 
gyülekeznek a viharfelhők az 1927-1963 
között működő szénrakodó mögött.

A Duna fölé magasodó épületből ra-
kodták be annak idején az innen 
6 kilométerre található dorogi szénbá-
nyákból kötélpályán érkező szénport, 
naponta akár ezer tonnát is. Ezzel a 
szénnel táplálták a dunai gőzhajókat, 
valamint Budapest és Csepel gyárait.  
A manapság már elhagyott ipari mű-
emlékként létező dunai „kilátóto-
ronyban” dolgozó munkások, jobb 
híján csak csónakon tudták megköze-
líteni a körülbelül 20 méterrel a Duna 
tükre fölé emelkedő munkahelyüket. 
1963-ban a szénrakodó bezárása 
egybeesett a dorogi szénbányászat 
hanyatlásával. Az utolsó dorogi szén-
bánya 2003-ban zárt be, lezárva egy 
222 éves hagyományt.

A több mint fél évszázada kihalt 
szénrakodó megmentését civil mű-
vészek karolták fel, de pénz hiányá-
ban még nem kezdődött meg a 
restaurálása. Félő, hogy ez a jellegze-
tes, dunai épület nem fogja sokáig 
bírni a díjnyertes fotón felbukkanó 
elemek támadását.

Fotó: Martin Kápoštás
Szöveg: szávoszt-vass Dániel



Dunai szénrakodó
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