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Kedves Olvasónk!
Az ismeretterjesztés „csápjai” néha meglepően messzire 

nyúlnak. Ez jutott eszembe akkor, amikor a közelmúltban a 
Közszolgálati Egyetemen tartott konferenciát a Magyar At-
lanti Tanács a nemzeti katonai stratégiáról.

A konferencia egy rendezvénysorozat első állomása volt, 
amelynek célja az új nemzetbiztonsági tervek széles körű 
megismertetése. No jó – kérdezheti bárki –, de hol van itt a 
tudomány?

A konferencián a tudományközvetítést már személyében is 
képviselte Vizi E. Szilveszter akadémikus, aki egyszerre a 
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat és a Magyar Atlanti 
Tanács elnöke. Beszédében nem véletlenül fejtette ki agyku-
tatóként, mennyire fontos az ismeretek folyamatos bővítése, 
megújítása: hangsúlyozta, hogy a megszerzett tudás a ben-
nünket körülvevő világ gyors változásainak köszönhetően 
öt év alatt (használhatóságát tekintve) gyakorlatilag megfe-
leződik. Ezért van szükség a folyamatos ismeretbővítésre. 
Duplán igaz ez olyan, percről percre változó területen, mint 
a haditechnika.

Hende Csaba honvédelmi miniszter nem véletlenül emelte ki 
előadásában a nemzetvédelem XXI. századi, megváltozott 
feladatai sorából a kiberbiztonság, kiberhonvédelem témakö-
rét. Az állam szervezett működése mindinkább függ az infor-
matikai hálózatoktól, rendszerektől, ha ezek sebezhetők, egy 
egész ország élete bénítható meg pillanatok alatt – anélkül, 
hogy akár egyetlen fegyvert is elsütnének. A kibertámadások 
elhárítására a legképzettebb szakemberekre van szükség, akik 
nemcsak a számítástechnika, hanem annak minden technoló-
giai, társadalmi „segédtudománya” újdonságaiban járatosak.

Ehhez elengedhetetlen a legmodernebb hadtudományok 
társadalmi bázisának szélesítése – emelte ki a honvédelmi 
tárca vezetője –, ezért indították útra ismeretterjesztő céllal 
a KatonaSuli programot, amelynek révén olyan fiatalok ér-
deklődését is felkelthetik („surranópályán”) a modern hon-
védelem iránt, akiket sokkal inkább érdekelnek a műszaki, 
informatikai tudományok, mint a – surranónak becézett – 
bakancsok és a terepszínű egyenruhák világa…

GÓZON ÁKOS



Z S I G M O N D  G Y U L A  R OVATA

A három feladatból kettQ megoldása 100 feletti IQ-ra utal, ami átlag feletti teljesítménynek számít.
A feladatok megfejtését a következQ héten adjuk meg.

GONDOLKODÁST SERKENTQ IQ-TORNA

INDÍTÁS
Válasz: 11

ERPSÍTÉS
Válasz: L

A bet_ket kicserélve,  jobbról 
balra olvasva kapjuk meg a 
a választ. A magánhangzók 
magánhangzókra cserélve:
ó=a  a=e é=i ü=o á=u i=y 
o=å e=ä ú=ö; a felfelé nyúló 
mássalhangzók felfelé nyúlóra 
cserélQdtek:l=b  f=k  t=l 
k=f d=t h=h; a lefelé nyúló 
mássalhangzók lefelé nyúlóra:
j=g y=j g=q; a nem kinyúló 
mássalhangzók hasonlóra 
cserélendQk: v=r n=s z=v v=x 
m=c r=n s=z;
A megfejtés tehát: 
Mi a válasz erre a kérdésre?

D - jó kezdet, de még nem
U - remekül halad
P - majdnem ez a megfejtés
L - ez a korrekt
A - túl lett tárgyalva

HAJRÁ
Válasz: S

A szürke ábrák oldalainak száma 
összeadva kiadja a sokszög 
oldalainak számát (3+4=7, illetve 
3+5=8), tehát a belsQ sokszög 
nyolcoldalú.
A korongok színe SÁRGA (öt 
bet_) s PIROS (öt bet_)
ZÖLD (négy bet_) s LILA 
(négy bet_), tehát lila korongon 
nyolcszög a megfejtés.
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A 12. héten bemutatott 
fejtörQk megoldása:
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Melyik illik legkevésbé a többihez?

KI-TÖLT-ÉS

Keresünk egy NYOLCbet_s értelmes szót,
amelyik mind az elsQ, mind a második

szótöredékkel értelmes szót alkot.

Hogyan folytatódott ez a régi sorozat?
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 Emberi agysejtek – 
egerekben

Egerek agyába ültetett emberi 
agysejtek „okosabbá”, tanulé-
konyabbá teszik az állatokat, 
állítják amerikai agykutatók. 
Az egerek agyműködését ma-
gasabb szintre emelő agysej-
tek azonban nem az emberi 
érzékelésben és gondolko-

dásban központi szerepet betöltő 
idegsejtek (neuronok) – mint vél-
hetnénk –, hanem az azok műkö-
dését támogató gliasejtek. Ezekről 

korábban úgy vélték, hogy fő fel-
adatuk, a támasztás mellett inkább 
csak a neuronok anyagcseréjében 
(táplálás, bomlástermékek eltávo-
lítása) vesznek részt. A Cell Stem 
Cell folyóiratban most megjelent 
tanulmány viszont azt bizonyítja, 
hogy befolyásolják például az em-
lékezet kialakulását és egyéb kog-
nitív funkciókat.

A Rochesteri Egyetem neuro bio-
ló gusai, Steven Goldman és Maiken 
Nedergaard vezette kutatócsoport 
emberi glia-őssejteket ültetett 
be olyan egerek agyába, amelyek 
egy, a szklerózis multiplexhez ha-
sonló tüneteket okozó genetikai 
rendellenességgel születtek. A be-
avatkozás hatására az egerek meg-
gyógyultak, és normál életkort él-
tek meg. A bíztató eredmény azt a 
reményt kelti, hogy emberekben is 
hasonló eredmény érhető el. 

A kísérletek során arra is felfi-
gyeltek, hogy az emberi gliasejtek 
szinte teljesen kiszorították a ha-
sonló funkciójú egérsejteket. Ez 
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Y arra sarkallta a kutatókat, 
hogy alaposabban megvizs-
gálják, vajon a beültetett em-
beri gliasejteknek az eddig 
ismerteken túl milyen egyéb 
szerepük lehet egészséges ege-
rekben.

Az idegsejtkutatásban több-
nyire mellékszereplőnek te-
kintik a gliasejteket, jóllehet 
az agy tömegének mintegy 
90 százalékát teszik ki. El-
sődleges funkciójuk a neuro-
nok megtámasztása, továbbá 
részt vesznek a szinapszisok 

kiépítésében, az idegsejtek táp-
lálásában, a bomlástermékek, il-
letve az elpusztult idegsejtek le-
bontásában. Miközben a neuronok 
a különféle fajokban meglehetősen 
hasonlóak egymáshoz úgy megjele-
nésükben, mint működésükben, bi-
zonyos emberi gliasejtek – például a 
jellegzetes, csillag alakú asztrociták 
– feltűnően nagyobbak és bonyo-
lultabb szerkezetűek. Már korábban 
felkeltette néhány kutató gyanúját, 
hogy e sejtek legalább részben az 
emberi agy kognitív képességeiben 
is fontos szerepet tölthetnek be.

Ezt kiderítendő, a rochesteri 
kutatók újszülött egerek agyá-
ba emberi glia-őssejteket ültet-
tek be. Ahhoz, hogy kiszűrjék a 
sejtszámnövekedésből származó 
esetleges hatásokat, egy kontroll-
csoportba emberi glia-őssejtek 
helyett egerek megfelelő őssejt-
jeit ültették be. Mire az egerek 
6 hónaposak lettek, az emberi 
őssejteket kapott egerek agyában 

az emberi asztrociták szinte telje-
sen kiszorították az egerek hason-
ló sejtjeit. 

Az asztrociták kálcium-jelekkel 
kommunikálnak. Laboratóriumi 
kísérletekben már korábban megfi-
gyelték, hogy az emberi asztrociták 
kálcium-jelei háromszor olyan 
gyorsan terjednek, és sokkal erő-
sebb szinapszisokat építenek ki, 
mint az egereké. Ugyanezt tapasz-
talták az egerekbe beültetett emberi 
asztrociták esetében.

Az emberi asztrociták hatása nem-
csak az agyszövet szerkezetében, 
hanem az egerek tanulási képessé-
geiben is jelentős javulásra vezetett, 
legalábbis ezt bizonyították a labi-
rintusban folytatott vagy például 
hanghatásra kifejlesztett félelem-
reflex kísérletek.

Mivel mindeközben az egerek-
ben megmaradtak a saját neuronja-
ik, a javulás egyértelműen az emberi 
asztrocitáknak volt tulajdonítható, ame-
lyeknek eszerint fontosabb szerep jut a 
kognitív képességek fejlettségében, mint 
korábban gondoltuk – állítják a kutatók. 

GAJZÁGÓ ÉVA

 A megújuló 
Prónay-kastély 

A II. világháború után az al-
sópetényi Prónay-kastély sorsa 
nem különbözött a többi hasonló 
nemesi rezidenciáétól. Tönkre-
ment a kert, az épületek lepusz-
tultak, miután új funkciókat 
kaptak. Az épületegyüttest a 
rendszerváltás után megvásárol-
ták, majd következett egy felújí-

tás, 2009–2011 között pedig az uniós 
forrásokra támaszkodó helyreállítás, 
amelyet már részletes tudományos 
előkészítő munka előzött meg. 
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Emberi asztrociták (nagy, zöldessárga sejtek 

fehér maggal) egy 10 hónapos egér agyában 

(kék színnel az egér asztrocitái) 

Az emberi asztrociták (zöld) sokkal több 

nyúlvánnyal és sokkal több neuronhoz 

kapcsolódnak, mint az egér saját asztrocitái 

(kék színnel) 

KÉPEK: X. HAN ET AL/CELL STEM CELL 2013 

Emberi gliasejtek tömege egerekbe ültetve
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a Gyurcsányi családé volt, csak 
a XIX. század első felében lett a 
Prónayaké. 

A Prónay-család Túrócz vár-
megye legősibb birtokosai közé 
tartozott. Első ismert képviselője 
még 1279-ben kapta adomány-
ként Tót-Prónát. A török kor utá-
ni időszakban Nógrád megyében 
szereztek jelentős birtokokat és 
itt váltak fontos nemesi famíli-
ává, így például Prónay Pál 1725 
és 1741 között Nógrád vármegye 
követe volt. A család tagjai közül 
sokan voltak Nógrád vármegye 

tisztségviselői, akik a régiós ad-
minisztráció különböző szintű fel-
adatait látták el. Ezért is található 
több Prónay-kastély a környéken, 
többségük már romos állapotban. 
A család XX. századi tagjai közül 
kiemelkedik Prónay Mihály, aki 
1906-ban lett Nógrád vármegyei 

A Nagykastély rendezvények hely-
színeként látogathatóvá vált, míg a 
Kiskastély visszakapta eredeti szere-
pét, és reprezentatív szálláshelyként 
szolgál. A majorsági épület építésze-
tileg értékes részeit helyreállították. 
Felépült egy teljesen mai építészeti 
stílusú, de a régi épületekhez ka-
rakterében illeszkedő Vendégház, 
valamint egy Fürdőház. A gondos 
munkának meg is lett az eredmé-
nye: a megújult kastélyt, illetve a 
beruházást végzőket Podmanicz-
ky-díjjal tüntették ki és 2010-ben 
Europa Nostra-díjra jelölték.

A Prónay-kastélyról nem jelent 
még meg részletes tudományos 
feldolgozás, a korábbi helyreál-
lítás és részleges kutatás ered-
ményei közül is csak kevés látott 
napvilágot nyomtatásban. Lapun-
kat a kastély jelenlegi tulajdono-
sa, Molnár József tájékoztatta a 
kastély történetéről a Laszlovszky 
József, Bálint Éva, Bozóki Lajos és 
Siklódi Csilla munkacsoport által 
végzett feltárások alapján.

Az emelkedő terepen, szaba-
don álló épületegyüttes a telepü-
lés szélén helyezkedik el, kerttel 
körülvéve. Ma a főbejárat is a 
házak közötti mellékutcából nyí-
lik. A kastélyegyüttes eredetileg 

főispán. Özvegye, Batthyány Fe-
lícia volt a Kiskastély utolsó lakója 
a II. világháborút megelőzőleg.

A II. világháborút követően a kas-
tély egyes épületei különféle funkci-
ókat kaptak (szükséglakás, műhely, 
iskola, orvosi rendelő, ipari üzem, 
iroda, raktár, bányászklub stb.). Az 
első, műemléki szempontokat is fi-
gyelembe vevő jelentősebb helyreál-
lításra 1971–1973 között került sor. 
Ekkor az állagmegóvást nagyjából 
elvégezték, ám az akkori fogalmak 
szerint felújított kastélyegyüttest fo-
nalüzemmé alakították. Ezzel egy-

idejűleg vasbeton szerke-
zeteket is alkalmaztak, 
amelyek a későbbiekben 
műemlékvédelmi problé-
mákat vetettek fel. 

Az 1990-es évek elején 
a kastély ismét magán-
tulajdonba került, az 
átalakítások alapvetően 
a kastély építészeti ér-
tékeinek visszaállítását 
célozták meg, ugyan-
akkor történtek olyan 
beavatkozások is, ame-
lyek nem szerepeltek a 
műemléki engedélyek-
ben, il leve amelyek nem 
voltak összhangban az 
örökségi elemekkel – ál-
lítják a szakemberek.

A kastélyegyüttest 2009-
ben megvásárló új tulaj-
donos célul tűzte ki, hogy 
a kisnemesi rezidencia az 
eredeti értékekkel össz-
hangban álló, modern 
hasznosítási formát kap-
jon, úgy, hogy látogatható 
is legyen. Ezt a munkát 
részletes tudományos (le-
véltári, történeti, művé-
szettörténeti) kutatás előzte 
meg. A helyreállítás során 
mindvégig örökségi, mű-
emléki szakemberek bevo-
násával folyt a tervezés és a 
kivitelezés, valamint az új 
épületek kialakítása.

Ma az épületegyüttes 
régi szárnyaiban úgy érezzük ma-
gunkat, mintha a XIX. században 
járnánk: súlyos függönyök, szőnye-
gek, kandalló, festmények, régi bú-
torok teszik hangulatossá a szobabel-
sőket – egyes darabok még az itteni 
eredeti berendezés részei.

ELEK LENKE

A felújított Prónay-kastély Alsópetényben 

A kastély látképe egykoron



390   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2013/13

Az első ezredforduló eseményei jól ismertek a ma-
gyar történelem lapjairól. A nagyfejedelem Ist-
ván, miután egyeduralma megszilárdítása érde-

kében a csatát Koppánnyal szemben sikeresen megvívta, 
II. Szilveszter pápától (999–1003) közvetítő útján koro-
nát és áldást kért. Szilveszter – III. Ottó császár tudtával 
és támogatásával – elküldte a magyar uralkodó udvará-
ba azt a később elveszett koronát, amivel Istvánt föltehe-
tőleg az ezredforduló karácsonyán a magyarok királyá-
vá koronázták, miután krizma-olajjal fölkenve őt a ma-
gas tisztség viseléséhez megerősítették. Az 1001-es esz-
tendő húsvétján pedig a Ravennában tartózkodó pápa 
– III. Ottó jelenlétében – zsinatot tartott és onnan küld-
te áldását a keresztény király államalapító, a magyar tár-
sadalmat gyökeresen átalakító és egyházszervező mun-
kásságára. 

A történelmi léptékű tetteket megáldó Szilveszter az 
1003-as évben, május 12-én (tehát 1010 éve) meghalt. Ki 
volt ez a pápa, akinek rövid uralkodása-szolgálata korsza-
kos jelentőségűnek bizonyult? Fiatalon szerzetes lett, a hét 
szabad művészet tanulmányozását elmélyítendő Katalóni-
ában megismerkedett az arab tudományokkal, majd a 
reimsi székesegyházi iskola tanára, Bobbio apátja, Reims, 
majd Ravenna érseke, végezetül III. Ot-
tónak köszönhetően pápa. Nagyjából így 
lehet pályafutását összegezni. A korabeli 
források – közöttük 220 fennmaradt le-
vele – alapján munkásságáról, és őróla, 
saját magáról, személyiségéről a fentiek-
nél sokkal több ismeret áll az iránta ér-
deklődő utókor rendelkezésére.

Mester és tanítványai 
Gerbert 970-ben látta meg az Örök Vá-
rost, amikor Vic püspökének és grófjá-
nak kíséretében Rómába érkezett. A 
kb. húsz éves szerzetes tanulmányai 
eredményeként tudásának kimagasló 
színvonalával támogatói elismerésén túl 
azok csodálatát is kivívta. Érthető, hogy 
XIII. János pápának (965-972) haladék-
talanul bemutatták, aki a maga során az 
éppen Rómában tartózkodó I. Ottó csá-
szár (936-973) figyelmét hívta föl a ma-
tematika tudományában kivételes fo-

kon jártas fiatal szerzetesre. A császár óhajának engedel-
meskedve a császár szintén Ottó nevű, tizenhat éves fi-
ának tanára lett. A könyveket kedvelő, intellektuális 
beállítottságú trónörökös tanítvány és a mester között 
barátság született, hosszú távra. 972-ben Ottó feleségül 
vette Théophanu bizánci hercegnőt, az esküvőn Gerbert 
is részt vett. Az e frigyből 980-ban született (III.) Ottó-
nak később ugyancsak tanára volt.

Mivel érdemelte ki Gerbert ezt a tisztességet? A válasz 
közhely: mert maga is tanult. Vagyis a mester tanítvá-
nyainak megmutatta, hogy ő maga miként tanult fiata-
lon, s miként bővítette ismereteit folyamatosan. A szer-
zetest a kitüntető feladat, II. Ottó tanítása sem tudta so-
káig Rómához kötni, ahonnan Reimsbe távozott, hogy 
a dialektikát elmélyültebben tanulmányozza. A hét sza-
bad művészet közül a harmadikkal csak ekkor találko-
zott volna? A válasz egyértelműen nem, de érdemes 
visszatérni fiatal, sőt gyermekkorára.

Nem tudni, hol született Gerbert 950 táján. Mivel 
Aurillac város benedeki szabályzatot követő monostorá-
nak iskolájába került nagyjából tíz évesen, az utókor e he-
lyet tartja szülővárosának. A zsoltáros könyv segítségével 
tanult meg olvasni, viasztábla szolgált neki is – mint min-

E G Y  KO R S Z A KO S  J E L E N T V S É G d  P Á PA

GERBERT, AVAGY 
II. SZILVESZTER 

Ki volt az a pápa, akinek rövid uralkodása-szolgálata – mert elWdeivel, 
utódaival együtt Isten szolgáinak szolgája – meghatározó jelentWségenek 

bizonyult az egyház életében éppúgy, mint  a tudományokban?

Boethius tanítványaival egy XIV. századi miniatúrán
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Az utókor az asztrolábium használatáról ekkortájt írt 
értekezést szinte napjainkig Gerbertnek tulajdonította, 
ám a legújabb kutatás nem fogadja el ezt a szerzőséget. 
A matematikai, csillagászati korabeli traktátusok kéz-
iratainak szélesebb körű bevonásával a kutatás a fiatal 
Gerbert Katalóniában töltött tanulmányi éveiről forrá-
sokra biztosabban visszavezethető, árnyaltabb képet raj-
zol meg. Az arab tudomány néhány, vitathatatlan ered-

ményével Gerbert valóban megismerkedett az ott töl-
tött három év alatt. Elsajátította az arab számolás 

módjait, ide értve a csillagok együttállására, moz-
gására vonatkozó, az asztrolábium segítségével tett 

megfigyeléseket. Az arab nyelv ismeretének hiá-
nyában másokra kellett hagyatkozni, s ennek 

következtében inkább az e tárgyú ismere-
tei további bővítésének igényével, a lehe-

tőségek ismeretével tért vissza. Erről 
a tudásszomjról tanúskodnak fen-

tebb idézett levelei. E tárgykör-
höz tartozó kérdéseket taglalt 

a zene kapcsán is, amikor a 
monokord hangjának ma-
tematikai törvényszerűsé-
geit az orgona sípjaival 
megszólaltatott hangok-
kal akarta összhangba 
hozni. Személyes érde-
meit nem csökkenti az a 
tény, hogy tudományos 
munkássága, melynek hi-

teles, neki tulajdonítható, 
írott eredményei az utó-

korra maradtak, kisebb ter-
jedelmű a korábban feltétele-

zettnél. Kutató elméjének nyi-
tottsága az új ismeretekre viszont 

olyan magisterré tette, aki tanítványai 
számára követendő példa volt az elsajátít-

ható tudás-tudomány meredeken fölfelé tartó 
ösvényein. Tényleg megmutatta tanítványainak, hogy ő 
maga miként tanul. 

Az írás szeretete
A X. század közepétől Katalónia fontos kulturális központ 
volt, és sajátos, egyedi jelenség uralta: az írás szeretete. 

A gót törvények megkövetelték az írásbeliséget min-
den fontosabb ügyben. Ez támogatta a ripolli szerzete-
sek könyvmásoló tevékenységét. Az írott kultúra virág-
zása magával hozta a betűformák gazdagságát, a pontos 
kifejezésre, nyelvi változatosságra törekvést, rímek és 
alliterációk, metrikus verselés alkalmazását. A katalán 
írnokok a latin nyelv minden lehetőségét kihasználták, 
hogy gondolataikat világos, ugyanakkor személyes stí-
lusú, eredeti nyelvi köntösbe öltöztessék. A hellénizmu-
sok használata sem állt tőlük távol. Gerbert gyermek-
ként az aurillaci monostorban Donatus nyelvtankönyve 
segítségével sajátította el a latin nyelv alapjait, ám három 
éves tartózkodása Vicben, Ripollban; az itteni, sajátos 
latinsággal való találkozása hatott a stílusára, ami levele-
iben lévő példákkal igazolható. Az aurillaci monostor is-

denki másnak – a betűvetés elsajátítására, s mert tanuló-
társaival együtt minden nap bekapcsolódott a szerzetesek 
zsolozsmázásába, az éneklésben előbb gyakorlatra tett 
szert, hogy majd jóval később elméleti kérdések fejtegeté-
sével és megoldásával ejtse ámulatba kortársait. Mindez 
együtt járt a latin nyelv magas szintű elsajátításával. 

Asztrolábium
Gerbert 17 éves volt, amikor monostorába neves sze-
mélyiség érkezett Katalóniából, Borrell, Barcelo-
na grófja, aki az apát kérésére magával vitte a te-
hetséges ifjút a Pireneusokon túlra, hogy az ott a 
szabad művészetek magasabb rendű tárgyait 
(aritmetika, geometria, asztronómia, ze-
ne) tanulmányozza. Vic város püspöke, 
Atton vette pártfogásába, ám ennek 
hirtelen halála miatt hamar meg-
szűnt ez az atyai támogatás. 
Gerbert azonban hasznosan 
töltött el három évet a 
kordovai kalifátus közeli 
határa mellett, az arab 
kultúra tűzhelyeitől 
szinte karnyújtásnyira 
lévő Vic-ben, aztán 
Ripoll monostorában, 
illetve annak írómű-
helyében, könyvtárá-
ban. A 880-ban alapí-
tott Ripoll szerzetesei 
számos arab művet for-
dítottak latinra. Ripoll 
könyvtárának nagy része 
elveszett, ám a megmaradt 
kéziratok alapján tudható, 
milyen tárgyú és szintű volt az 
itteni szerzetesek műveltsége, ame-
lyet Gerberttel megosztottak. Aritmeti-
kai (matematikai), geometriai, zenei, asztro-
nómiai témájú írások sorakoztak a kötetekben. Ismert 
volt az euklideszi geometria, Boethius aritmetikai 
traktátusa és arab szerzők művei latinul az asztronómiá-
ról, az asztrolábiumok, napórák készítéséről. Az 
asztrolábiumot tárgyaló egyik értekezés arab mű fordí-
tása, a másik Sunifred Llobet, Gerbert kortársának kö-
szönhető a kutatók többségének véleménye szerint. 
Tény, hogy Gerbert Reimsből 984 áprilisában levelet írt 
Barcelonába Llobetnek és ebben egy asztrológiát tárgya-
ló könyv megküldését kérte barátjától (24. levél). Az 
asztrolábium ókori görög találmány, a csillagok égi 
helyzetének meghatározását szolgáló szögmérő eszköz. 
Feltalálói egyike Hipparkhosz (Kr.e. II.sz.), az 
asztrolábiumot arab csillagászok közvetítették a X. század 
során a latin kereszténység tudósai felé. Ugyanezen év ta-
vaszán Gerbert levél útján Miro Bofiltől, Gerona püspö-
kétől a tudós Juszuf éppenhogy közzétett értekezését kér-
te: a számok szorzásáról és osztásáról. Juszufot és művét 
egy másik, ekkortájt kelt levelében is említi. A sapiens 
(bölcs) jelzővel kitüntetett Juszuf ( József) katalán zsidó le-
hetett, aki egy arab írást fordított latinra.

Perzsa asztrolábium
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tiszteletére officiumot (zsolozsmát) írt és komponált. 
Nem véletlen, hogy neve mellé odaillesztették a zenész 
jelzőt: Gerbertus cognomento musicus.

Gerbert Reims székesegyházának iskolájában tanított 
és tanult. Adalberon érsek örömmel fogadta és egyház-
kormányzati ügyekben időnként igénybe vette segítsé-
gét. Gerbert főként matematikát és a vele kapcsolatos 
tárgyakat (Boethius a geometriáról is értekezett) taní-
totta, Gerannus archidiakónus irányításával a logika 
„művészetét” tanulmányozta, nem elemi fokon. II. Ot-
tó ismét kitüntette figyelmével, amikor megtette Bobbio 
apátjává 983-ban. Még ez év december 17-én bekövet-
kezett halála után Bobbio szerzetesei föllázadtak ellene, 
Bobbióból távoznia kellett. A német császári ház taná-
csosa volt, Adalberon mellett fontos szerepet játszott a 
Capeting-ház trónra juttatásában, pontosabban Capet 
Hugó francia királlyá választásában (987). A kiskorú 
III. Ottó érdekeit rendkívül ügyesen szolgálta. A hálás 
Capet Hugó 991-ben Gerbertet megválasztotta Reims 
főpapjává. XV. János pápa (985-996) nem hagyta jóvá 
a választást, ezért Gerbert elhagyni kényszerült Reim-
set és 996 tavaszán a 995-ben nagykorúvá nyilvánított 
III. Ottó császár szolgálatába szegődött. Az anyja ré-
vén görög ifjú császár számára a Római Birodalom sok-
kal többet jelentett politikai intézménynél: az egyete-
messég eszményének megtestesülését. Ebben volt szelle-
mi támasza Adalbert (956–997), Prága püspöke, de 
méginkább Gerbert, aki V. Gergely pápasága (996–999) 

kolájában lerakott latin nyelvi alapokra bátran építkez-
hetett, a 983-997 között írt leveleinek választékos nyel-
vezete ritka intellektuális képességeiről tanúskodik. 

Ókori örökségként a középkor embere számára magá-
tól értetődő igazság volt, hogy az istentisztelet anyanyel-
ve az ének. Ennek két nagy elméleti tudósa Aurelius Au-
gustinus (354–430)  és Manlius Boethius (480–524). 
Ágoston fiatal korában írt párbeszéde a muzsikáról szá-
mos egyéb zeneelmélet mellett az egyik legolvasottabb 
műve, amelyben a zenei szépség és az igazság szépsége 
egymással karöltve segítik az embert az istendicséretben 
eljutni a Teremtőhöz. Sőt, a muzsika az emberi tevé-
kenység csúcsteljesítményeként a teremtett embert „te-
remtővé” teszi, vagyis a muzsikában valamilyen módon 
a teremtés folytatódik. Gerbert otthonosan érezte magát 
az ágostoni gondolatok világában éppen úgy, mint 
Boethius hasonló tárgyú meglátásai között. A bölcsesség 
vigasztaló erejét magasztaló filozófus foglalkozott a szá-
mok tudományával, Ripoll szerzetesei biztosan Gerbert 
kezébe adták aritmetikai traktátusát. Gerbert ekkor is-
merhette meg Boethius másik fontos művét: A zenéről. 
Már az első könyv első fejezetének címe – a zene termé-
szettől fogva kapcsolatban van velünk és erkölcseinket 
vagy megnemesíti vagy kiforgatja – sokatmondó. Az 
ókori előzményekre visszamenő értekezés jól kiegészí-
tette Ágoston gondolatait, és sokat foglalkoztatta 
Gerbertet, mert a mű második könyvének több fejezeté-
hez magyarázatot írt tanítványa, Constantin számára. A 
tanár az ókori számelméleten alapuló zeneelmélet fogal-
mait magyarázta neki, de ha kellett, közölte vele az aba-
kusz segítségével történő számolás szabályait, vagy a 
szféra, hemiszféra titkait. A csillagok vizsgálata kapcsán 
kerül említésre az orgonasíphoz hasonló cső, amely 
mindössze a kutató tekintet összpontosítását segítette a 
csillagos égbolt egy kiválasztott részére. 

Gerbert a zene elméleti művelése mellett gyakorló ze-
nésznek tekinthető. 986 tavaszán Aurillac apátját biztosí-
totta arról, hogy a kért orgona jó helyen van, ti. Bobbio 
monostorában. Gondja volt arra is, hogy a zene iránt ér-
deklődő szerzetes növendékeknek tanítványa, Constantin 
tovább adhassa elméleti és gyakorlati zenei ismereteit. 

Zeneelmélet, számelmélet
A közelmúltban fedezték föl Gerbert zeneelméleti mű-
vét, amely az akusztika kérdéseit tárgyalja. Többek ké-
résére foglalta írásba a számelméleten nyugvó gondola-
tait. Annál is inkább időszerű volt Gerbert zenével kap-
csolatos meglátásainak közreadása, mert ekkortájt ter-
jedt el a monokord mint fölöttébb alkalmas hangszer a 
liturgikus ének tanításához-tanulásához. 

Észak-Itáliában Gerbert – II. Szilveszter pápasága alatt 
egy névtelen szerző párbeszéd formájában értekezvén a 
zenéről, elmagyarázta a tanítványnak, miként tudja a 
monokordot „ének-vezető” gyanánt használni. Gerbert 
a reimsi székesegyházi iskola tanáraként (972-989) nem 
csak levél segítségével oktatta a zene iránt érdeklődő ta-
nítványt, hanem élő szóval, énekkel tanítványok sokasá-
gát. Ezek után természetes, hogy első egyházi otthona, 
Aurillac monostora iránti háláját gregorián ének szerző-
jeként megörökítette. Az alapító apát, Aurillaci Géraud 

III. Ottó 
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idején, 998-ban a császár óhajára elnyerte Ravenna érse-
ki székét. V. Gergely pápa valójában Ottó unokafivére 
volt, Karintiai Brunó és 24 évesen lett pápa. Hamarosan 
bekövetkezett halála után Gerbert mint II. Szilveszter 
pápa a fiatal III. Ottó eszményi munkatársának bizo-
nyult. A császár, bár nehezen viselte az itáliai éghajlatot, 
az első évezred alkonyán Rómába költözött. Újjászer-
vezte Róma közigazgatását, hogy a keresztény biroda-
lom alkalmas központjává váljék. A pápa támogatta ta-
nítványát, aki viszont a mesterét támogatta, hogy a szü-
lető magyar és lengyel keresztény állam és egyház szá-
mára a földrajzi távolság ellenére is hatékony támogatást 
nyújthasson. Ennek gyümölcse a Szent István részére 
küldött koronázási jelvények együttese, főként az első 
(elveszett) korona.

Nem vágyta a karriert
Milyen ember volt a szerzetesből lett pápa? Fennmaradt le-
velezéséből világosan kibontakozik alakja, aki bár nagy 
karriert befutott, mégsem volt a hatalom megszállottja, 
nem volt számító, ravasz karrierista. Kapcsolatai révén ma-
gasra jutott ugyan, ám emberi kapcsolatai alapján megnye-
rő egyéniség volt, hűséges barátnak bizonyult. Nem írt lelki 
értekezést a barátság erényéről, hanem azt megélte, gyako-
rolta. Levelei udvarias hangvétele természetes velejárója 
közlékenységének jóban, rosszban. Amikor a címzettet hű-
ségéről biztosítja, az nem szóvirág, hanem ténymegállapí-
tás. Udvariassága baráti érzelmeinek elegáns köntöse. „Jól-
lehet részedről semmit nem érdemlek, híred és udvariassá-
god engem arra késztetnek, hogy bizalommal legyek irán-
tad és nyugodtan rád hagyatkozzam” – írta Barcelonai 
Llobetnek 984 áprilisában és egy asztrologiai könyvet kért 
tőle. Legfontosabb barátai püspökök és apátok, barátságból 
átitatott legszebb szavait Aurillac szerzeteseinek tartogatta, 
soha nem feledte el, hogy közülük való és nem győzte ismé-
telni háláját irántuk. A barátság az imádsággal párban járt 
lelkében, és az őszinte barátságot Isten ajándékának tekin-
tette. A keresztény hit embereként nem elméleti síkon kö-
zelítette meg a természetfölötti valóságot, hanem megélte a 
hitet. Bobbioba Rainard szerzetesnek írta: „tagadd meg a 
reménytelenséget, bizakodj Isten irgalmában.” Adeleida ki-
rálynőnek 997 tavaszán-nyarán ezt írta: „Isten kegyelme 
számtalan veszélytől megóvott. Bennem lakást vesz és 
megőriz teljes hűségben.” A jeruzsálemi egyház nevében ír-
ta: „Jóllehet Krisztus istensége révén mindenütt jelen van, 
mégis, emberségében itt (t.i. Jeruzsálemben) született, szen-
vedett, lett eltemetve és támadt föl, ment a mennybe.” Cél-
kitűzése: „sokaknak segíteni, senkinek nem ártani”, meg-
valósult rövid pápasága alatt. 

A római arisztokrácia nem akarta megérteni sem a 
császár, sem a pápa elképzelését a birodalom-eszme föl-
támasztásával kapcsolatban. Inkább föllázadtak elle-
nük, rövid távú, partikuláris érdekekből. Ők menekül-
ni kényszerültek, előbb az Angyalvárba, majd Raven-
nába. Egy évvel később, 1002. január 24-én meghalt a 
tanítvány-császár, majd a mester-pápa 1003. május 12-
én követte őt a sírba. Így fejeződött be „egy túl fiatal 
császár és egy túl tudós pápa” pályafutása, amely a to-
vábbiakban történteken ott hagyta nyomát. 

TÖRÖK JÓZSEF

Az egérlyuk evolúciója

Biológiaórán mindannyian megismerkedhettünk az-
zal, hogy a borsószem kerek vagy szögletes formáját 
vagy a csodatölcsér virágjának színét hogyan befolyásol-
ja az azt kódoló génváltozatok száma, öröklésmenete. A 
viselkedés öröklődéséről jóval kevesebbet tudunk, pedig 
a növényeknél bevált keresztezési manőverekkel ugyan-
úgy megbecsülhető, hogy hány gén eltérő működése áll 
a háttérben. Az amerikai egerek két közeli rokon faja 
kereszteződhet egymással, de nem igazán szoktak talál-
kozni, mert a magyar nevet nélkülözni kénytelen 
Peromyscus polionotus a nyílt mezőkön él, az őzegér vi-
szont az erdős területeket is 
kedveli. Hiába a közeli ro-
konság, mégis másféle 
üreget ásnak maguknak. 
A P. polionotus keres egy 
buckát, amibe hosszú, víz-
szintes alagutat fúr, ezt a 
végén kitágítja fészek-
kamrának, és ehhez a fel-
színhez tartó, vakon vég-
ződő menekülőalagutat is 
csatol. Az őzegér bejárati 
alagútja jóval rövidebb, az 
üreg kisebb, és nincs menekülőjárata. Mivel ez az üreg 
egyszerűbb, feltételezhető, hogy ez az ősibb forma, és a 
P. polionotusban a nyíltabb területre költözéssel párhuza-
mosan alakult ki az összetettebb üreg építését szabályozó 
viselkedés. 

A két egérfaj keresztezésével ki lehet deríteni, hogy 
mekkora genetikai változásra van szükség ilyen jelentős 
viselkedésbeli különbségekhez. Nos, a keresztezéssel létre-
jött hibridek bejárati alagútja hosszabb lett, mint az őz-
egéré, és menekülőalagutat is építettek, ami a másik faj 
alagútásási stílusának dominanciájára utal. Az utódokat 
ezután visszakeresztezték az őzegér szülői törzshöz. Az 
így született egereknek körülbelül fele fúrt menekülőala-
gutat, a bejárati alagút hossza viszont igen változatos lett, 
az utódok mindössze nyolcada épített őzegérszerűt. 
Mindez azt jelzi, hogy a menekülőalagút készítését egyet-
len gén szabályozza, a bejárati alagútét több. 

Ennyivel akár meg is elégedhetnénk, de a molekuláris 
genetikai technikák ma már lehetővé teszik azt is, hogy 
a kutatók pontosan beazonosítsák a viselkedés hátteré-
ben álló géneket. Úgy találták, hogy mindössze egyetlen 
génhely szabályozza a menekülő alagút ásását, három a 
bejárati alagútét, és mindezek egymástól függetlenül 
öröklődnek. Az eredmény arra utal, hogy felettébb bo-
nyolult viselkedésformák is kialakulhatnak egyszerű ge-
netikai modulokból, amelyek egymástól függetlenül 
változnak az evolúció során.  

kubinyi enikő

ÉT-ETOLÓGIA
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majd az üstökösről készített felvéte-
lek tudományos elemzésében vettem 
részt. 1993-tól a mai napig elsősor-
ban a Hubble-űrtávcső és különböző 
infravörös űrcsillagászati távcsövek 
üstökösmegfigyeléseivel foglalko-
zom.
– Hogyan, milyen eszközökkel és 
módszerekkel dolgozik?
– Piszkéstetőn elsősorban az 1 méteres 
RCC-teleszkóppal, fotometriai szín-
szűrőkkel egyszerű felépítésű ősere-
deti kisbolygók és üstökösök foto-
metriai megfigyelését végzem. A kis-
bolygók fényváltozásáról felvett 
fénygörbéből az égitest forgása, köze-
lítő alakja, színe határozható meg. A 
képfelvételek azt is megmutathatják, 
hogy egyes kisbolygók esetleg 
kigázosodást, porkibocsátást mutat-
nak-e, vagyis üstökösként viselked-
nek-e. Ilyen az Elst-Pizarro, amely 
hol üstökösszerű, hol pedig kisboly-
gószerű viselkedést mutat. A tanul-
mányozása kapcsán írt szakcikkem 
inspirálta David Jewitt amerikai csil-
lagászt ennek az objektumnak nagy 
távcsövekkel való további tanulmá-
nyozására, sőt több hasonló égitestet 

is talált. Mindez a fő kisbolygó-öv üs-
tököseinek mint új égitesttípusnak a 
felfedezéséhez vezetett.

Az üstökösök aktivitását és a kó-
májuk szerkezetét figyelem meg. 
Nemzetközi együttműködésben űr-
távcsövekkel dolgozom, ezekkel az 
üstökösmagokat és mag körüli kó-
májukat is tanulmányozni lehet. 
Már dolgoztam a Rosetta OSIRIS- 
kamerái által megfigyelt kisbolygók 
fotometriai adataival, illetve a prog-
ram célüstökösének HST- és Spitzer- 
űrtávcsövekkel történt megfigyelési 
eredményeivel is.

Egyszerű égi mechanikai módsze-
rekkel megvizsgáltam a Kuiper-öv 
objektumai között lehetséges kettős 
kisbolygók stabilitását. Az ezzel kap-
csolatban megjelent dolgozatom nyo-
mán elindulva fel is fedezték az első 
ilyen kettős kisbolygót a Neptunusz 
pályáján túli kisbolygó-övezetben a 
Hawaii-szigeteken levő Kanadai-
Francia-Hawaii 3,6 méteres nagy te-
leszkóppal. 
– Milyen hagyományai, jelene és jö-
vője van az üstökösök kutatásának 
hazánkban?

– Nem nehéz elképzelni, miért lesz 
valaki csillagász, de miért és mióta 
foglalkozik üstökösökkel?
– Több dolog is felkeltette érdeklő-
désemet. A 60-as és 70-es évek for-
dulóján teljesedett be az Apollo hold-
program, s ez a hazai csillagászati is-
meretterjesztésnek, illetve amatőr 
csillagászatnak is egyedülálló kor-
szaka volt. Az egri gimnáziumi évek 
alatt egy 15 cm-es tükörátmérőjű 
távcsövet is készítettem. 1973-74 for-
dulóján a Kohoutek- és Bradfield-
üstököst, 1975-ben a Kobayashi–
Berger–Milon–üstököst figyeltem 
meg, majd 1976 tavaszán a látványos 
West-üstököst. Az ELTE TTK-n a 
Diákkörben már az üstökösök ion-
csóvájának térbeli iránymeghatáro-
zásával foglalkoztam, ami megerősí-
tette bennem a már addig is meglévő 
érdeklődésemet. Az egyetem elvég-
zése után 1981-től azonnal bekapcso-
lódtam a MTA KFKI RMKI-ban 
az éppen induló VEGA űrprogram-
ba, amely két űrszondával a Halley-
üstökös közeli vizsgálatát tűzte ki 
célul. A televíziós képfelvevő rend-
szerek elkészítésében dolgoztam, 
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CSÓVÁS ÉGI VÁNDOROK 
HAZAI KUTATÁSA

Tizenhat szek esztendW után ismét szabadszemes üstököst 
figyelhetünk meg Magyarországról, ráadásul idén kettWt is. 
Lapunkban több írás olvasható ezen égitestek láthatóságáról, 
tulajdonságairól, érdekességeirWl. Dr. Tóth Imre csillagásszal 
az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontja Konkoly 
Thege Miklós Csillagászati Intézete munkatársával, a téma 
egyik legjobb hazai szakértWjével az üstökösök magyar vonat-

kozású kutatásairól beszélgettünk. 
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gez. A programban jelentős a ma-
gyar űrtechnológiai és tudományos 
részvétel. Ebben a BME, az MTA 
Energiatudományi Intézete és az 
MTA Wigner Fizikai Kutatóköz-
pont is részt vesz. 
– Miért fontos a csillagászat számára 
ezeknek az égitesteknek a kutatása?
– Az üstökösök magja a legősibb kis 
égitesttípus a Naprendszerben, és 
számunkra ma is elérhető, tanulmá-
nyozható. A mag legnagyobb részé-
ben érintetlenül, változatlan formá-
ban megőrizte a bolygórendszerünk 
kialakulása kezdetén meglévő fizi-
kai és kémiai állapotok lenyomatát. 
A legutóbbi helyszíni űrszondás 
vizsgálatok rendkívül sokfélének, 
egymástól eltérőnek mutatják az 
üstökösmagokat, ami sok új kérdést 
vet fel: mi lehet ennek a sokféleség-
nek az oka és milyen típusok lehet-
nek? Hogyan néz ki az üstökösmagok 
belseje, milyen a belső szerkezetük, 
kémiai összetételük? Ma még nem 
ismert, hogy mi az üstökösök aktivi-
tásának pontos fizikai mechanizmu-
sa. Hogy „működik” egy üstökös, 
amikor aktív? Milyenek voltak a ko-
rai Naprendszer fizikai és kémiai vi-
szonyai? Érdekes kérdés az is, hogy 
vajon minden üstökös az ősi Nap-
rendszerben keletkezett, vagy van-
nak-e olyanok, amelyek más csillag 
körüli ősködben keletkeztek és on-
nan elszöktek, majd a Nap befogta 
őket. Tehát még van bőven kutatni-
való az üstökösök világában.

TRUPKA ZOLTÁN

körül forog”. Tehát Terkán már 
használta az akkor még csak feltéte-
lezett üstökösmag fogalmát. 

Az 1930–40-es években Kulin 
György végzett kisbolygó- és üs tö-
kös megfigyeléseket és tett felfedezé-
seket a sváb-hegyi csillagvizsgáló 60 
cm-es tükrös távcsövével, majd a 60-
as évektől az 90-es évek közepéig 
Lovas Miklós fedezett fel üstökösö-
ket és kisbolygókat a Schmidt-táv-
csővel Piszkéstetőn. Az IRAS infra-
vörös csillagászati mesterséges hold 
által felfedezett gyorsan mozgó kis-
bolygók, üstökösök földi távcsövek-
kel való követési programjába kap-
csolódtam be Lovas Miklóssal együtt 
a Schmidt-teleszkóp segítségével. 
1985-ben ezzel a nagyszerű tele-
szkóppal lefotóztam a közeledő Hal-
ley-üstököst is. Intézetünkben jelen-
leg Sárneczky Krisztián és Szabó M. 
Gyula is kutatja a kisbolygókat és üs-
tökösöket földi távcsövekkel. Kollé-
gáim, Kiss Csaba és Pál András pedig 
az ESA Herschel infravörös űrtávcsö-
vével a Neptunuszon túli kisbolygók 
megfigyelésében vettek részt egy 
nemzetközi program keretében,

A magyar vonatkozású kutatások 
közeljövőjében szerepel az ESA 
Rosetta-szondája, mely 2014-15-
ben hosszú időn keresztül fogja 
közvetlen közelről tanulmányozni a 
Csur jumov–Geraszimenkó-üstökös 
magját. A Philae elnevezésű leszál-
lóegység a tudomány történetében 
először ereszkedik le egy üs tö kös-
mag felszínére, és ott méréseket vé-

– Meglepően régiek ezek a hagyo-
mányok, bár hosszú ideig az üstökö-
söket nem is tekintették égitestek-
nek. A megfigyelőtől való távolsá-
guk ismerete eldönthette volna a 
kérdést, de ennek meghatározása 
nem könnyű feladat. Az első ezzel 
kapcsolatos eredmények magyar 
földön születtek, Mátyás király ud-
vari csillagásza, Regiomontanus az 
1472-es januári nagy üstököst figyel-
te meg, és bár Kepler és Hevelius hi-
bákat mutatott ki a számításaiban, 
de Regiomontanus törekvése az üs-
tökösök vizsgálatának egy új szem-
léletét jelentette és jó példát mutatott 
a kortárs és a későbbi korok csillagá-
szainak.

Az üstökösök fizikai mibenlétének 
megértéséhez bizonyos meteorrajok 
és üstökösök szoros kapcsolatának 
kimutatása, illetve az üstökösök és 
bizonyos rajmeteorok kémiai hason-
lóságának kimutatása jelentette az 
első lépéseket. Ebben világviszony-
latban is kimagasló eredményeket 
ért el Konkoly Thege Miklós az 
ógyallai csillagvizsgálójában. A Hal-
ley-üstökös 1910-es láthatósága ide-
jén nagyszabású megfigyelési kam-
pányt szervezett, amelynek során si-
került a kóma fényességét és szerkeze-
tének finom részleteit is megfigyelni. 
Terkán Lajos a kóma fényességé-
nek szabályosan ismétlődő, periodi-
kus változásából arra következte-
tett, hogy belsejében egy körte ala-
kú test lehet, „mely a hossztengelyé-
re valamelyik ferde fekvésű tengely 

 1996 tavaszának fényes üstökösérQl,  a C/1996 B2 Hyakutake-üstökösrQl a 
piszkéstetQi 1 méteres RCC-teleszkóppal készült két kép 1996. március 21–22-
e (bal oldalon) és 23–24-e éjszakáin (jobb oldalon). A számítógéppel átszínezett 

felvételeken jól látszik az üstökös kómája és a porcsóva kezdetének 
fényességeloszlása és izofotáinak néhány nap alatt bekövetkezett változása. 

A Halley-üstökös magjának megismerése elQtt és közvetlenül 
utána megalkotott üstökösmagmodellek: a) Whipple-féle 

„piszkos hógolyó”, b) fraktál-aggregátum modellje, c) Qseredeti 
építQblokkok halmaza, d) az üstökösmag jeges ragasztóanyag 

modellje.
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A nagypéntek Jézus keresztha-
lálának emléknapja. A leg-
nagyobb böjt és gyász ideje. 

Kocsola környékén szilvalevest főz-
tek aszalékból és laskát sütöttek zsír 
nélkül. A gazdagabbak ezt vajjal ön-
tözték meg. Délig azonban nem et-
tek semmit. A szilvalevest a magya-
rok nagyon szerették, paprikával, a 
miklósvári németek pedig cukorral 
és fahéjjal ízesítették. A németek 
pogácsával ették, a magyarok ke-
nyérrel. A nagypénteki vacsora pe-
dig keserű túró volt. A böjti tilalom 
nem terjedt ki azonban a pálinka-
ivásra. Általános hiedelem szerint 
nagypénteken nem sütöttek kenye-
ret, mert az ilyen kenyér kővé válna. 
E napon nem szítottak tüzet, már 
csak ezért sem sülhetett kenyér. A 
szakályiak ebédre tarkabablevest 
(habarva), mákos tésztát, aszalékból 
meggylevest, szilvalevest főztek. 
Ezen a napon kétszer ettek, reggeli 
nem volt. A vacsora az ebédhez ha-
sonló volt, esetleg tojást ettek.

A pénteki napot általában szeren-
csétlennek vélték, különösen a nagy-
pénteket. Tiltották az állattartással 
kapcsolatos munkákat. Voltak azon-
ban olyan állattartással kapcsolatos 
műveletek, melyeknek éppen nagy-

H Ú S V É T I  N É P S Z O K Á S O K  A  K A P O S  M E N T É N

MEGTISZTULÁS IDEJE
A tavasz, a természet megújho-

dása az embert is környezete 

megtisztítására készteti. A pa -

rasztgazdák a nagyhéten ipar-

kodtak rendbe tenni portájukat. 

KaposszekcsWn úgy tartották, 
hogy a nagyhéten vetett mag 

nagyra nW. Kocsola környékén 
nagyhéten húsevés nem volt: 
tejet, tejfölt, túrót, krumplile-

vest ettek, pattogatott és fWtt 
kukoricát cukorrépával édesí-

tettek vagy pedig sóztak. 

péntek volt a hagyományos ideje, 
például a farkalásnak és a herélés-
nek, a jószágok bélyegzésének.

Holló ilyenkor mossa a fiát
Betegséget elhárító, tisztító, termé-
kenységvarázsló erőt tulajdonítottak 
a víznek. Ez különös jelentőséget ka-
pott ezen a napon. Úgy vélték, aki 
nagypénteken napfelkelte előtt meg-
fürdik, azon nem fog a betegség. 
Volt, ahol elegendőnek tartották a 
mosdást, ezt azzal magyarázták, 
hogy a „holló ilyenkor mossa a fiát”. Ezt 
a mosdást nemcsak betegség ellen 
tartották jónak, hanem szépségva-
rázslónak, sőt a szeplő ellenszerének is 
vélték. A nagypénteki mosdásnak, 
fürdésnek különféle más magyaráza-
tot is adtak. A nagypénteki jószágfü-
rösztés is sokfelé volt ismert, hasonló-
an egészségvarázsló célzattal.

Ozorán „nagypénteken napfölkelte 
előtt azok a lányok, akiknek valami 
bajuk, vagy sebük volt, vagy szeplősek 
voltak. Lementek a Sióra vagy a 
Cincára s a beteg, sebes vagy szeplős 
testrészüket megmosták. Úgy tartot-
ták, hogy ha úgy jutnak el a Sióra 
vagy Cincára, hogy senkivel sem talál-
koznak, akkor betegségükből meg-
gyógyulnak, sebük begyógyul, szeplőik 

eltűnnek.” Ebből a szokásból fejlőd-
hetett ki a későbbi gyakorlat, mely 
szerint mindenki „kiment a Sióra, 
vagy a Cincára megmosdani. Úgy kel-
lett menniük, hogy sem menet, sem jö-
vet senkivel ne találkozzanak s szót 
ne váltsanak. Úgy tartották, hogy ha 
minden feltétel teljesült, vagyis senki-
vel nem találkoztak, úgy megszépül-
nek. Így azután szinte le sem feküd-
tek ilyenkor a lányok, hogy feltétlen 
megszépüljenek”. Ozorán „nagypén-
teken napfölkelte előtt felkeltek az 
asszonyok a szobából kiindulva a 
konyhán át kifelé söpörtek, majd az 
udvart és a ház előtti utca részt is elsö-
pörték. A seprés közben mondogatták: 
’Ki csótány, büdös féreg mennyetek a 
füstös konyhába, mennyetek oda 
ahunnan gyűttetek.’ Ezt azért csinál-
ták, hogyha volt a házban bármiféle 
féreg az távozzon el, ha pedig nem 
volt, akkor soha se legyen.”

Kaposszekcsőn e napon csak későn 
gyújtottak tüzet, mert Szűz Mária 
keresi Jézust és a füstben nem találja. 
Tamásiban azt tartották, hogyha tü-
zet raknak, akkor a házhoz jönnek a 
bolhák. Szakcson nagypénteken nem 
volt szabad a szobában mosakodni, 
mert sok lesz a bolha. Tiszta fehérne-
műt nem lehetett felvenni, mert kelé-
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egy másik dróttal szorosan ráerősítet-
ték. Régebben a szárat is kifaragták, 
de most már többnyire csak lehántol-
ják. A gicától függ a hímzés vonalá-
nak szélessége, ezért a drót vastagsá-
gára nagyon ügyeltek. A bokréta 
drótból takarítottak meg egy darabot, 
ezt ősszel szerezték be, mivel ezzel és a 
kendercérnával fonták össze a halot-
tak napjára szánt koszorúkat is. Ter-
mészetesen egy háznál több gica is szo-
kott lenni, az egyik vékonyabbat, a 
másik szélesebbet írt, a harmadik pe-
dig jobban kézhez állt. 

A csempőke (agyagból készült vásári 
edény) szintén a kászliból került elő. 
Ebben tárolták a hímzéshez szükséges 
viaszt, amit a méhekkel foglalkozó 
gazdáktól kértek. Egy diónyi nagysá-
gú viasz 10 darab tojáshoz volt elegen-
dő. Sokszor szurkot, vagy kormot is 
tettek a viaszhoz, hogy sötétebb le-
gyen. Ha nem volt, viaszgyertyát ol-
vasztottak, de az hamar megmereve-
dett. 

A húsvéti tojás a locsolás viszonzása-
ként szerelmi ajándék, ugyanakkor 
számos példa bizonyítja, hogy mint a 
feltámadt Krisztus jelképe, a kereszt-
szülők hagyományos ajándéka is volt 
ezen a napon. Ezt az ajándékot a ke-
resztszülők vitték el, vagy a gyerme-
kek mentek érte. A húsvéti ajándéko-
zásnak ezen túl is voltak hagyományai. 
Az ajándékot hozó húsvéti nyúl képze-
te újabb keletű hagyomány, feltehető-
leg német nyelvterületről terjedt el a 
városi polgárság, majd a falusi lakosság 
körében. Mindenesetre a szapora nyúl 
– a tojás mellett – ugyancsak a termé-
kenységet szimbolizálta.

Férjjóslás
Nagyszombat napján a férjjóslásnak 
egy sajátos változata terjedt el: a leány 
egész napi böjt után megmosdott, de 
nem törölközött meg, a törölközőt a 
párnája alá tette. Úgy vélték, az a le-
gény lesz a jövendőbelije, aki álmában 
letörli az arcát.

A népi hagyományvilágra is kiható 
jellegzetes nagyszombati szertartás a 
tűzszentelés, illetve az új tűz kultusza. 
A szentelendő tüzet a templom előtt 
vagy a templom mellett égették. A 
megszentelt tűz parazsát a hívek haza-
vitték házaikba, és nagyon sokféle cél-
ra használták. A megszentelt tűz para-
zsának és eltett szenének a nép 
szentelmény-jelleget tulajdonított. 

Tamásiban azt tartották, hogy ha az 
„Alleluját” elmondták, meg szabad en-
ni a húsfélét. (Az „Alleluját” a nagy-
szombat esti feltámadási körmenetben 
énekelték.) Szakcson nagyszombaton a 
harangozás alatt az emberek az udvar-
ra futottak és megrázták a gyümölcs-
fákat, hogy sokat teremjenek. Tűz-
szentelésnél a falu lakói kis fadarabot 
vittek a templomba. Az udvaron eze-
ket gúlába rakták és meggyújtották. 
Ekkor szentelte meg a pap, amikor a 
fadarabok már feketék voltak eloltot-
ták a tüzet. Ebből a fából mindenki 
hazavitt magával egy darabot és a 
padlásra a szarufák mögé helyezték. A 
megszentelt fadarabot csak május első 
estéjén vették elő, mellyel keresztet raj-
zoltak minden kapura, ajtóra és mellé 
bodzaágat tűztek az esti harangszó 
alatt. A másik fontos nagyszombati 
szertartás a vízszentelés, egészen pon-
tosan a templom keresztelővizének 
megszentelése. A nagyszombaton 
szentelt vízhez sokféle hagyomány 
kapcsolódik. Általános elképzelés az, 
hogy akit az új vízben először keresz-
telnek meg, szerencsés lesz egész életé-
ben. A nagyszombat leglátványosabb 
vallásos szertartása a feltámadási kör-
menet. A középkorban húsvét hajna-
lán tartották, és kapcsolatba hozható a 
húsvéti határjárás szokásával. Az új-
korban az egyház előrehozta nagy-
szombat estéjére. Kaposszekcső leány-
egyház-mivoltával, tehát a nagyszom-
bati szertartások hiányával, laikus he-
lyettesítésével magyarázható az a helyi 
hagyomány, hogy az édesanya virra-
dat előtt az utcán tüzet rak, majd gyer-
mekeit felkölti, hogy melegedjenek 
mellette.

Húsvétvasárnap, akár csak más 
nagy egyházi ünnepen, szigorú mun-
katilalom volt, nem főztek, a trágyát 
nem hordták ki az istállóból, nem sö-
pörtek, varrni sem volt szabad stb.

Húsvétvasárnap jellegzetes ételeket 
ettek: sonkát, kalácsot, tojást, sőt 
bort, amit a gazdaasszony szentelni 
vitt el a templomba kosárban kendő-
vel letakarva. Sokfelé a szentelésről 
futottak hazafelé különféle magya-
rázattal. Például Szakcson az fejezi 
be hamarabb az aratást, aki előbb ér 
haza. Kocsola környékén húsvétva-
sárnap reggel kövesztett sonkát, főtt 
tojást, tormát ettek „likaskaláccsal”. 
Ebédre tyúkhúslevest tálaltak metélt 
tésztával, a tyúkot megpirították 

sek lesznek rajtuk. Tüzet nem volt 
szabad a házban addig gyújtani, míg 
máshol nem látták, hogy ég. (A kert-
ben égettek szemetet.) A XX. század 
elején még akadtak olyan jámbor 
öregasszonyok, például Tamásiban, 
akik nagypénteken délután, Krisztus 
halálának órájában, a kálvária ke-
resztje előtt térdelve magának Jézus-
nak gyónták meg bűneiket, és így 
mentek húsvétkor áldozni.

Általában a nagypéntek volt a tojás-
festés ideje. A tojás ősi termékenység-
szimbólum, a keresztény egyházi 
szimbolikában pedig a feltámadás jel-
képe és a XII. század óta szentelmény. 
A húsvéti tojások festésére a kémiai 
festékek elterjedése előtt természetes 
anyagokat használtak. Leggyakrab-
ban hagymalével festettek, de nyer-
hettek sárga színt a vadalmafa héjából, 
a bürökből zöldet, a lencse levéből ké-
ket. 

Koppányszántón nagypéntek dél-
utánján, miután minden dolgával 
végzett a gazdaasszony, és a konyhát is 
rendbe rakta, és előkészítette a húsvéti 
ételeket, előszedte a „kamurából” 
(kamra) „a szakajtóban” (fonott szal-
makosár) őrzött tojásokat. Rendsze-
rint sokat összegyűjtött, hogy kiválo-
gathassa belőle a legszebbeket. Ezután 
egyenként egymáshoz kocogtatta a 
tojásokat, hogy biztosan megállapít-
hassa, nincsenek-e megrepedve. 

A díszítés előtt a tojást szépen vizes 
ronggyal tisztára törölték, aztán a 
„kászli” fiókjából, állandó helyéről elő-
került a gica. A gicát minden asszony 
maga készítette. Kórósöprű szárából 
kb. arasznyi hosszúságú darabot vág-
tak le. Ennek mindkét végén köröm-
nyi mélységig bevágták, ebbe helyez-
ték az 5-6 krajcáros pipákról levett pi-
parezet, amit vékonyra összesodortak. 
Mind a két végére raktak, a piparéz 
kb. 1-1 centiméterre lógott ki mindkét 
oldalon. Ezután jó erős kendercérná-
val megkötötték. Ez volt az úgyneve-
zett kétágas gica, mivel mindkét vé-
gével lehetett cifrázni. Van egyágas 
gica is. Ez a készítési mód a legrégibb, 
az első világháború előtti időszakban 
használták. Az ezt követő időszakban 
a következőképpen készült: orgona 
vesszőt egyik végén kb. 1 cm mélysé-
gig bevágtak, aztán vékony drótot 
egy kötőtűre tekertek, majd a tűt ki-
húzták belőle, a drót a rugóhoz hason-
ló lett. Ezt dugták bele a gicaszárba és 
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ket, kikészítették a gazda ünneplő 
ruháját, azután bezárkóztak az első 
szobába öltözködni. Amikor már 
mindenki elkészült, a konyhában 
várakoztak az első harangszóra, 
közben az asszonyok egymás ruhá-
ját igazgatták. Ilyenkor húsvét nap-
ján már nem volt különösebb dolga 
a gazdaasszonynak.

A délutáni litánia előtt a kereszt-
anya előszedte a sifonér mélyéről a 
legszebb paszitos ruhákat, anyaguk 
szőttes, amit piros cifrával díszítet-
ték. Belekerült a bugyorba három-
négy darab hímes tojás és a húsvéti 
fánk, almával együtt. Egy gyerek-
nek több keresztanyja is volt. Az 
ajándékot egészen addig kapták, 
míg meg nem nősültek, vagy férj-
hez nem mentek. Az első világhá-
ború előtt az volt szokásban, hogy 
a délutáni litánia után a templom 
mellett ajándékozták meg a ke-
resztanyák a keresztgyermekeket. 
A két világháború között az úgy-
nevezett komajárás volt szokásban. 
A keresztanyák elvitték a litánia 
után az ajándékot, ott megvendé-
gelték őket.

Locsolás
Húsvéthétfői locsolásnak a víz tisz-
tító, termékenységvarázsló erejébe 
vetett hit az alapja. Valamikor víz-
bevető, vízbehányó hétfőnek nevez-
ték húsvét hétfőjét, ami utal a locso-
lás egykori módjára, vagyis gyakran 
erőszakkal a kúthoz, vályúhoz hur-
colták a lányokat, és vödörszám 
hordták rájuk a vizet. A szagos víz-
zel, kölnivel való locsolás és a locso-
lóversike újabb keletű szokás városon 
és falun egyaránt. 

egészben, a szegényebbek paradi-
csommártást készítettek hozzá, míg 
a gazdagabbak rizzsel ették. Töltött 
káposztát is készítettek, a szegények 
kukoricadarával, gazdagok rizzsel. 
Diós-mákos kalács volt zsírban ki-
sütve kelt tésztából.

A legrégibb húsvéti eledelek közé 
tartozik a tojás. A tojás az életnek, 
újjászületésnek archaikus jelképe. 
Amint a tojásból új élet kel, éppen 
úgy támad föl Krisztus is sírjából 
az ember megváltására. A piros to-
jás szentelményként való tisztelete 
és fogyasztása régebben bizonyára 
tudatosabb volt, mint ma. Első is-
mert adatunk boszorkányperekben 
bukkan fel. A szentelt ételek mara-
dékát legfeljebb tűzbe vethették. 
Többnyire azonban – akárcsak a 
karácsonyi morzsát – sokféle mó-
don felhasználták. Kapospulán a 
húsvéti kalács morzsáit egy hóna-
pig tárolták, azután odaadták a 
tyúkoknak. Volt, ahol a szentelt 
sonka csontját gyümölcsfára akasz-
tották, hogy sokat teremjen. A 
kapospulaiak szerint a szentelt son-
ka csontját nem szabad a kutyának 
adni, mert tutul (vonít) tőle. 

Koppányszántón korán reggel kelt 
a gazdaasszony, gyorsan felöltözött 
és sietett a templomba az ételszente-
lésre. Szakajtó ruhába pakolta a 
„fonyatost” (fonottkalács), a 
„lapickát” (füstölt disznóoldalast), 
kolbászt és sót. A szertartás végén 
mindenki fogta a batyuját, és meg-
indult a versenyfutás hazafelé. Azt 
tartották, ki milyen hamar ér haza, 
olyan gyorsan fog végezni az ara-
tással. Miután haza érkeztek az asz-
szonyok, felöltöztették a gyereke-

Szakcson, Kapospulán nem locsol-
tak. Ez a nap a rokonok és családta-
gok meglátogatásának napja volt, a 
családfők pedig e nap délutánján ha-
társzentelésre indultak. A fiatalok és 
a gyermekek a délutánt játékkal töl-
tötték. A legények a falu közepén, a 
mázsaház környékén, a métához ha-
sonlóan ütőkkel úgynevezett „labda-
verősdit” játszottak. A kisebb fiúk 
golyóztak, pénzdobálóst játszottak, 
pilinckéztek. Jellegzetes húsvéti já-
ték volt a főtt tojással játszott tojás-
törő és a tojásba pénzdobálás is. A lo-
csolást csak az első világháború után 
kezdték gyakorolni, de akkor is csak 
az utcán. „Ha az utcán ment egy leján, 
a legények hátulról odaoroszkodtak, s 
egy kandér, vaj cseber vizet a nyakába 
lottyantottak.” Koppányszántón ezt a 
napot a mulatozás töltötte ki, hiszen 
egész böjtben nem szólhatott a falu-
ban a zene. Ebéd után a lányok szé-
pen felöltöztek, összekaroltak és el-
sétáltak a kocsmáig. Hamarosan 
megérkeztek az idősebb asszonyok 
is. Majd szépen sorban helyet foglal-
tak a kocsma előtti padokon. Bent a 
legények vigadoztak. Amikor meg-
szólalt a citera és valamelyik legény-
nek táncolni támadt kedve, kiszólt 
az ablakon „Varga Örzse gyere be!”. A 
szólított leány bement, de a tánc vé-
gén ismét kiment és leült a többiek 
közé a padra. Természetesen volt 
olyan is, hogy valakit nem hívtak 
táncba. Ilyenkor azt mondták: „nem 
a tánc visz férjhez”.

„Amikor eresztett a kanász”, minden 
leány megindult hazafelé. Nagy szé-
gyen volt tovább maradni. A legények 
természetesen hajnalig vigadtak.

BALÁZS KOVÁCS SÁNDOR
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4. osztály
1. Megoldás: 6 szám felsorolása 3 pont
További 6 szám felsorolása: 6 pont
Ha a felsorolt számok között szerepel olyan, a feltételek-
nek nem megfelelő szám, akkor ezért 1 pont levonás jár 
a versenyzőnek.
A következő számok felelnek meg a feltételeknek:
0, 0, 1, 2 szerepel: 1020, 2010
0, 1, 1, 2 szerepel: 1012, 1021, 1201, 1210, 2101
0, 1, 2, 2 szerepel: 1202, 2012, 2021, 2102, 2120
Tehát: 12 szám felel meg a feltételeknek.               1 pont

 összesen: 10 pont

2. Helyesen határozza meg a fiúk számát: 
f = 12 : 4 · 3, f=9
Kilenc fiú van. 1 pont
Helyesen határozza meg a lányok számát: 
l = 12 - 9, l = 3 vagy: l = 12 : 4, l = 3
Három lány van.                                                   1 pont
Helyesen határozza meg a kosarazók számát: 
k = 12 : 3 · 2, k=8
Nyolc gyerek kosarazik. 1 pont
Helyesen határozza meg a teniszezők számát: 
t =12-8, t=4. Négy gyerek teniszezik 1 pont

a) Helyesen határozza meg a kosarazó fiúk számát: 
fiú + kosarazó = 8 + 9 = 17, gyerekek = 12
17 – 12 = a, a= 5
Öt fiú kosarazik.                                                   1 pont
Helyesen határozza meg a teniszező fiúk számát: 
b = 9 – 5, b = 4 
Négy fiú teniszezik.                                              1 pont
Helyesen válaszol a kérdésre: öt fiú kosorazik és négy  
fiú teniszezik. 1 pont

b) Helyesen határozza meg a kosarazó lányok számát: 
c = 8 – 5, c = 3                                                  
Három lány kosarazik.                                             1 pont
Helyesen határozza meg a teniszező lányok számát: 
d = 3 – 3, d = 0      
Nincs olyan lány, aki teniszezik.                            1 pont
Helyesen válaszol a kérdésre: három lány kosarazik, nul-
la lány teniszezik. 1 pont

összesen: 10 pont

5. osztály
1. Ábrázoljuk a számokat szakaszokkal: 
a harmadik szám: 

a második szám: 

az első szám: 
                                                                               3 pont

A számok összege: 5a + 56 = 66, tehát a = 2 2 pont
A három szám tehát: 48, 16, 2 2 pont

összesen: 7 pont

2. A 100-at három tényező szorzatára egyféleképpen 
tudjuk úgy bontani, hogy mindegyik tényező számjegy: 
100 = 4 · 5 · 5 3 pont
Két számjegy szorzataként nem állítható elő a 100.  2 pont
Így a legkisebb szám háromjegyű, és ez a 455 2 pont

összesen: 7 pont

                          6. osztály                                                    
1. A legkisebb pozitív egésznek a számjegyei a lehet         
legnagyobbak, így a legtöbb 9-es szerepel benne. 2 pont
Mivel 2012 = 9 · 223 + 5                                      2 pont 
Ezért a keresett szám 224 jegyű, az első jegye 5, 
a többi 223 jegye 9                                      3 pont

összesen: 7 pont

2. Tizenkét pozitív egész szám összegét így írhatjuk fel: 
n + l + n + 2 + n + 3 + .., + n + 12 = 246. 2 pont
A bal oldal így írható: 12n + 6 -1 3 = 246,
ebből 12n =1 68 és n = 14. 3 pont 
Tehát a keresett számok: 15, 16, 17, 18, ... 26. 2 pont

összesen: 7 pont

 7. osztály 
1. A 6-tal osztható számok azok, amelyek 2-vel és 
3-mal is oszthatók, tehát párosak, és számjegyeik 
összege osztható 3-mal.                                     1 pont
Az adott számjegyekből kiválasztott számnégyesek 
közül csak a 3+4+5+6 = 18 és a 2+3+4+6 = 15 összeg 
osztható 3-mal, tehát ezekből a számjegyekből lehet 
6-tal osztható, négyjegyű számokat készíteni. 3 pont

a

14a

14a 14a 14a

Folytatás a 408. oldalon.
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A hét nagyobb egységbe ren-
dezett tárlat hol korszakok, 
hol témák szerint csoporto-

sítva mutatja be Thorma János (Kis-
kunhalas, 1870 – Nagybánya, 1937)  
életművét, mindig egy-egy jól meg-
választott Thorma-idézettel indítva 
a megfelelő részt.

A látogatót a nagyméretű Szenve-
dők című kép fogadja, a moralizáló 
életképeket felvonultató egység fő-
műve. Thorma János első jelentős 
képe, amelyet 1891-ben festett, Bu-
dapesten nem aratott sikert, a Mű-
csarnok zsűrije először visszautasí-
totta, majd kegyelemből mégis kiál-
lította. A kritika és a közönség sem 

fogadta jól a képet. A kö-
vetkező évben München-
ben már sikere volt, majd az 
1894-es Párizsi Szalonon 
Mention Honorable (dicsé-
ret) elismerést kapott.

A kiállítás külön egységet 
szentel a korai portréknak, 
amelyek között ott találjuk 
Thorma portréművészeté-
nek kiemelkedő darabját, az 
Iványi-Grünwald Béla ké-
sőbbi feleségéről, Biltz Irén-
ről készült képet. Ez a fest-
mény a magyar szecessziós 
portréfestészet egyik leg-
szebb alkotása és Thorma 
János egyik legismertebb 
műve. Thorma egész élet-
művében fontos helyet fog-
lalnak el a portrék. Későbbi 
korszakaiból is – amikor 
már plein air képeket festett 
– több olyan képe látható, 
ahol a táj csak háttérül szol-
gál, a fő téma  továbbra is az 
arckép.

A történelmi képeket bemutató 
egység két jelentős műre épül úgy, 
hogy maguk az eredeti művek nem 
is láthatók. Az egyik az aradi vérta-
núk kivégzését ábrázoló kompozí-
ció. Az 1896-os millenniumi kiállí-
tások jó lehetőséget jelentettek egy 
kezdő festő számára, hogy nevét 
megismerjék. Sokan festettek törté-
nelmi képeket a magyar múlt dicső 
eseményeiről, de kortársaival ellen-
tétben Thorma az akkor még köz-
elmúlt talán legszomorúbb esemé-
nyét választotta témául. Három 

évig dolgozott a képen. Elutazott a 
helyszínre, beszélt szemtanúval és 
elolvasott mindent, amit a kivég-
zéssel kapcsolatban talált. A hata-
lomhoz lojális zsűri visszautasította 
a képet, hogy Ferenc Józsefet ne 
hozza kellemetlen helyzetbe. 
Thorma saját költségén bérelt kiál-
lítóhelyet az Aradi vértanúk bemuta-
tására. Óriási sikere volt, egy csa-
pásra ismert festő lett. Sajnos csak 
egy, az eredetihez képest kisméretű 
korabeli nyomatot nézhetünk meg. 
A másik történelmi témájú kép a 

A MAGYAR BARBIZON 
FESTVJE

A tavaly megrendezett nagysikere Ferenczy Károly-kiállítás után most a nagybányai festészet 
másik jelentWs alakjával ismerkedhetünk meg a Magyar Nemzeti Galériában. Még soha nem volt 
ennyi képet felvonultató, ilyen átfogó bemutatása munkásságának. A tárlaton – amely egy nem-
zetközi kiállítássorozat utolsó és legjelentWsebb állomása – mintegy százhúsz festményt és rajzot 
nézhetnek meg az érdeklWdWk, köztük olyanokat is, amelyek eddig ismeretlenek voltak a szakma 

és a nagyközönség elWtt.

N ATU R A LIS TA  TE R M É S Z E T S Z E M LÉ LE T  É S  G O N D O L ATISÁG

Biltz Irén portréja, 1892

Önarckép, 1897
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Talpra magyar!, amelyet 1898-ban 
kezdett festeni. Az első változatot 
1903-ban megsemmisítette. Való-
színűleg élete főművének szánta, 
mivel kisebb-nagyobb megszakítá-
sokkal egész hátralévő életében fes-

tette. Erről a művéről csak vázlatok 
láthatók. Mindkét kép a kiskunha-
lasi Thorma János Múzeumban ta-
lálható. Talán a képek állapota nem 
tette lehetővé a szállításukat és a ki-
állításukat? 

F ontos esemény Thorma életében 
a millennium évében, 1896-ban 

megalakuló nagybányai művészte-
lep, amely egész későbbi festői pályá-
ját meghatározta. Réti Istvánnal ők 
ketten beszélték rá Hollósy Simont, 
hogy a nyári hónapokra költöztesse 
Nagybányára müncheni festőiskolá-
ját. A kezdetektől részt vett az iskola 
munkájában, és Hollósy távozása 
után Ferenczy Károllyal, Réti Ist-
vánnal és Iványi-Grünwald Bélával 
együtt vezették az iskolát és a festő-
telepet. 1917-ben átvette Ferenczytől 
a Nagybányai Festők Társasága el-
nöki tisztét is. 

Külön csoportot alkotnak a kiállí-
táson az 1900-as évek elején festett 
népi életképek. Kiemelkedik közü-

lük az 1901-ben festett „tüzes kolori-
tú” Kocsisok között és az 1903-ban 
készült Október elseje, amellyel ismét 
sikert arat külföldön. Münchenben 
és Saint-Louisban nagy aranyérem-
mel tüntetik ki.

Különös, hogy a gyönyörű termé-
szeti környezetéről híres Nagybá-
nyán, a festőtelep fénykorában tör-
ténelmi kompozíciókon és népi 

életképeken dolgozott, és nem talá-
lunk a képei között olyat, amit csak 
a természet, a táj szépsége miatt fes-
tett volna. Bár pályáját végigkísérte 
a természetábrázolás, eleinte még-
sem felelt meg művészi felfogásá-
nak a táj önmagáért való festése. 
Idővel változtatott ezen az állás-
pontján, de szinte mindig elhelye-
zett a tájban alakokat, legtöbbször a 
kor divatja szerint öltözött fiatal 
nőket. 

A z utolsó nagy egység, a kései 
korszak bevezető Thorma-idé-

zetében minden benne van, amit er-
ről az időszakról el lehet mondani: 
„Művészetem ismét felébredt és olyan 
erősen ösztönöz, mint soha életemben. 
Tele vagyok képekkel (…) Itt kell foly-
tatnom tovább, ha be akarom fejezni 
méltóan a kezdetet”. 1927-ben lemon-
dott a festőiskola és a Nagybányai 
Festők Társaságának vezetéséről és a 
hátralévő években csak a festészeté-
nek élt. 1929-ben, az addig magá-
nyosan élő művész feleségül vette 
volt tanítványát, Kiss Margitot. Mű-
vészete megújult. Visszatalált az 
impresszionizmushoz, plein air fes-
tészete kiteljesedett. Már nem akart 
történeteket elmesélni, megelége-
dett a napsütötte nagybányai táj él-

ményének átadásával, színpompás, 
könnyed, oldott képeken. Ezek kö-
zött az öregkori munkák között ta-
lálunk kiemelkedő alkotásokat. Az 

SzenvedQk, 1891

Kocsisok között, 1901
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egész kiállítás legváratla-
nabb és legizgalmasabb da-
rabjai itt találhatók. Ilyen a 
Fürdőzőkhöz 1932-ben fes-
tett kisméretű vázlata is. 
Még egy szokatlan dolgot is 
felfedezhetünk ezen a ké-
pén. Thorma aláírta a ne-
vét, és ezzel tulajdonképpen 
befejezetté is nyilvánította 
a képet, de valamiért mégis 
fontosnak tartotta, hogy a 
szignó alá odaírja: vázlat.

Mindvégig nagy hasznára 
volt a nagybányai kolóniá-
nak. Jó diplomáciai érzéké-
nek köszönhetően a város-
vezetéssel és a helyi poltikai 
vezetőkkel is szót tudott ér-
teni még a román fennha-
tóság alatt is. Például, hogy 
fennmaradhasson a nagy-
bányai iskola, elvállalta: 
tandíj nélkül fogad hallga-
tókat nyaranta a bukaresti 
akadémiáról. Szimbolikus-
nak is tekinthető, hogy a 
nagybányai festőiskola 
Thorma halálának évé-
ben, 1937-ben zárta be végleg ka-
puit. A kiállításnak ezen a részén a 

rendezők egy monitort helyeztek el, 
amin Lakatos Iván: Alakok tájban cí-

mű négyrészes filmjét nézhe-
tik meg az érdeklődők a 
nagybányai művésztelep tör-
ténetéről, valamint egy Thor-
ma-kép restaurálásáról látha-
tunk néhány perces filmet.

Elkülönülten a kiállítástól, 
a félemeleti lépcsőfordu-

lóban láthatunk még egy ko-
rai, nagyméretű Thorma-
képet, a Békesség veletek! cí-
műt. Sajnos, a tárlaton erre 
való utalás nem található, így 
valószínű, hogy többen úgy 
mennek el a kiállításról, hogy 
ezt a képet nem látták. 

A kiállítás több közgyűjte-
mény és magángyűjtő segít-
ségével valósult meg. Sajnos 
a nagybányai Képzőművé-
szeti Múzeum nem volt kö-
zöttük, ők nem voltak haj-
landók az együttműködésre. 
A május 12-éig látogatható 
kiállításhoz katalógus ugyan 
nem készült, de az előtérben 
megvásárolható a vándorki-
állításhoz kiadott könyv, 
amely egy kicsit kárpótolhat 
bennünket.

NÉMETH JÁNOS

Nyári táj (FestQnQ), 1929

MezQn, 1927
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A z európai angolna (Anguilla 
anguilla) bölcsője az Atlanti-
óceán nyugati felén, a 

Sargasso-tenger mélységeiben talál-
ható. Szaporodási helyéről csak köz-
vetett ismereteink vannak, 
mert az intenzív kutatások el-
lenére eddig még nem lelték 
meg az ívóhelyét. A lebegő ik-
rából kikelő, üvegszerűen át-
tetsző, fűzfalevél alakú lárvák 
a Golf-, majd az Észak-atlanti-
áramlatokat felhasználva, de aktív 
úszással kevesebb mint egy év alatt 
érik el Európa partjait. Itt metamor-
fózison mennek keresztül, áttetsző 
testalakjuk hengeressé válik. (A ko-
rai fejlődési stádiumban lévő egye-
dekre külön szó is van, szembeötlő 
küllemük miatt azokat üvegangol-
nának nevezik.)

 A fiatal, de már „hús-vér” angol-
nák az áramlásokkal szemben vándo-
rolnak és telepítik be a kontinens part 
menti víztereit. Miközben áttérnek 
az édesvízi életformára, testük foko-
zatosan színessé válik. Hosszantartó 
édesvízi életciklusuk (ami 3–30, de 
bizonyos esetekben több mint 60 évig 
is eltarthat) végén érik el ivarérettsé-
güket, ekkor egy második metamor-
fózison mennek keresztül. Szemük 
megnagyobbodik, mellúszóik meg-
hosszabbodnak és feketévé, hasi olda-
luk ezüstössé válik. Ezalatt a víz 
áramlásával megegyező irányban ke-
resik az utat a tenger felé, majd a ten-
gerekből az óceánba.

Fokozottan veszélyeztetett 
A part menti vizekben elsősorban lá-
tásukra és rendkívül érzékeny szag-
lószervükre támaszkodnak vándor-

lásuk során, de a föld mágneses erő-
vonalait, valamint a különböző hő-
mérsékletű víztömegeket is képesek 
érzékelni és felhasználni tájékozódá-
sukhoz. Mikor elérik az Atlanti-
óceán kontinentális talapzatát, nagy 
mélységbe ereszkednek, így eltűn-
nek a halászok és kutatók szeme elől. 
A hosszú vándorút alatt – ekkor már 
nem táplálkoznak – felhalmozott 
testtartalékaik kimerülnek, a folya-
matos úszás, valamint az ivarszervek 
felépítése sok energiát igényel. Szá-
mukra azonban már csak egy feladat 
van hátra: a fajfenntartás. Ívás után 
elpusztulnak, hátrahagyva milliónyi 
megtermékenyített lebegő ikrát, 
hogy egy újabb generáció járja be ezt 

a valószínűtlennek ható csodálatos 
életutat. 
A legutóbbi 30 évben az olyan ked-
vezőtlen hatások, mint például a te-
nyésztésre befogott üvegangolna 
árának villámgyors emelkedése, a 
lárvák és a vándorló ivarérett példá-
nyok túlhalászata, környezetszeny-
nyezési problémák, valamint a faj 
pusztulását is okozó paraziták elsza-
porodása mind erőteljesen hatottak 
és hatnak a populáció méretére. 
Napjainkban készült tanulmányok 
szerint az Európa partjaihoz érő fia-
tal angolnák állományai 99 száza-
lékkal (!) csökkentek az 1980-as be-
csült állományokhoz képest. Ennek 
következtében az angolna felkerült a 

E G Y  N E M Z E T KÖ Z I  H I B R I D H A L  TÖ R T É N E T E

ANGOLNASPERMÁK 
VÁNDORÚTON

Halfaunánk egyik legellentmondásosabb tagja az angolna. Létjogosultságát a hazai vízrendszerben 

általában megkérdWjelezik – nem tekintik Wshonosnak. Sokan Wsi ösztönbWl fakadóan ki nem állhatják 
kígyószere testformája miatt, ellenben némelyek éppen emiatt rajonganak érte. Ha felülemelkedünk 

pillanatnyi benyomásunkon, akkor egy csodálatos életciklus rajzolódik ki elWttünk.

73466

FelnQtt európai angolna (MÜLLER TAMÁS FELVÉTELE)



404   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2013/13

zőket. A halakból mesterséges 
úton kinyert ivarsejteket termé-
kenyítik meg egymással, majd az 
ikrát ellenőrzött körülmények kö-
zött keltetik.

Az angolna szaporítását sajnos az 
előbb említett módszerekkel nem 
lehet megoldani, hiszen maga az 
első alapvető állapot sem létezik: a 
szaporodásra felkészült hal! Élet-
ciklusából adódóan a több ezer 
ki lométeres vándorút során fej-
lődnek ki az angolna ivarszervei 
és érik el azt a fejlettségi ál lapo-
tot, amely megléte esetén a ha-
gyományos szaporítási módszere-
ket alkalmazni lehetne. A kör-
nyezet befolyásolásával többen is 
próbálkoztak már ivarérést kivál-

tani angolnában. Ehhez a hal-
egyedeket ketrecekben nagy 
mélységekbe eresztették le (nyo-
más), vagy különféle kádakban, 
i l letve csövekben áramló vizes 
körülményeket teremtettek (ván-
dorlás), azonban az angolna ivar-
szervei i lyen kísérletekben nem 
vagy csak csekély mértékben in-
dultak fejlődésnek.

Természetvédelmi Világszövetség 
(IUCN) Vörös Listájára, méghozzá a 
„fokozottan veszélyeztetett” kategóri-
ába (egy kategóriával tovább a ter-
mészetből kipusztult állatfajok listája 
található…), míg a Természetvédel-
mi Világalap (WWF) 2007-ben a 
világ 10 legveszélyeztetettebb állat-
fajai közé sorolta az ázsiai orrszarvú, 
az afrikai és az indiai elefánt, illetve 
tigrisfajok társaságában. 

Kései felnWttkor
Az angolna tenyésztéséről a szó 
eredeti értelmében nem beszélhe-
tünk, mivel még senkinek nem si-
került mesterséges szaporítás után 
felnevelni egyetlen európai an-
golnalárvát sem. Az összes, Euró-

pában található angolna ugyanis 
mindmáig természetes ívásból 
származik. Az angolnanevelő te-
lepeken csupán a természetből be-
fogott üvegangolnák továbbneve-
lése folyik.

Miért ilyen nehéz a fajt szaporíta-
ni? Az akváriumi halak szaporítá-
sának egyik leggyakoribb formája, 
amikor az akvarista megpróbál az 
ívásra felkészült halaknak olyan 
körülményeket biztosítani, amely 
hasonlít a természetes ívóhelyhez. 
Ha jól sikerül, akkor olyan idegi-
hormonális folyamatok indulnak 
be, amelyek elősegítik az ivarsej-
tek végső érését, és a nász végén 
bekövetkezik a tulajdonképpeni 
ívás. Tógazdasági gyakorlatban a 
szaporodásra felkészült halakban 
hormonkezeléssel helyettesítik az 
egyes szaporodást kiváltó ténye-

Hormonkezeléssel
Jelenleg az angolnaszaporítási tech-
nika két fiziológiai folyamat ösztön-
zésén alapul. Egyfelől az ivarilag 
éretlen halak ivarszerveit különféle 
hormonok és hormonhatású anya-
gok hosszan tartó kezelésével (heti 
ismétléssel 2–5 hónapon keresztül) 
fejlődésre késztetik, majd az ívás 
előtt álló angolnában ovulációt vál-
tanak ki, szintén hormonokkal vagy 
hormontartalmú anyagokkal. Ha-
bár a hormonálisan előidézett ivarér-
lelési kísérletek e sajátos halak terén 
Európában kezdődtek meg az 1960-
as évek elején, jelentősebb sikereket 
az angolnanem egy másik fajában, a 
japán angolnában (Anguilla japonica) 
értek el japán kutatók. Nekik sike-
rült 1974-ben először szaporítani an-
golnát, 2003-ban pedig angolnalár-
vákat felnevelni üvegangolna koru-
kig. 2011-ben már arról számoltak 
be, hogy a ciklust bezárták; szaporí-
tásból származó halakat ivarérésig 
felnevelve, ismételten tudták szapo-
rítani azokat.

Földrészünkön – a számtalan pró-
bálkozás ellenére – csak három kuta-
tócsoportnak sikerült az európai an-
golna megtermékenyített ikráiból 
lárvát keltetni. E kísérletekben két 
csoport csupán néhány napig tudta 
életben tartani a lárvákat, míg a dán 
kutatóknak mindez 20 napig tartott. 
Sajnos nagyon kevés ismeretünk van 
a lárvák tartásával kapcsolatban, leg-
nagyobb problémát jelenleg a táplálá-
suk jelenti. Érdekesség, hogy Japán-
ban is történtek próbálkozások az eu-
rópai angolna szaporítására, de úgy 
találták, hogy a japán angolnában si-
keresen alkalmazott módszer(ek) 
nem ered mé nyes(ek) a „mi” angol-
nánk szaporításához.

Ha valaki ma Magyarországon an-
golnák szaporításával szeretne foglal-
kozni, annak az ország helyzetéből 
adódóan több nehézséggel kell számol-
nia: vizeinkbe az angolna természetes 
bevándorlási aránya csekély, így szinte 
kizárólag telepítésekből származó ha-
lakkal lehet kezdeni a kísérleteinket. 
Az 1991. évi balatoni angolnapusztulás 
után azonban a telepítéseket leállítot-
ták. A balatoni angolnaállomány po-
pulációbiológiai, ivarérettségi és egész-
ségügyi felmérése során nyert eredmé-
nyeink alapján a vándorlásában akadá-
lyozott, túlkoros (20–37 életévet 

Tíznapos angolnahibrid  

(HAJIME MATSUBARA FELVÉTELE)

Ikrafejés 
(MÜLLER TAMÁS FELVÉTELE)
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betöltött) balatoni angolna szaporodó-
képessége lecsökkent.

Laboratóriumi ivarérlelési vizsgálatok 
eredményei együttesen azt mutatták, 
hogy az állatok nem képesek túlélni az 
ivaréréssel járó intenzív fiziológiai folya-
matok jelentette megterhelést, ebből 
adódóan a hazai angolnaállomány faj-
megőrző szerepe ma már elenyésző.

Japán–magyar frigy
A sok nehézség ellenére jelentős sike-
reket értünk el a faj szaporodásbiológi-
ájának megismerése terén. Például an-
nak ellenére, hogy a faj tengervízben 
szaporodik, Gödöllőn, a Szent István 
Egyetemen a világon először sikerült 
laboratóriumi kö rül mé nyek között 
petesejtfejlődést beindítani édesvízben 
ivarérlelt ikrás angolnákban. Kísérleti 
alanynak hím angolnákat a már meg-
szűnt körömi angolnatelep ülepítő ta-
vaiból fogtunk. Édesvízben – hason-
lóan az ikrás egyedekhez – hímeket 
spermatermelésre sikerült késztet-
nünk, majd egy módosított módszer 
alapján a nyert „ivarterméket” mély-
hűtöttük, azaz folyékony nitrogénben 
tároltuk.

Japán kutatókkal együttműködve, 
mélyhűtött spermamintáinkat a távol-
keleti országba szállítottuk – seregnyi 
szigorú engedélyeztetési eljárást köve-
tően. A Hokkaido Egyetemen, ahol a 
világon elsőként sikerült szaporítani az 
angolnát, hibridizációs kísérletet haj-
tottunk végre: Magyarországról szár-
mazó spermaminta és japán angolna-

ikra termékenyítéséből életképes utó-
dokat nyertünk. Egyfelől a világon 
először sikerült édesvízben ivarérlelt 
angolnákból származó spermamintá-
val eredményes termékenyítést végez-
ni, másfelől mélyhűtött spermaminta 
felhasználásával életképes lárvát nyer-
ni. A Tokyo University of Agriculture 
laboratóriumában egy ismételt kiszál-
lítást követően sikeresen megismétel-
tük a kísérletet, és az utódokat 14 na-
pig neveltük fel.

A lárvák alaktani vizsgálata jelenleg is 
tart. Reméljük, hogy sok információt 
nyerünk belőlük, amelyeket a tisztán 
európai angolnalárvák nevelésében is 
felhasználhatunk a későbbiekben. A 
hibridizáció tényét a két faj FSH-
génjében található pontmutációra ala-
pozott módszerrel (PCR–RFLP) is si-
került igazolni. Az erre a faji elkülönítő 
bélyegre tervezett molekuláris geneti-
kai markerrel egyértelműen igazoltuk a 
hibrid angolnaegyedben mind az apai, 
mind pedig az anyai allélek egyidejű 
meglétét.

A munkákkal nem álltunk le. Az 
idei évben – a speciális előkészítő fázist 
követően – sikerült angolna ikrások-
ból ikrát nyernünk és termékenyíte-
nünk. Mindeközben – a jó kapcsolat-
kiépítésnek köszönhetően – Japánban 
is ivarérlelési kísérlet indul európai an-
golna ikrásokkal, amelyhez itthonról 
származó mélyhűtött spermamintákat 
szeretnének felhasználni. Reméljük, 
az ottani lárvanevelési tapasztalatokat 
felhasználva, végre áttörést sikerül el-
érnünk közösen.

MÜLLER TAMÁS

Halvány segéd

Halvány segédfogalmam sincs, mon-
dogatjuk néhanap. Honnét ered a 
fordulat? Felelhetném ugyanezt, 
de inkább utánanézek.
A közhivatalok egyes tisztviselőit 

a XX. század első felében megfo-
galmazóknak hívták, gyakornoka-
ikat pedig segédfogalmazóknak. A 
fogalom és a fogalmazó hasonló 
hangzását kiaknázva születhetett 
csak meg a nyomatékosító, tréfás, 
már-már zsargonba illő kifejezés.

Megkapta a halvány jelzőt a 
mozdonyvezetők nyelvéből köl-
csönzött gőzöm sincs kijelentés is, 
valamint ez a kissé triviálisabb 
forma: halvány dunsztom sincs róla. 
Van egy ezeknél durvább variáns 
is, azt ezúttal nem említem. 
„Halvány” leheletnyi hivalkodást 
érzek abban, hogy bizonyos kér-
désekre nem tudunk válaszolni. 
(A tudatlanság gőgössé tesz?) A 
tudást szívesebben tulajdonítjuk 
nálunk nagyobb, olykor termé-
szetfölötti hatalmaknak. Tudja Is-
ten. Tudja az ördög. Tudja a rosseb. 
Kézzelfoghatóbb dolgok is szóba 
jöhetnek, ám ezzel megint az 
alpár(iság) mezejére tévedünk.
Elődeink azt is mondták: tudja a 

herkópáter. Egy régi szólásmagya-
rázó szerint a Herkó nevű papról 
terjedt a fáma, hogy mindenre 
meg tud felelni. Nem tagadom, 
az újabb szakirodalomban is él ez 
a magyarázat, sőt meg is nevezik 
azt az Abaúj megyei plébánost, 
Hirkó Jánost, akinek a nevét sze-
rintük ez a mondás őrzi.  Az igaz-
ság szerintem mégis az, hogy a 
német Herrgott Vater  – Atyaúristen 
torzult alakjával van dolgunk. 
Nyelvünk alkotóelemei időn-

ként eltűnnek, felbukkannak, 
cserélődnek. A tudja a halvány 
herkópáter előfordulásáról egy-
előre nincs megbízható adatunk.

GYÁRFÁS ENDRE

Nyelv és Élet
Szerkeszti: 

GRÉTSY LÁSZLÓ

Spermafejés 
(BOKOR ZOLTÁN FELVÉTELE)
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2.
rész

A gyerekek nagyon sok 
időt töltenek az iskolában – 
nagyon sokat tehetünk te-

hát azért, hogy a mindennapi test-
mozgásban minden gyereknek része 
legyen. A mindennapi testnevelést a 
2011-ben elfogadott köznevelési tör-
vény alapján felmenő rendszerben 
vezetik be: a 2012/13-as tanévben az 
1, 5. és 9. osztályban kötelező meg-
szervezni, végül a 2016/17-es tanév-
ben már minden évfolyamon kötele-
ző lesz.

A felmentési „divat” csökkentésé-
ért a testnevelők, szülők és az orvo-
sok közösen tehetnek: el kell érniük, 

hogy a mindennapi testnevelésben a 
tanulók valóban vegyenek is részt, a 
fölösleges felmentéseket közös erő-
feszítéssel el kell kerülni. A szülők a 
gyermekeiket a nehézségek leküzdé-
sében segítsék, ne felmentéssel old-
ják meg az ilyen helyzeteket. (A test 
nevelése elkerülhetetlenül nehéznek 
érződő feladatok megoldását is 
igényli, ezek uralása az egyik fő 
egészséghatás fontos eszköze.) Szin-
tén fontos, hogy a testnevelésórán, a 
gimnasztika részeként foglalkozza-
nak a tartásjavító torna helyes vég-
zésével is minden gyermekkel, vala-
mint a gerinc- és ízületvédelem be-

tartása a testnevelés egészében, pél-
dául a fittségmérés, erősítések 
közben is – erre egyébként a felnőt-
teknek is nagy szükségük lenne a 
fitnesztermekben!

Sokat számít az elméleti órákon 
2-3 percben tartásjavító és egyúttal 
frissítő ülőtorna végzése is: ezzel 
nemcsak a testtartásért tesz a peda-
gógus, hanem a gyermekek figyel-
mét is felfrissítheti, hiszen a gyakor-
latok az agy keringését is javítják.

Nem elhanyagolható feladat a 
biomechanikailag jó iskolabútorok 
beszerzésének szorgalmazása, ha ez 
nem megy, akkor legalább ékpárna 
alkalmazása, illetve a helyes ülés 
megtanítása (ld. a cikk 1. részében). 
Hasznos egyébként az is, ha pihenés-
ként a kezüket hátra teszik a gyere-
kek – ez sokat segít a gerincnek, 
mert az élettani ágyéki (deréktáj) 
görbületet kiválóan megtámasztja. 
Figyeljünk arra, hogy a kisiskolások 
iskolatáskája a testsúly 10%-át nem 
haladhatja meg: ezt jogszabály sajnos 
nem írja elő, de az egészségügy ré-
széről ez az ajánlott (az Oktatási 
Közlönyben 2004-ben jelent meg, 
ld. www.gerinces.hu ).

Kevesen ismerik a Porci Berci bará-
tokat keres című, kisiskolásoknak 
szóló meseszerű oktatóprogramot – 
ennek megszervezése sokat taníthat 
a kicsiknek a helyes ülésről, állásról, 
emelésről (www.zalaszam.hu/pb). 
Az úszástanítást és az úszás szorgal-

A tartáshibák csökkentésére, egyúttal a fel-

nWttkori porckopásos gerincbetegségek el-
sWdleges megelWzésére az iskolának több 
eredményes eszköze is lehet. Cikksorozatunk 
szerzWje Dr. Somhegyi Annamária, az Országos 
Gerincgyógyászati Központ prevenciós igazgatója.

FELESLEGES
FELMENTÉSEK
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mazását több településen már meg 
tudták oldani, jó lenne, ha tovább 
tudna terjedni. A helyesen kivitele-
zett hátúszás és mellúszás a gerinc 
izmainak egyik legjobb erősítője. 

A fentiek egyik fontos pontja a 
biomechanikailag helyes testtartás 
kialakítását és fenntartását szolgáló 
speciális tartásjavító gyakorlatanyag 
alkalmazása a testnevelésben, min-
den tanuló részére. Mit is jelent ez a 
gyakorlatban?

A biomechanikailag helyes testtar-
tás azt a testtartást jelenti, melyben 
az izmok megfelelő működése a leg-
kisebb terhelést biztosítja a gerinc 
képletei részére a különböző test-
helyzetekben. Ennek kialakítására 
és fenntartására speciális gyakorlat-
anyag rendszeres alkalmazása szük-
séges a testnevelésben a gimnasztika 
részeként minden tanuló   számára 
(tehát minden évfolyamon). Ez a 
medence középállását és a testtartá-
sért felelős izmok egyensúlyát állítja 
középpontba, vagyis a testtartásért 
felelős összes izomcsoport kellően 
erős és kellően nyújtható állapotát 
alakítja ki és tartja fenn. 

A rendszeres alkalmazás azt jelen-
ti, hogy minden testnevelésórán a 
gimnasztika részeként meg kell 
éreztetni a helyes testtartást, majd 
testtájanként kell végighaladni a tel-
jes mozgásanyagon. Az első órán az 
1. testtáj testtartásért felelős izmai-
nak erősítő és nyújtó gyakorlatait 
kell végezni; a következő órán a he-
lyes testtartás megéreztetése után a 
2. testtáj megfelelő izmainak erősítő 
és nyújtó gyakorlatait kell végezni 
és így tovább (10 testtájra tagolódik 
a testtartásért felelős összes izom-
csoport erejét és nyújthatóságát fej-
lesztő gyakorlatanyag). Ezután újra 
az 1. testtáj gyakorlatai jönnek sorra 
és így tovább a tanév végéig. Így ér-
jük el, hogy minden testtartásért fe-
lelős izomcsoport erősítését és nyúj-
tását hatékonyan végezzük. 

A hatékonyság másik fontos krité-
riuma, hogy precízen kell végezni a 
gyakorlatokat, vagyis a kiindulási és 
véghelyzeteket pontosan be kell tar-
tani, máskülönben a gyakorlatok 
értelmetlenek vagy esetleg még ká-
rosak is lehetnek (nyújtani csak ak-
kor lehet eredményesen, ha az izom 

eredési és tapadási helye közt az ízü-
let nyújtott helyzetben van; a me-
dence középhelyzetben történő sta-
bilizálása nélkül végzett erőkifejtés 
pedig az ágyéki gerincen káros nyí-
róerőket ébreszt). A gyakorlatok 
pontos végrehajtása a működő iz-
mokra figyelve, nem pedig kívülről 
„diktált” ritmusra történjen. A 
mozgásanyag megtanítását a me-
dence középhelyzetének megérezte-
tésével kell kezdeni álló, ülő, háton 
és hason fekvő testhelyzetben, és ha 
ez már jól megy, akkor lehet végig-
menni a gyakorlatanyagon az imént 
leírtak szerint.

A tartásjavító torna végzése köz-
ben a helyes légzéstechnikára is oda 
kell figyelni: erőkifejtés általában 
kilégzéskor (annak is a végén), nyúj-
tás pedig légzésszünetben történjen. 

Kilélegezni nyitott szájon át kell, 
így nincs préselő hatás a gerincen.

A lábizmok erősítése is fontos a he-
lyes testtartás szempontjából, ezért 
ezeket is tartalmaznia kell a gim-
nasztikának (ez néhány egyszerű 
gyakorlat, az úgynevezett talptor-
na). A helyesen végzett tartásjavítás 
„mellékhatásként” a gátizomzatot is 
megerősíti, ezáltal az inkontinencia 
(vizeletcsepegés) megelőzését is  jóté-
konyan szolgálja.

A biomechanikailag helyes test-
tartás kialakítását és fenntartását 
szolgáló speciális gyakorlatanyag 
mindegyik korosztályban azonos. 

Különbségnek abban kell lennie, 
hogy a testnevelő pedagógus mi-
lyen módon motiválja a tanulókat 
és milyen szóhasználattal tanítja 
meg nekik az egyes testhelyzeteket 
és izomérzéseket. Felsőbb évfolya-
mokon a tanulók önmaguk is érté-
kelhetik a gyakorlatok pontos 
vagy hibás végzését, és korrigál-
hatják egymást is. A helyesen vég-
zett tartásjavító gyakorlatok a fe-
szes izmok nyúlása, a gyenge iz-
mok működtetése közben kellemes 
izomérzéseket okoznak, s ennek 
tudatos megélése a hatást is fokoz-
za, valamint a testtudat fejlődését 
is elősegíti.

A gerinc- és ízületvédelem sza-
bályainak betartása a testnevelési 
tananyag egészében szükséges, te-
hát például az egyéb gimnasztikai 

gyakorlatok, fittségmérés, testépí-
tés közben is.  

Mindez része a Nemzeti Alap-
tantervnek (NAT) 2003 óta, a ke-
rettanterveknek 2004 óta, de a 
2012-ben megújult NAT-ban és 
kerettantervben még hangsúlyo-
sabban szerepel. A köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC törvény 87. §. 
a szakmai ellenőrzés rendjének új-
raépítését is tartalmazza. Ez jelen-
tős lökést adhat annak, hogy a jól 
végzett tartásjavításban minden 
tanuló részesülhessen.

SOMHEGYI ANNAMÁRIA
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A 3, 4, 5, 6 számjegyekből készíthető páros számok 4-re 
vagy 6-ra végződnek, összesen 6+6 =12 ilyen van. 1 pont
A 2, 3, 4, 6 számjegyekből készíthető páros számok 2-re, 
4-re vagy 6-ra végződnek, összesen 6+6+6 = 18 ilyen 
szám van. 1 pont
Tehát 30 db megfelelő tulajdonságú szám van. 1 pont

összesen: 7 pont 

2. Készítsünk ábrát!                                              3 pont

A lányok 20%-a, vagyis ötödrésze szemüveges, tehát
 

részét, azaz 60 ·  = 48%-át a 7. osztálynak a nem

szemüveges lányok teszik ki.  4 pont
összesen: 7 pont

8. osztály
1. Célszerű általánosan számolni. Négy egymást követő 
páratlan szám szorzatához 16-ot adunk. 2 pont
(2k - 3 )(2k - 1)(2k + 1)(2k + 3) + 16 = 
= (4k2- 9)(4k2 - 1) + 16 = 16k4 - 40k2 + 25 = 
= (4k2 - 5)2. 5 pont 

összesen: 7 pont
2. Tegyük fel, hogy n+1+n+2+…+n+k = 2013.     1 pont
Ebből 

nk +            = 2013, 2nk + k(k+1) = 4026,

k(2n + k + 1) = 4026, 2 pont
k és 2n + 1 + k különböző paritásúak és 2n + l + k > k. 

2 pont
Az a cél, hogy k-t a lehető legnagyobbra válasszuk.
Mivel 4026 = 2 · 3 · 11 · 61 k = 61 és 2n + 1 + k =
66,  így n = 2 a jó választás.
Tehát 2013 = 3 + 4 + ... + 62 + 63.              2 pont 

összesen: 7 pont

Folytatás a 399. oldalról.

Fiúk
40%

Lányok
60%

KÖNYVTERMÉS 
Albert Valéria rovata

Egy időszerű filozófus

A lét kérdése mindig aktuális, ha egyéb-
ként nem is merül fel bennünk hétköznapi 
életünket illetően. Így hát időszerű tudo-
mány a filozófia is, az értelmünkben tük-
röződő lété. De mint mindennek, ennek is 

történelme van, s jelenkori történelmünkben a lengyel Leszek 
Ko ła kowsky időszerű.  Nekünk magyaroknak különösen azért 
is, mert 1956 – forradalmunkat szovjet tankokkal leverő – 
őszén a filozófus ezt mondta: a szocializmus nem lehet olyan 
állam, amelynek katonái elsőként lépnek egy másik ország 
földjére. Kezdetben dogmatikus marxista meggyőződéséből 
élete és hazája sorsának alakulása vezette el a marxista gondol-
kodás kritikai elemzéséhez. 

Legnépszerűbb munkája azonban a milliók hallgatta, Mit 
kérdeznek tőlünk a nagy filózófusok című televíziós előadássoro-
zat lett. Ezt tartalmazza írott formában a kötet. Nem filozófia-
történet abban az értelemben, hogy életrajzokat, életpályákat 
ismertet. A lényegről szól, neves gondolkodók eszmevilágából 
emeli ki a filozófiai kérdéseket, amelyek-
ről saját tudatunknak tapasztalatainkhoz, 
másokhoz, a világhoz való viszonyát 
megismerve – önismeret! –, tisztázva, 
ala kít va érdemes elgondolkodnunk. 

A sor hosszú: harminc nagy gondolko-
dó eszmevilágát, pontosabban egy-egy 
gondolatát idézik föl az előadások. Olyan 
gondolatot, amely fontos volt az illető-
nek, „az egyik tartópillére a háznak, amelyet 
felépített, ugyanakkor számunkra is érthető 
most, a jelenben, megpendítve egy húrt gondo-
latvilágunkban”. S hallgatóinak – ez esetben az olvasóknak – 
mindegyikből kiválaszt egy kérdést, „amely továbbra is fontos, 
azóta sem találunk rá megnyugtató választ”. 

Szókratesznek – akivel az előadássorozat kezdődik – például 
abból a gondolatából indul ki, hogy ha rosszat teszünk, tudat-
lanságunk az oka, kérdése etikai: ha így lenne, abból nem az 
következne-e, hogy bármit teszünk, ártatlanok vagyunk. Pla-
tón kapcsán: mi az igazságos, van-e valami, ami az emberektől 
függetlenül meghatározza? A közelebbi múltból Descartes 
kapcsán: „szabad-e azt mondanunk, hogy létezésem ugyanaz, mint 
a létezésem tudata?”. Ha az üdvösséghez kellő hit isteni kegye-
lem műve – mint Pascal gondolja –, mindegy-e, hogyan élünk, 
illetve nem lehetséges-e, hogy csak áltatjuk magunkat azzal, 
hogy van hitünk? 

S vajon Descartes-tal szemben – aki szerint mindent, ami 
véges, a végtelen korlátozásaként kell felfogni –, Lockénak 
adjunk igazat, aki azt mondja, tudatunkban negatív fogalom 
a végtelen, mert nem tudjuk elképzelni valamely valóság ki-
terjedését, lezárását? Hegel kapcsán: milyen mutatókkal em-
berellenes, pusztító cselekedetekre használták? Idézhetnénk 
időben még közelebbi gondolkodók – például Kant, Scho-
penhauer, Kierkegard, Nietzsche, Heidegger – eszméiből 
adódó kérdéseket is, de Kołakowski gondolatmenetét foly-
tatva, az olvasó dolga továbbgondolni ezeket. (Mit kérdeznek 
tőlünk a nagy filozófusok? 2012. Typotex Kiadó, 250 oldal, 2900 
forint) N. F.



Távolsági személyszállítás számokban

2011-ben a távolsági személyszállítás teljesítménye 26,0 
milliárd utaskilométert tett ki, ahol utóbbi 1 fő 1 kilomé-
terre történő elszállítását jelenti. E teljesítmény több mint 
héttizede a belföldi, a fennmaradó része pedig a nemzet-
közi közlekedéshez kötődik. A szállított utasok száma 
666 millió volt, s ezt a mutatót tekintve még inkább a 
belföldi közlekedés túlsúlya tapasztalható, 657 millió 
utazás ugyanis az országhatáron belül valósult meg.

A közlekedés lebonyolításában a legnagyobb szerep az 
autóbuszoké, 2011. évi részesedésük az utaskilométerben 
mért teljesítményben 46%-os, az utasok számát tekintve 
pedig 77%-os volt. A közúti helyközi személyszállítás túl-
nyomó részét a – helyi szállítás lebonyolításában is aktív – 
VOLÁN-társaságok bonyolítják le. Maga a VOLÁN 
fantázianév és a csiga formát szimbolizáló emb-
léma 1970 óta, a VOLÁN Tröszt megalakulásá-
nak évétől fonódik össze hazánkban az autóbu-
szos közlekedéssel. 2011-ben a közúti közösségi 
személyszállítás lebonyolításához szükséges autó-
buszok száma 17,4 ezer volt az országban, jelen-
tős részük (37%-uk) Ikarus márkájú. A második 
leggyakrabban előforduló gyártmányt a Merce-
des buszok jelentették, amelyek részesedése 12%-
os volt. Az autóbuszok átlagos kora 2011-ben 
13,9 évet tett ki, az állomány kora – a többi gép-
járműtípushoz hasonlóan – emelkedett az előző 
évihez képest. 

A második legfontosabb közlekedési módot a 
vasút jelenti, amely az utaskilométerben mért tel-
jesítményből 30%-kal, az utasok számából pedig 
22%-kal részesedett 2011-ben. Hazánkban a vas-
úthálózat hossza mintegy 7200 kilométert tett ki 2011-ben. 
A vasutas utazások átlagos távolsága ugyanebben az évben 
54 kilométer volt, s a díjszabást tekintve megállapítható, 
hogy az utazások 22%-a díjmentesen valósult meg. Az In-
terCity járatokat igénybe vevő utasok száma 7,4 millió volt, 
amely a teljes utasszám 5%-át jelentette. Az utaskilométer-
ben mért teljesítmény 85%-a másodosztályon, a fennmara-
dó része pedig első osztályon valósult meg. A legtöbb utas 
Ausztriába indult vagy onnan érkezett, számuk azonban 
együttesen sem érte el az 1 millió főt.

A harmadik legfontosabb közlekedési eszközt a repülő-
gépek jelentették, amelyek az utaskilométerben mért tel-
jesítményből 24%-kal, az utazások számából pedig nem 
egészen 1%-os aránnyal részesedtek. A repülőgépes utazá-
sok átlagos távolsága – majdnem 1300 kilométer – a többi 
közlekedési eszközön megvalósultak sokszorosát teszi ki, s 

egyben magyarázó tényezőt is jelent arra, hogy az utaski-
lométerben számolt részarány lényegesen magasabb az 
utasszámra jellemző arányhoz képest. A legnagyobb ma-
gyar légi fuvarozó, a Malév megszűnésével összefüggés-
ben azonban az egyes közlekedési eszközökhöz kötődő, a 
tavalyelőtti évet követően kialakuló részesedések – első-
sorban az utaskilométerben mértek – jelentősen külön-
bözni fognak a korábbiaktól. A repülőgépes közlekedés 
részaránya értelemszerűen lényegesen kisebb, a többié – 
mindenekelőtt az autóbuszoké és a vasúté – pedig maga-
sabb lesz. 2011-ben a magyar légi fuvarozóknak 88 milli-
árd forint menetdíjbevétele származott személyszállítás-
ból, amely a személyszállításból származó menetbevétel 
36%-át jelentette. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 
utasforgalma 2011-ben 8,9 millió fő volt. A budapesti re-
pülőtérről induló vagy oda érkező járatok 95%-a Európán 

belüli járat volt, a legnagyobb utasforgalom Németor-
szággal (1,5 millió fő), az Egyesült Királysággal (1,0 millió 
fő) és Olaszországgal (605 ezer fő) alakult ki.

A Malév csődjének hatására a légikikötő forgalma 
2012-ben lényegesen kisebb mértékben esett vissza, 
mint a szállítási teljesítmény, miután a Malév helyére be-
álló külföldi légitársaságok az utazási igények nagy ré-
szét kielégítették.

A vízi személyszállítást a lakosság leginkább szabadidős 
programként, nyaraláshoz, pihenéshez kapcsolódóan ve-
szi igénybe. Részesedése a teljesítményből kevesebb mint 
egy ezrelék. A 647 ezer utazás háromnegyede a Balato-
non, a fennmaradó része a Dunán valósult meg. Az átla-
gos utazási távolság a Dunán 51 kilométer, a magyar ten-
geren pedig 10 kilométer volt.

HERZOG TAMÁS
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Barna törpék  
hozzánk közeli párosa

Egy most felfedezett barna törpe 
párosa a harmadik hozzánk leg-

közelebb eső csillagrendszer, sőt az 
1916 óta felfedezettek közül ez a leg-
közelebbi. 

A barna törpék túl kis tömegű-
ek ahhoz, hogy bennük a nukleáris 
fúzió beindulhasson, ezért meglehe-
tősen halványak és hűvösek, inkább 
hasonlítanak egy Jupiter-szerű óriás-
bolygóhoz, mint a Naphoz hasonló-
an fénylő csillaghoz. 

„A páros távolsága 6,5 fényév” – 
mondta Kevin Luhman, a Pennsyl-
vaniai Állami Egyetem csillagász-
professzora, a felfedezőcsoport veze-
tője. Az eredményről az Astrophysical 
Journal Letters-ben számoltak be. 

A kettőst eredetileg a NASA 
WISE infravörös-műholdjának ég-
térképén fedezték fel, ez alapján a 
neve WISE J104915.57-531906. Picit 
távolabb van, mint a Naphoz máso-
dik legközelebbi csillag, az 1916-ban 
felfedezett, 6 fényévre levő Barnard 
csillag. A Naphoz legközelebbi csil-
lagrendszer továbbra is a 4,4 fényév-
re levő Alpha Centauri kettőse.

Luhman a WISE-műhold 2011-
es – összesen 13 hónapon át tartó – 
megfigyeléssorozatának felvételein 
bukkant rá az objektumra, amely 
szokatlanul gyors mozgásával tűnt 
ki a többi közül. „Ez arra utalt, hogy 
meglehetősen közel lehet hozzánk” – 
mondta Luhman. 

A csillagászok már régóta keresik 
a Nap egy feltételezett kísérőjét, 
amely a Naprendszer peremén túli 
halvány csillag, vörös vagy barna 
törpe (Nemesis). Ez az objektum 
azonban túlságosan gyorsan moz-
gott ahhoz, hogy ilyen – a Naphoz 
gravitációsan kötött, tehát nagyon 
hosszú periódusidejű pályán kerin-
gő – kísérő lehessen. Maradt a másik 
lehetőség a akutatók számára, hogy 
egy viszonylag közeli, ám önálló 
égitestről van szó.

Ezt követően Luhman átvizsgált 
más hasonló, 1978 és 1999 között 
készült égboltfelméréseket, ame-
lyeken szintén sikerült azonosítania 
az objektumot, s az adatok alap-
ján a távolságát is meghatározta. 
A chilei Gemini Obszervatórium 
távcsővével sikerült a spektrumát is 
megfigyelni, amiből kiderült, hogy 
az égitest meglehetősen hűvös égi-
test, nagy valószínűséggel egy barna 
törpe lehet. „Váratlan bónuszként az 
éles felvételek azt is elárulták, hogy nem 
is egy, hanem két barna törpéről van 
szó” – mondta Luhman.

(Astrophysical Journal Letters)

Az adatok megerősítették, hogy a 
marsjáró által vizsgált Yellowknife 
Bay (Sárgakés-öböl) nevű terület vala-
ha egy változó vízszintű tó medre le-
hetett, s abba a kráter pereméről lefutó 
vízfolyások torkolltak. A kőzetminta 
anyaga finomszemcsés iszapkőzet, 
amely agyag- és szulfátásványokat 
tartalmaz. Más, a Marson korábban 

talált nedves környezetektől eltérően 
itt nem uralkodtak sem erősen oxidá-
ló, sem túl sós vagy savas feltételek. 

A minta 20 százalékát olyan agyag-
ásványok alkották, amelyek a viszony-
lag friss víz és az üledékes kőzetben 
szintén jelen lévő, az olivinhez hasonló 
vulkáni eredetű ásványok reakciójá-
ban keletkezhettek. Az agyagásvá-

ÉletlehetWség  a Marson

A NASA Curiosity marsjárója idén 
február elején 6,4 centiméteres 

mélységig hatolt a Marsban, s első íz-
ben vett fúrásmintát. Az elemzése be-
váltotta mindazok reményeit, akik 
annak megerősítését várták a sajátos 
furómagtól, hogy a Marson – leg-
alábbis valaha – fennálltak a földihez 
hasonló élet feltételei.

A tudományos laboratórum anyag-
elemző berendezsei – a CheMin 
(Chemistry and Mineralogy) és a SAM 
(Sample Analysis at Mars) – a minták-
ban kén, nitrogén, oxigén, foszfor és 
szén jelenlétét mutatták ki, amelyek 
egytől egyig az élet építőköveihez nél-
külözhetetlen elemek. 

Korábban a NASA 

Opportunity marsjárója is 

vett mintát a Mars felszíni 

kQzetporából (balra).  
A Curiosity elsQ fúrása jóval 

szürkésebb színt hozott  

a felszínre (jobbra).

KÉP: NASA-JPL

A WISE J104915.57-531906 a nagy kép közepén, 
a WISE-m_hold felvételén. A kisebb betétképen 

a Gemini Obszervatórium élesebb felvétele, 
amely leleplezte, hogy valójában egy binárisról 

van szó.
KÉP: NASA/JPL/GEMINI OBSERVATORY/AURA/NSF

Fantáziakép a WISE J104915.57-531906 
kettQsrQl (a háttérben a fényes fehér folt tQlük 

balra a Nap)
KÉPEK: JANELLA WILLIAMS, PENN STATE  

UNIVERSITY 
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 REKORD SUGÁRZÁSÚ HAL. 
Két évvel az atomerQm_-katasztrófa után 
egy Fukusima közelében fogott halban az 
eddigi legnagyobb, kilogrammonként 740 
ezer becquereles koncentrációjú radioak-
tív céziumot mutattak ki. Ez a mennyiség 
7400-szorosa a szigetország hivatalos 
egészségügyi határértékének. A halat a 
leszerelés alatt álló Fukusima-1 erQm_ ki-
kötQjében, a létesítmény h_tQvíz-beömlQ-
jének közelében fogták. Az üzemeltetQ cég 
korábban elkerítette a kikötQ kijáratát egy 
hálóval, hogy a radioaktív anyagokkal be-
szennyezett halak ne juthassanak ki a nyílt 
tengerre. A helyi halászok a katasztrófa 
óta nem használják a környezQ vizeket, 
miután az erQm_bQl temérdek radioaktív 
víz folyt el. 6 BILLIÁRD TIZEDESSEL 
PONTOSABB A PI. A kaliforniai San-
ta Clara egyetemen 8 billiárd tizedesjegyig 
számolták ki a többség által csak 3,14 
közelítQ pontossággal ismert matematikai 
állandó értékét. A végtelen hosszúságú és 
ismétlQdQ szakaszokat vagy szabályokat 
nem tartalmazó irracionális szám tekin-
tetében az eddigi világrekordot kétbilliárd 
számjeggyel a Yahoo egyetem kutatói 
tartották. A mostani jóval pontosabb ered-
mény a gyorsabb, nagyobb teljesítmény_, 
26 gépbQl álló hálózattal m_ködQ szuper-
számítógépnek és a bonyolultabb algorit-és a bonyolultabb algorit-bonyolultabb algorit-
musoknak az eredménye. MÁJINKUBÁTOR. A veseátülte-
tés mellett a májtranszpalntáció szá-
mít a leggyakoribb szervátültetésnek, 
amelyhez ha kell, messzirQl és jegelve 
szállítják a megfelelQ szervet a várako-
zó listán lévQ beteg számára. Ez utóbbi 
módszerrel azonban 14 óra elteltével 
már károsodik a máj, s alkalmatlanná 
válik a beültetésre. Egy új m_szer jó-
voltából az eddiginek a többszöröséig 
lehet életben tartani a donorból eltávo-
lított májat. Az oxfordi transzplantációs 
központ professzora és sebészkollégái, 
illetve mérnökök egy olyan készüléket 
fejlesztettek ki, amely a májat oxigén-
nel dúsított vörösvértestekkel látja el, 
áramoltatja át a kapillárisait, miközben 
a hQmérsékletét is testmelegen tartja. 
Ha a klinikai kísérletek is eredménnyel 
járnak, 1 éven belül kereskedelmi 
forgalomba kerülhet a fejlesztés, s a 
májátültetések száma világszerte akár 
megháromszorozódhat. 

Jász-Kun kerület elsW 
földmérWje

Bedekovich Lőrincre, a Jász-Kun kerü-
let első földmérőjére emlékeztek a 

közelmúltban a Jász Múzeumban. Far-
kas Kristóf Vince történész előadásá-
ban elmondta, hogy 1774-ben Mária 
Terézia rendeletben parancsolta meg, 
hogy egy-egy megyének földmérőt 
kell alkalmaznia. Jászkun kerület köz-
gyűlése 1779. június 2-án tárgyalt a 
földmérő alkalmazásáról. A mérnöki 
hivatalra a huszonnyolc éves Be de-
kovich Lőrinc jelentkezett, aki kiváló 

ajánlólevelet kapott ak-
kori munkaadójától, báró 
Orczy Lőrinctől.

A földmérők felada-
ta ebben a korban még 
jóval összetettebb volt, 
mint ma, hiszen „nem-
csak” egy terület felmé-
rését és kijelölését kellett 
elvégezniük, hanem más 
mérnöki feladatokat, 
például kisebb épületek 
tervezései is rájuk hárul-
tak, de a XVIII. század-
ban a török uralom alatt 
elvadult területek újra 
használhatóvá tétele is a 

feladatuk közé tartozott. 
Jász-Kun kerületben is a földmérők 

egyik legfontosabb feladata a lakosság 
védelme és életkörülményeinek javítá-
sa volt, így a legsürgetőbb teendők – a 
települések árvíz elleni védelme gátak 
építésével, a legveszélyesebb fokok, 
folyószakaszok szabályozása vagy fel-
töltése – is a hatáskörükbe tartoztak. 

Akkoriban a legfontosabb ipari létesít-
mények a vízimalmok voltak, amelyek 
működéséhez az alföldi lassú folyású, 
kis esésű folyók esetében a molnárok 
igyekeztek minél több vizet felfogni, 
ami gyakran árvízveszélyhez vezetett. 
A vízimalmok problémás ügyeinek 
megoldása ezért szintén a földmérő 
újra és újra felmerülő feladatait képez-
te. A közlekedés fejlesztése ugyancsak 
sürgető volt. Ennek érdekében új hida-
kat, feltöltött, kocsikkal járható utakat 
kellett megépíteni. Nehezítette ezt, 
hogy Magyarország középső területe 
– medence jellegénél fogva – az év je-
lentős részében a folyóvíz szeszélyeinek 
volt kitéve. 

Bedekovich Lőrinc pályáját még a 
magyarországi késő barokk stílus fény-
korában kezdte, ennek köszönhető, 
hogy egyike az utolsó mérnököknek, 
aki műveit még gyakran a térképekhez 
nem kapcsolódó alakokkal, tárgyakkal 
népesíti be. A földmérő által készített 
színes, díszített térképek reprezentatív 
célokat is szolgáltak. Ezek a művek 
legtöbbször a Jász-Kun kerület köz-
gyűlése vagy a nádor részére készültek, 
de több olyan díszes térképéről van 
tudomásunk, amelyeket kisebb telepü-
lések készíttettek vele az egészen 1819-
ig betöltött földmérői tisztségében. Ő 
javasolta az alföldi kerületeknek, hogy 
a futóhomok megkötésére telepítsenek 
erdőket. Mint ügyes rajzolót, 1808-ban 
megbízták a József nádor jászberényi 
és karcagi látogatásainak tiszteletére 
emelt obeliszkek megrajzolásával, az 
ekkor készült képeket a Jász-Kun ke-
rület korabeli székházában állították 
ki. 

nyok mellett szintén kimutatható kal-
cium-szulfát pedig azt sugallja, hogy a 
nedves talaj kémhatása semleges vagy 
enyhén lúgos lehetett. 

A kutatókat meglepte, hogy a min-
tában különböző mértékben oxidált 
összetevők keverékére bukkantak, 
az erősen oxidálttól a nem oxidáltig. 
Ez a minták színében is jelentkezik: 
a mélyebbről származó por sokkal 
szürkésebb, mint a felszín jellegze-
tes rozsdavörös színe, amely főként 
egy erősen oxidált vasvegyületnek, 
a hematitnak tulajdonítható. Az elté-
rő szín egyúttal eltérő kémiai össze-
tételre utal, amely talán az oxidáció 
fokával is összefüggésbe hozható: a 
szürkés porban lévő vasvegyület nagy 
valószínűséggel magnetit lehet.

Az esetleges életnyomok szempont-
jából mindez azért lehet fontos, mert 
a Földön élő kemoszintetizáló mikro-
bák környezetében is hasonló feltételek 
figyelhetők meg. Például a szulfid- és 
szulfátvegyületek egymás melletti je-
lenléte, amelyet most a marsi mintában 
is kimutattak, olyan mikrobák tevé-
kenységére utalhat, amelyek szulfidok 
szulfáttá oxidálásából nyerik az élet 
fenntartásához szükséges energiájukat. 

A Curiosity most még néhány hétig itt 
folytatja a kutatást, mielőtt a marsjáró 
elindulna végcélja, a Gale-kráter köze-
pén magasodó Sharp-hegység lábának 
üledékrétegei felé. A legújabb bejelentés 
szerint májusban még újabb fúrásmin-
tát vesz ezen a területen. 

(NASA JPL) 
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11 ÓRÁNKÉNT ÖLNEK  

ORRSZARVÚT

 2006 óta mintegy 2400 orrszarvú vált az orvva-
dászok áldozatává, aminek következtében mindkét 

afrikai orrszarvúfaj népességének növekedése az 1995 óta számon tartott egyik 
legalacsonyabb szintre esett vissza. Az IUCN-nek a fajok fennmaradásával fog-
lalkozó bizottságán (SSC) belül működő szakértőcsoport szerint 2011 és 2012 

között az orrszarvúk illegális vadászata 43 szá-
zalékkal nőtt, így 2012-ben a népesség majdnem 
3 százaléka megsemmisült. A szakértők jóslata 
szerint kevesebb mint két éven belül az orrszar-
vúnépesség csökkenésére kell számítani, ha az 
orvvadászat a jelenlegi ütemben terjed.

Az orrszarvúk szarvának hasznosítása néhány 
éve a hagyományos ázsiai gyógyászati felhasz-
nálás helyett új területek, például a státuszszim-
bólum irányába mozdult el. A fogyasztás magas 
szintje – különösen a Vietnamban egyre bővülő 

kereslet – azzal fenyeget, hogy hamarosan a visszájára fordulhatnak a legutóbbi 
két évtizedben elért jelentős természetvédelmi eredmények.

Afrikában jelenleg 5055 fekete orrszarvú és 20 405 fehér orrszarvú él. Ezek a 
számok ugyan némileg emelkedtek az utóbbi két évben, de megelégedettségre 
nincs ok. A földrészen 2012-ben legalább 745 orrszarvút öltek meg orvvadászok, 
ami két évtizeden belül a legmagasabb szám, s ennek túlnyomó többsége, 668 
állat a Dél-afrikai Köztársaságban esett áldozatul. S az öldöklés azóta még jobban 
felgyorsult: 2013 év eleje óta 11 óránként válik orvvadászat tárgyává orrszarvú.

Az orrszarvúak szarvának illegális kereskedelmét jól szervezett bűnszövetke-
zetek irányítják, amelyek a szarvakat főként Vietnamba és Kínába szállítják. 
Mozambikban is nagy számot tesz ki a tiltott vadászatuk: innen az orvvadászok 
a világ legnagyobb orrszarvúnépességének otthont adó, a határ túloldalán talál-
ható dél-afrikai Kruger Nemzeti Parkba is betörnek. Az Ázsiába induló illegális 
szállítmányok fontos tranzitállomása is Mozambik. (www.greenfo.hu) 

 EGY KIS MEDVEEVOLÚCIÓ. 
Amerikai kutatók felülbírálták a barna-
medvék és a jegesmedvék között lévQ 
rokonság viszonyát, s elQdeikhez hason-
lóan Qk is az alaszkai ABC-szigeteken élQ 
sajátos populáció genetikai állományát 
vetették össze a környéken élQ medvefa-
jok DNS-anyagával. Korábban a biológu-
sok az állatok mitokondriális DNS-ét vizs-
gálták, s csak az anyai vonalat követték, 
így azt találták, hogy az említett szigete-
ken élQ, küllemükben és viselkedésükben 
barnamedvék genomja jegesmedvegéne-
ket is tartalmaz, s ez alapján a jegesmed-
vék a barnamedvékbQl származhatnak. 
A most elvégzett vizsgálat egyértelm_-
en bizonyítja: a két faj rokonságban áll, 
ám éppen fordítva, az ABC-szigeteken 
élQ barnamedveállomány genomjának  
1 százaléka azonos a jegesmedvékével, 
utóbbiakban viszont nyomát sem találták 
a barnamedvék génjeinek. Mindezt azzal 
magyarázzák a szakemberek, hogy az 
utolsó jégkorszak végén az Alaszka déli 
részén húzódó ABC-szigeteken jeges-
medvék rekedtek. Közülük a nQstények 
az Alaszkai-félszigetrQl átúszó hím 
barnamedvékkel párzottak, s a szigetek 
egykori jegesmedvenépessége egyre 
több barnamedvegént hordozott – az ma 
már barnamedve-állománynak tekinthetQ.  AnyAöregbítő fiúk. Finn 
kutatók több évszázadnyi demográfiai ada- több évszázadnyi demográfiai ada-nyi demográfiai ada-
tok bogarászásával kimutatták, hogy a sok 
fiúgyermek világra hozatala jócskán megrö-
vidítette az édesanyák szülés utáni életét. 
Korábban is voltak már olyan tanulmányok, 
amelyek azt sugallták, hogy a többnyire 
nagyobb súlyú fiúgyermekek megterhelik 
az anyák egészségét, mivel szüléskor na-
gyobb fizikai igénybevételnek teszik ki az 
anyát. Ráadásul megnövelik a szülQ nQ 
tesztoszteronszintjét is, ami az immunrend-
szer idQ elQtti gyengülésére, öregedésére 
vezet. Mivel a szakemberek a XVII–XX. 
század között születettek adatait dolgoz-
ták fel, a napjainkra már nem teljesen igaz 
akkori társadalmi szokások alapján azt is ki 
tudták mutatni a régebbi korok többgyer-
mekes családjait vizsgálva, hogy a lányos 
anyák viszont általában tovább éltek. A lány 
utódok ugyanis régebben jobban kivették 
részüket testvéreik felnevelésében, a ház-
tartási munkában stb., ezzel csökkentve az 
édesanyát érQ terhet. Vagyis fiúgyermeke-
ket nevelni energiaigényesebb feladat. 

412   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2013/13

Kampány Bécs tisztaságáért  

A bécsi „Wo samma daham?” (Hol 
vagyunk otthon?) szlogenre épí-

tő figyelemfelkeltő akció közép-
pontjában elszórt cigarettacsikkek és 
lelkiismeretfurdalás nélkül hátraha-
gyott kutyagumi-kupacok állnak. A 
város plakátokon, hirdetésekben, 
city lightokon, mozikban vetített 
reklámfilmmel és kutyagumi-rappel 
emlékezteti a városlakókat kötele-
zettségeikre. A vonakodókat a 36 
eurós büntetés kilátásba helyezésével 
igyekszik meggyőzni, hogy úgy vi-
gyázzanak a közterületek tisztaságá-
ra, mint az otthonukéra.

A bécsi köztisztaságiak szerint nem 
hiábavaló a város igyekezete: 2005-
höz képest tavaly például 31 százalék-
kal kevesebb cigarettacsikk landolt a 
járdákon, ráadásul javult a dohányosok 
morálja is. Míg 2005-ben a megkérde-
zettek 65 százaléka válaszolta azt, hogy 
a földre dobja a csikket, addig 2012-
ben már csak 14 százalék. A megkér-
dezett dohányosok 69 százaléka azt 

is teljesen helyénvalónak találja, hogy 
a szabályszegőket megbüntetik. Bécs 
legnépszerűbb hamutartója egyébként 
a Mariahilfer Stra�én, a Generali Cen-�én,aGeneraliCen-én, a Generali Cen-
ternél található: hetente több mint 450 
cigarettát nyomnak el itt. 

Az osztrák főváros pontos adatok-
kal rendelkezik arról is, hogy naponta 
hány zacskónyi kutyaürülék landol a 
szemétben. A napi 47 200 zacskónyi 
kutyagumi azt jelenti, hogy minden 
bécsi kutya után naponta legalább 
egyszer feltakarítanak. Mivel sajnos 
Bécsben sem tartja magát mindenki a 
szabályokhoz, a közterület-felügyelők 
tavaly csaknem ezer helyszíni bírságot 
voltak kénytelenek kiszabni, aminek 
hatása a kutyatulajdonosok felelősség-
érzetében máris tetten érhető.

Jelentősen javult a helyzet az utcára 
kitett lomok terén is: 2008-hoz képest 
68 százalékkal kevesebb hűtőszek-
rényt, 38 százalékkal kevesebb bevá-
sárlókocsit és 31 százalékkal kevesebb 
illegálisan kirakott lomot kellett ösz-
szeszednie a köztisztaságiaknak Bécs 
közterületeiről. E. L. 
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Az Ipso Facto Alapítvány jelentette meg Pláner Lajos szerkesztésében az In 
Porta Historiae – A történelem kapujában cím_ tanulmánykötetet. EbbQl 
kérjük az egyik írás címét. A beküldQk között a kötet 5 példányát sorsoljuk ki.

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét 
keddje, 2013. április 9-e. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Kereszt-
rejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu).

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A rejt-
vényciklus végére e bet_k – helyes sorrendbe állítva – egy 130 éve szü-
letett, Kossuth-díjas botanikus, akadémikus nevét adják. E név beküldQi 
között értékes nyereményeket sorsolunk ki.

VÍZSZINTES: 1. A tanulmány címének elsR része. 11. Richard Strauss ope-
rája. 12. A -get párja. 13. XIX. századi vezetQ politikus, az MTA levelezQ tagja 
(Bertalan). 14. Festészetünk egyik nagyja (Károly). 16. Fejér megyei község, 
Dobozy Imre író szülQhelye. 18. Táncdalénekes (János). 20. ... asinorum; men-
tQ kérdés (tkp. szamarak hídja), latinul. 21. Fa és folyó része. 23. Erzsó. 25. 
ÉpítQanyag. 26. Magasugró ellenfele! 28. Krími üdülQváros lakosa. 30. A cím 
harmadik, befejezR része. 33. ... áron; nagyon olcsón. 34. Becézett Ádám. 36. 
Ilyen szaloncukor is van. 38. Rézfúvós hangszer.

FÜGGQLEGES: 1. VetQgéppel is szórják. 2. Mára három kisebb részre osz-
tódott turáni-alföldi tó. 3. Keleti germán nép. 4. GyQz páros bet_i. 5. Vívócsörte. 
6. ...-fok; földrajzi pont Bretagne nyugati csücskénél. 7. A szláv fejedelemsé-
geket Kijevi Rusz néven egyesítQ középkori uralkodó. 8. Düledék. 9. Olasz író, 
a Zeno tudata cím_ regény szerzQje (Italo). 10. Heves megyében, a Tarna 
partján lakik. 15. Az ízeltlábúak feje és potroha közötti rész. 17. A cím máso-
dik része. 19. Szoprán énekesnQ (Elza, 1884–1924). 20. Töltött sütemény. 
22. Folyami ...; a sügéralakúak rendjébe tartozó halfaj. 24. Nagyvárosi nyo-

mornegyed. 27. ... Margit; III. Béla király második felesége. 28. ... a kastélyban; 
Molnár Ferenc színm_ve. 29. Lombsátor fedezékébe telepedik. 31. Város Du-
naföldvárral szemközt. 32. Érvek csatája. 35. Száraz (ital). 37. A kén és az 
oxigén vegyjele. 38. Kiejtett mássalhangzó.

Az Élet és Tudomány 10. számában megjelent rejtvény megfejtése: Ár-
nyéklakók, Vadvizek; F_szálak, Visszhang. A megoldást beküldQk között 
Richter Ilona: A Megelégedés Fája cím_ kötetét (P. Athéné Kiadó) nyerte: 
Fekete Lilla Csenge (Dévaványa), Fülöp Anikó (Budapest), Kovács 
Sándor (Csincse), Sisák Zoltánné (Szeged) és Szulik Ferenc (Dunaúj-
város). A nyerteseknek gratulálunk, a könyveket postán küldjük el.

KERESZTREJTVÉNY

Rácz Vilmos (Budapest, vili93@gmail.com) – Tavaszváró – cím` 
képe 10. számunkban, a 311. oldalon jelent meg.

Karcos fekete grafi ka lágy fényben. Jobb oldalon a szálkás rajzo-
latot hasztalan próbáljuk megfejteni. Az összetört, visszatükrözött 
nádszálak szétválogatásában révedezik a tekintet, majd a mindent 
kettévágó horizontvonal egyenese átvezeti a bal oldali építmény 
pontos geometriájú, szilárd egyértelm`ségéhez. Platonista jelkép, 
hogy legsúlyosabb fekete háromszöge csupán tükörkép. A pad-
részlet várakozó trónussá magasztosul, s amiként fotósunk reméli, 
akár horgász, akár szerelmes ifjú ül majd reá, a víztükör fölött a ra-
gyogással szembenézve uralkodónak érzi ott magát. (H. J.)

A HÓNAP KÉPE MÁRCIUS

A TELC 19 országban ismert 

nemzetközi nyelvvizsgái, ANGOL és 

NÉMET nyelvbQl Magyarországon 
államilag elismertek. 

TELC – A sikeres választás!
Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat – TELC Nyelvvizsgaközpont
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
Tel.: 06-1-483-2543 • E-mail: telc@telc.hu

KövetkezQ vizsgaidQpontunk 2013-ban: 

      2013. május 25.
 (Jelentkezési határidQ: 
 2013. április 22.)

82 vizsgahely az ország egész 
területén. Olasz, orosz és francia 
nemzetközi nyelvvizsga.
Vizsgáinkról, vizsgára felkészítQ  
tanfolyamainkról érdeklQdjön a 
www.telc.hu honlapon.

Angol és német
nyelvbQl már
felsõfokú (C1)
nyelvvizsga is!



Több mint 30 éve nem lát-
hatta a közönség a XVIII-
XIX. századi magyar festé-
szet magángyűjtemények-
ből összeálló látképét. A 
KOGART kezdeményezé-
sére most közel 50 magyar 
műgyűjtő szalonjából került 
a Nemzeti Múzeumba az a 

gazdag anyag, amely 200 év magyar történelmét, ideál-
jait és eszméit idézi fel – a korszak 65 kiemelkedő művé-
szének mintegy 130 alkotásával a Vonzások és válto-
zások című kiállításon.

A gyűjtők kincsei közül itt láthatja a nagyközönség 
egyebek közt Csokonai, Berzsenyi és II. Rákóczi Ferenc 
feleségének míves képmását, Markó Károly és Lotz Ká-
roly festményét, Paál László titokzatos erdei képeit és 
Mednyánszky László lenyűgöző műveit, Munkácsy Mi-
hály híres, de ritkán látott kompozícióit, Rippl-Rónai 
József és Szinyei Merse Pál alig kiállított remekeit. A ki-
állítás sztárja Csontváry Kosztka Tivadar Traui tájkép 
naplemente idején című alkotása, az utóbbi idők legna-
gyobb és legdrágább műkereskedelmi szenzációja.

A tárlat július 21-ig tart nyitva.

Női sorsok a világban cím-
mel nyílt kiállítás a Marie 
Claire International Photo-
graphy Award 2012 döntősei-
nek képeiből a budapesti Mai 
Manó Házban május 5-ig. 

A nemzetközi fotópályázat a Marie Claire magazin megala-
kulása óta folyamatosan gyűjti a nők történeteit szerte a vilá-
gon. Jól ismerjük e történetek súlyát és az azokat kísérő fotók 
erejét. Vannak olyan fotóriportok, amelyek hosszan élnek 
bennünk, amelyeket nem felejtünk el soha, mert elementáris 
erővel hatottak ránk: elgondolkodtattak, megnevettettek 
vagy éppen könnyeket csaltak a szemünkbe.

A 2012-ben először meghirdetésre kerülő fotográfiai díj a 
világon az első olyan nemzetközi fotópályázat, amelyre a 
nők helyzetét bemutató képsorozatokat vártak a világ bár-
mely pontján élő profi fotográfusoktól. A 311 pályázó közül 
– köztük jó néhány magyar fotográfus – végül tízen kerül-
tek a döntőbe.

A Néprajzi Múzeumban Véménd 
1916-1920 – egy falusi tanító foto-
gráfiái címmel nyílt kiállítás. 1916 és 
1920 között egy falusi tanító, néprajzi 
gyűjtő és amatőr fotográfus, Hernai 
Béla közel 700 üvegnegatívon örökí-
tette meg a Baranya megyei Véménd 
lakóit. Felvételei pont egy olyan idő-

szakban, az első világháború alatt készültek, amely jelentős 
hatással volt a falu akkori és későbbi életére is. A XX. század 
elején Véménden együtt éltek katolikus németek, ortodox 
szerbek, katolikus és református magyarok, zsidók és kato-
likus romák. Használták és értették egymás nyelvét, tisztel-
ték egymás kultúráját, szokásait. Identitásukat a nyelvi, et-
nikai, felekezeti különbségek mellett egy fontos azonosság is 
alakította: mindannyian véméndiek voltak.

Ez az etnikailag és vallásilag is nagyon sokszínű kép a XX. 
század történelmének eseményei miatt jelentősen átalakult. 
Hernai Béla közel száz évvel ezelőtt készített fotográfiáinak 
páratlan értéke többek között az, hogy egy falusi közösség 
együttélésének utolsó napjait örökíti meg. Mivel a fotók 
mind egy helyről, szinte egy időből, egyetlen alkotótól szár-
maznak, a falu életének egy különösen „sűrű” pillanatát 
tükrözik.

Hernai Béla, aki Heszről magyarosította német családne-
vét, 1884-ben született Székesfehérvárott, 1905-től élt és ta-
nított Véménden. 1925-ben lett az iskola igazgatója, és itt 
halt meg 1964-ben. Helyi tanítóként gyűjtötte Véménd és 
környéke régészeti, honismereti és néprajzi anyagát. Nem 
hivatásos, de láthatóan képzett fényképészként 1916 és 1920 
között a falu lakóit közel 700, 9×12 cm-es üvegnegatívon 
örökítette meg, amelyek a tanító házának padlásáról kerül-
tek később a Janus Pannonius Múzeum Néprajzi Osztályára. 
A tárlat szeptember 8-ig várja az érdeklődőket.

Megmentett örökség – Kincsek 
Európa szívéből címmel nyílt kiállí-
tás a kecskeméti Katona József Múze-
um „Cifrapalota” Kiállítóhelyén. A ki-
állítás célja, hogy bemutassa, az elmúlt 
másfél évtized folyamán a nagyberu-
házásokhoz kötődő feltárások milyen 

mértékben gazdagították a magyarországi régészeti örök-
ségről alkotott képünket. Ebből a megfontolásból az ország 
régészeti gyűjtőkörű intézményeinek a beruházásokhoz kö-
tődő kutatások során előkerült leglátványosabb tárgyaiból, 
leletegyütteseiből készült válogatás.

Az eddigi helyszíneken bevett gyakorlatot követve – mely-
nek során a kiállítás törzsanyagát kiegészítették az adott in-
tézmények a területükön végzett jelentősebb nagyberuházás 
reprezentatív bemutatásával – a kecskeméti kiállításon a 
Mercedes-gyár területén végzett feltárások eredményeinek 
bemutatásával egészül ki a tárlat, mely május 17-ig tekint-
hető meg.
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ÉT-IRÁNYTd Bánsághy Nóra rovata

Egy falu élete

Nagyberuházás – régészet Fotók ereje

Gy_jtQk kincsei
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY

Vrültek dossziéja
Érdekes állampolgári beadványokra 
bukkant Zeidler Miklós, az ELTE Új- 
és Jelenkori Magyar Történeti Tanszé-
kének adjunktusa, amikor egy múlt 
század elején élt diplomata hagyatéká-
nak szakértői elemzésekor az Országos 
Levéltárban a Külügyminisztérium ak-
tái között rálelt az Őrültek dossziéjára. 

Keltikék esete a hangyákkal
A tavasz első hírnökének hagyomá-
nyosan a hóvirágot vagy esetleg a tél-
temetőt tekintjük, de az „igazi” ta-
vaszt a keltikék tömeges megjelenése 
jelenti. Virágzását a hangyák várják a 
legjobban, mivel a viszonylag nagy, 
tápanyagban dús magját előszeretettel 
fogyasztják – s közben terjesztik is.

 Kihalt békafajt klónoztak
Ausztrál kutatóknak bonyolult eljá-
rással sikerült egy kipusztult békafaj 
„halott” sejtmagját ma is élő rokonfaj 
friss petesejtjébe beültetni, amelyben 
laboratóriumi körülmények között 
megindult az osztódás, és az embriók 
örökítő anyaga pontosan megfelelt a 
már eltűnt faj genetikai jellemzőinek.

KÖVETKEZV SZÁMUNKBÓL

A hátlapon
A harapósteknős

A harapósteknős (Chelydra serpentina) 
Észak-Amerikában őshonos teknősfaj, 
melyet – különösen a bulvársajtóban – 
gyakran összekevernek nagyobb ter-
metű rokonával, az alligátorteknőssel 
(Macroclemys temmincki). Az igencsak 
nagy termetű harapósteknős Kanada 
déli részétől egészen Floridáig él külön-
féle tavakban, lápokban, mocsarakban, 
lassú folyású patakokban és folyókban, 
kanálisokban, öntözőcsatornákban.

Páncéljának hossza akár az 50 centi-
métert, súlya pedig a 34 kilogrammot 
is elérheti! Nyaka hosszú és mozgékony. 
Tudományos neve is erre utal, a „ser-
pentina” jelentése kígyószerű. Hos szú 
nyakának köszönhetően kényelmesen 
befészkelheti magát a sekélyebb vizek 
iszapjába, mivel lélegzetvételkor orrát 
onnan is kényelmesen ki tudja emelni a 
vízfelszín fölé. Vészhelyzetben szintén 
hasznát veheti rugalmas nyakának, hi-
szen akár a páncél hátsó felénél levő el-
lenségbe is bele tud harapni. Harapása 
pedig nem veszélytelen: erős állkapcsá-
ban késéles szarukávák találhatók. Elő-
szeretettel fogyaszt dögöket, de gyak-
ran kap el halakat, békákat, kígyókat, 
apróbb teknősöket, sőt akár madarakat 
vagy kisebb emlősöket is.

Jól tűri a hideget. Rádiótelemetriás 
nyomkövetés alapján tudjuk, hogy né-
hány állat télen is aktív marad! Nem 
csoda, hogy nagy problémát okozhat, 
ha egy ilyen strapabíró, agresszív 
„tank” olyan ökoszisztémában jelenik 
meg, amelynek egyébként nem lenne 
tagja. Sajnos, ez egyre gyakoribb jelen-
séggé vált napjainkban. A harapóstek-
nőst behurcolták már Kínába, Japánba, 
Tajvanba és Európa számos országába, 
így hazánkba is. Elszabadult vagy fele-
lőtlenül elengedett példányai egyre 
többfelé bukkannak fel. Csak remény-
kedni tudunk, hogy nem alakul ki ha-
zánkban is önfenntartó populációja!
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