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… a közelmúltban a Kairosz Kiadó gondozásában megje-
lent,  a hit és a világ, benne kiemelten tudomány viszo-
nyát is modernül értelmező, a katolikus egyház ifjúsági 
katekizmusát magában foglaló kötettel csak egyetlen 
gondom van: a címe. Essünk is gyorsan túl ezen a kritikai 
momentumon! Amikor először olvastam a sárga alapon 
világító fehér feliratot: YOUCAT, előbb asszociáltam 
macskabarátoknak szóló angolszász kézikönyvre vagy 
kiskamaszoknak íródott állatregényre, mint a tizenéve-
sek lelki eligazodását segíteni hivatott, rendkívül gondos 
munkával összeállított, teológiailag alapos, mégis mo-
solygósan barátságos és beszélgetős kézikönyvre.

Pedig ez utóbbiról van szó! A magyarul 1994-ben 
megjelent Katolikus Egyház Katekizmusa alapján II. 
János Pál pápa által kezdeményezett, s sokéves – a ké-
sőbbi XVI. Benedek által irányított – nemzetközi 
munkával létrejött kötet remekül szólítja meg a fiata-
lokat. Az ő nyelvükön, az ő általuk leggyakrabban fel-
vetett kérdéseket előtérbe helyezve ír életről, halálról, a 

Szerintem...
világ legmélyebb kérdéseiről úgy, ahogyan azt a kato-
likus egyház látja és tanítja. Ami fontos: a kötet nem-
csak a hívő fiatalok számára lehet hasznos, hanem 
azon, nem vallásos tizen- és huszonéveseknek is, akik 
nyitottan közelítenek a sajátjukétól eltérő gondolko-
dásmódhoz.

S ami az ismeretterjesztés szempontjából teszi érde-
kessé a dinamikus, fiatalos könyvet, az az, hogy sok-
szor és sokféle összefüggésben foglalkozik a tudomány 
kérdéseivel. Mit gondol a katolikus egyház a tudás 
megszerzésének a módjairól, az oktatásról, a társada-
lom problémáiról, a környezetről, a globalizációról, ge-
netikáról vagy éppen a demográfiáról? Mit a XXI. szá-
zadi társas kapcsolatokról, a lélektanról, a szolidaritás-
ról? Mindez a legtöbbször közvetlenül, de legalább is 
áttételesen kiolvasható ebből a lendületes könyvből. 
Lapjairól kiderül: hit és tudomány viszonya sokkal ösz-
szetettebb, sokkal izgalmasabb annál, mint amit sokáig 
pusztán hívő–materialista ellentétként akartak egye-
sek ábrázolni.  A Nagyhét idején sokaknak kínálhat e 
kötet szellemi elmélyülést s egyben kalandot!

GÓZON ÁKOS 
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A feladatok megfejtését a következQ héten adjuk meg.

GONDOLKODÁST SERKENTQ IQ-TORNA
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A többi alakzatban 
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A 15. heti lapszámunkban 
bemutatott fejtörQk megoldása:
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Melyik ennek a kockának kiterített változata?

Hogy folytatódik a sorozat? 
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	 Corvinák		
a	Szeráj	könyvtárából	

Exkluzív corvina-kiállítás nyí-
lik 2014. április 23-án az Or-
szágos Széchényi Könyvtárban. 

Mindössze két hétig lesz látha-
tó az a négy corvina, amelyeket 
a török hadak a XVI. században 
elvittek Mátyás király könyvtá-
rából, majd miután fejedelmek, 

főpapok és tudósok évszázadokon 
keresztül sikertelenül próbálkoztak 
visszaszerzésükkel, 1869-ben Abdul 
Aziz szultán ajándékaként végül 
visszakerültek Budára. A négy dísz-
kódexet ebben a kontextusban még 
soha nem láthatta a nagyközönség. 
Mivel felbecsülhetetlen értékű cor-
vináink a legszigorúbb műtárgyvé-
delem alatt állnak, kiállításukra csu-
pán nagy időközökkel, rendkívüli 
alkalmakkor kerülhet sor. 

A magyarok több évszázados álma 
vált valóra, amikor 1869-ben Abdul 
Aziz szultán négy kódexet ajándéko-
zott Ferenc Józsefnek Corvin Má-
tyás egykori könyvtárából. A dip-
lomáciailag kiemelkedő eseményre 
akkor került sor, amikor a császár 
a Szuezi-csatorna megnyitása al-
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kalmából tisztelgő látogatást tett 
a szultánnál Isztambulban. Ferenc 
József szintén diplomáciai gesztus-
ként – hiszen csupán két év telt el 
a magyarokkal való kiegyezés óta 
– gróf Andrássy Gyula közvetíté-
sével a négy pompás díszkódexet a 
Széchényi Országos Könyvtárnak 
ajándékozta. 

Az ajándékozás nem csupán kul-
turális esemény volt, hanem fon-
tos szimbolikus szerepet játszott 
az Osztrák-Magyar Monarchia és 
az Oszmán Birodalom egymáshoz 
való közeledése során. Ezt köve-
tően megélénkültek a diplomáciai 
kapcsolatok a két birodalom kö-
zött, a Monarchia tudósai előtt pe-
dig megnyíltak, kutathatóvá vál-
tak a Szeráj gyűjteményei. 

A négy kódex – Szent Ágoston, 
a történetíró Polybios, a komé-
diaszerző Plautus és a humanista 
Trapezuntius művei – kiválóan 
reprezentálják az egész egykori 
Corvina Könyvtárat, hiszen ta-
lálható közöttük itáliai kézirat, 
de olyan is, amely a Mátyás alatt 
létesített budai könyvmásoló- és 
miniátorműhely munkája. Három 
kódex eredeti, pompás bársony-

kötését viseli, amely szintén 
a budai műhely könyvkötő-
jének mesterségbeli tudását 
dicséri, aki Mátyás repre-
zentatív könyvtára számára 
egyedi kötéstípust fejlesztett 
ki. 

A XV. századi kódexek 
mellett további eredeti török 
kéziratok is kiállításra kerül-
nek az Országos Széchényi 
Könyvtár anyagából. A ki-
állításon az eredeti corvinák 
megtekintése mellett facsi-
mile- és digitális corvinák 
lapozgatására is nyílik lehe-
tőség. Megtekinthető lesz 
az „Isztambuli antifonálé” 
másolata is, amelynek erede-
tijét Isztambulban, a Topkapi 
Szerájban őrzik. Az 1360 kö-
rül készült kódex az Anjou-
kori magyar könyvkultúra 
kimagasló emléke. 

A kiállításra a XXI. Bu-
dapesti Nemzetközi Könyv-
fesztivál alkalmából kerül 
sor, melynek díszvendég-
országa Törökország lesz. 
A tárlat megrendezésével az 
Országos Széchényi Könyv-

tár a török kulturális élet Magyaror-
szágra látogató jeles képviselői és a 
török-magyar kulturális kapcsolatok 
előtt kíván tisztelegni. A kiállítás a 
Yunus Emre Intézet Budapesti Tö-
rök Kulturális Központ és a Török 
Köztársaság Budapesti Nagykövet-
sége támogatásával valósul meg. 

	 Korábban	virágba	
boruló	almáskertek

Közép- és Kelet-Európában az 
élővilág helyzetét a következő 
évtizedekben két fő tényező 
alakíthatja. Az egyik a megvál-

tozó termelési gyakorlatok az orszá-
gok uniós csatlakozásával, ideértve 
a mezőgazdasági intenzifikációt, 
melynek célja a termelés és ezáltal a 
haszon növekedése kemikáliák hasz-
nálatával és gépesítéssel, illetve a 
szántóföldek arányának növelésével. 
Mindez jelentősen lecsökkentheti az 
élővilág sokféleségét és az ökoszisz-
téma-szolgáltatások hatékonyságát.

A másik fenyegetést jelentő tényező 
a klimatikus körülmények változása, 
amely például a növények fejlődése 
és az ízeltlábúak életciklusa közötti 
időbeli eltéréshez (aszinkronitáshoz) 
vezethet. Angliai és németországi 
tanulmányok szerint számos korai 
virágzású növényfaj virágzási ideje 
1-2 héttel korábbra tolódott a XX. 
század második felében a század kö-
zepén tapasztalt virágzási időhöz 
képest. Ha a korai felmelegedésre 
(a tavasz korábbra tolódására) a vi-
rágzó növények és a beporzó rova-
rok vagy akár a növényi kártevők 
és azok fogyasztói nem egyformán 
reagálnak, az a növény beporzását, 
fejlődését s ugyanúgy a hozzá kap-
csolódó állati szervezetek fennma-
radását egyaránt komoly következ-
ményekkel sújthatja.

Földesi Rita, Somay László és Báldi 
András szerzőtársaimmal az Orszá-
gos Tudományos Kutatási Alapprogra-
mok (OTKA) keretében folytatott 
kutatásunk az említett mezőgaz-
dasági intenzifikáció és potenciális 
klímaváltozási események hatásait 
vizsgálja hazánk egyik legnagyobb 
gazdasági jelentőségű gyümölcsfá-
ján, az almafán. Kutatásunk a be-
porzó, illetve károsító rovarokra, 
ezen kártevők természetes ellen-
ségeire, valamint a beporzásra és a 
biológiai védekezésre irányul. Cé-
lunk, hogy értékes adatokat szol-
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A Szent Ágoston-corvina csatja  

Mátyás király címerével
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a beporzó és viráglátogató – szak-
szóval pollinátor – rovarok megfi-
gyelését, valamint tavasztól őszig bi-
ológiai növényvédelmi felméréseket 
végeztünk.

A kártevő rovarok közül a levéltetvek 
jókora kárt okozhatnak az almásker-
tekben. Szívogatásukkal csökkentik 
a növényekben található tápanya-
gok mennyiségét, befolyásolhatják 
a növényi nedvek összetételét, mi-
nek következtében csökkentik a 
terméshozamot. A mézharmaton 
megtelepedő korompenésszel szeny-
nyezik a leveleket – ezáltal csökken 
a fotoszintetizáló felület –, illetve a 
terméseket. Nemcsak közvetlen, de 

közvetett károsító hatásuk 
is van a mikoplazma- és 
vírusátvivő (vektor) sze-
repük révén. Különösen 
száraz időjárás esetén a 
bimbólikasztó ormányos is 
tetemes károkat, így fő-
ként terméskiesést okoz-
hat. Az áttelelt nőstények 
tavasszal a virágkezde-
ményekbe helyezik tojá-
saikat, majd a kikelt lárva 
a korai bimbó részeit fo-
gyasztja. Az így károsított 
virágok nem fejlődnek ki, 
nem kötődnek és a ter-
mésképzés elmarad. 

A biológiai védekezés-
ben számos olyan rovar 
vesz részt – katicaboga-
rak, fátyolkák, fürkész-
darazsak, zengőlegyek, 
fürkészlegyek –, melyek 
csökkentik a levéltetvek 
számát, predáció vagy pa-
razitizmus által. Májustól 
októberig nyomon követ-
tük mindezen kártevők 
és természetes ellenségeik 
számának, sokféleségé-
nek alakulását. 

gáltassunk az almáskerteket 
körülvevő táj egyes eleme-
inek, így például gyepek, 
fás élőhelyek, szántóföldek 
fontosságáról, az alkalma-
zott vegyszerek hatásáról. 
Terveink között szerepel a 
klímaváltozási események 
várható következményeinek 
előrejelzése, mely nagyban 
segítheti majd a megfelelőbb 
fajták kiválasztását, a haté-
kony termelés hosszú távú 
biztosítását. Magyarországi 
vizsgálatunk egy nemzetközi kuta-
tócsapathoz is kapcsolódik, német, 
angol és svéd partnereink hasonló 
vizsgálatai révén igyekszik kiterjesz-
teni eredményeink érvényességét 
egy szélesebb, európai léptékű tér- és 
klímaskálán.

Kísérleti területeinket Szabolcs–
Szatmár–Bereg megyében jelöltük 
ki, ahol az ország almatermő terü-
leteinek mintegy 50–60 százaléka 
található. 2012-ben tizenkét almás-
kertet választottunk, melyek felét 
nagyrészt szántók, míg másik felét 
változatos táji környezet vette körül. 
Az almafák virágzási időszakában a 
méhek, zengőlegyek és lepkék, azaz 

2013 során a klímaválto-
zás egyes hatásait modellező 
nagyszabású terepi kísérletet 
végeztünk. A tavasz folya-
mán mintegy 200 darab 
hároméves, a kísérletre az 
elmúlt egy évben célzottan 
felkészített konténeres al-
mafát helyeztünk ki öt egy-
mást követő időpontban. 
Elsőként azokat vittük ki a 
terepre, amelyek virágzá-
sát előzőleg az üvegházban 
felgyorsítottuk. Utolsóként 

pedig a – hűtőházban tartott és ezáltal 
– késleltetett virágzású fákat helyeztük 
ki. Az almához kötődő pollinátor- és 
biokontroll-rendszerek és az almafák 
megváltozott virágzási és levélbontási 
ideje (fenológiája) közötti kapcsolatot 
vizsgáltuk, kísérletesen létrehozva a 
potenciális hőmérséklet-változás által 
kiváltott aszinkronitás lehetséges kö-
vetkezményeit. 

Kutatásunk első eredményei alapján 
úgy tűnik, hogy az almafák korai 
virágzása során főként a vadméhek 
látogatják jelentősebb számban a 
virágokat, míg a jelenlegi klimati-
kus körülmények között a szokott 
időben, azaz május során és későb-
bi virágzás esetén a házi méhekre és 
zengőlegyekre számíthatunk nagyobb 
számban. Ha a klímaváltozás követ-
keztében az almafák virágzása idő-
ben még korábbra tolódik, akkor a 
vadméhek beporzási szerepe különös 
jelentőséget kaphat. Csakhogy ép-
pen a vadméhek, közülük is főként 
a poszméhek mutattak legnagyobb 
érzékenységet a rovarölő és más per-
metszerek alkalmazásával szemben, 
így védelmük kiemelt jelentőségű, 
melyben a megfelelő mezőgazdasá-
gi gyakorlat fontos szerepet kap. A 
házi méhek sérülékenységéről sajnos 
manapság szintén egyre többet hall-
hatunk. A méhcsaládok jelentős része 
elpusztult számos európai és Európán 
kívüli országban a 2012/2013. évi 
hosszú, hideg tél során.

Hazánkban több mint 700, testfel-
építésükben és viselkedésükben igen 
változatos vadméhfaj fordul elő. Ez a 
nagyfokú biodiverzitás fontos alapja 
lehet a környezeti és klimatikus kö-
rülmények esetleges átalakulása kö-
vetkeztében fellépő változásokra való 
reagálásnak a minket körülvevő ve-
getáció és a mezőgazdasági termelés 
hatékony fenntartásában.

KOVÁCS-HOSTYÁNSZKI ANIKÓ

Földi poszméh almavirágon

Beporzó rovarok mintavétele 

almáskertekben

101940
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A Párizshoz közeli Versailles 
város lakói 225 évvel ez-
előtt, 1789. május 4-én haj-

nalok hajnalán keltek, hogy a rendi 
gyűlést bevezető körmenet útvona-
lán a házakat ablakokból kilógatott 
szőnyegekkel, selymekkel feldíszít-
sék, mialatt a fővárosból érkezett kí-
váncsiak a lakók-tulajdonosok élénk 
ellenkezése mellett igyekeztek fel-
jutni a tetőkre, hogy onnan legye-
nek szemtanúi a nagy eseménynek. 
Utoljára 1614-ben tartottak rendi 
gyűlést, amelyet XVI. Lajos király a 
pénzügyi válság kényszerítő hatásá-
ra újból egybehívott, miu-
tán a polgárság, a harmadik 
rend képviselőinek számát 
megduplázta, 300-ról 600-
ra emelve. Az 1200 képvi-
selő reggel 7 órakor gyüle-
kezett a Miasszonyunk-
templomban, és 3 órát vá-
rakozott, míg végül 10 
órakor megérkezett a király 
és kísérete. A Veni Creator 
Spiritus (Teremtő Lélek, jöjj 
közénk) kezdetű himnuszt 
az első rend, a papság eléne-
kelte, majd elindult a kör-
menet a Szent Lajos-székes-
egyházba, hogy ott ünnepi 
misén vegyenek részt. Elöl 
a polgárság választott kép-
viselői haladtak, feketébe 
öltözötten. Közöttük ment 
a 30 éves ügyvéd, Adrien 
Duquesnoy, aki aznap este 
naplójában följegyezte: „Le-
hetetlen állapot, hogy egy sze-
mély 3 óra hosszat várakoztas-
sa a nemzetet”. Ez az egyet-
len mondat híven tükrözi a 
harmadik rend hangulatát, 
öntudatát. A „fekete sere-
get” a nemesi rend képvise-
lői követték, színes, díszes, 

A  F R A N C I A  F O R R A DA L O M  É S  A  K ATO L I K U S  E G Y H Á Z

PAPSÁG, POLGÁRSÁG, 
HARMADIK REND

1789. Senki nem sejthette, milyen gyökeres változások következnek be hamarosan, minden terüle-

ten: a társadalom, a nemzet, az állam, az egyház életében…

csipkés öltözetben, tollas kalapok-
kal, oldalukon karddal. Mögöttük 
lépdeltek az egyházi rend tagjai, a 
többség, a plébánosok fekete talár-
ban. Közel ötvenen a főpapokat 
megillető viola színű püspöki talárba 
öltözve. A főpapok ragaszkodtak 
ahhoz, hogy papjaiktól elkülönülve 
kapjanak helyet az ünnepélyes kör-
menetben. A kivonuláskor emiatt 
hangoskodás, vita támadt. A királyi 
ének- és zenekar a papság mögött 
sorakozott fel és haladt, utánuk a fő-
papok, elégedetten, hogy a nekik 
engedelmességgel tartozó beosztott-

jaiktól jól láthatóan elkülönülhettek. 
A párizsi érsek baldachin alatt, gyer-
tyavivőktől körülvéve, kezében az 
Oltáriszentséget tartalmazó monst-
ranciával, sűrű tömjénfüst közepette 
vonult áhítattal, a segédkező papság 
nem győzte cserélni a parazsat a 
tömjénezőkben, hogy a pompa és az 
áhítat nemcsak látható, az énekek-
kel, zenével hallható, hanem érzé-
kelhető legyen a tömjénfüst édes il-
lata révén a tavaszi verőfényben. A 
főpapot a király, királyné és kísére-
tük követte. A képviselőktől az ural-
kodóig mindenki égő gyertyát tar-

tott a kezében. A Szent La-
jos-székesegyházba első-
ként érkezve a harmadik 
rend tagjai habozás nélkül 
elfoglalták az első padsoro-
kat, ám a szertartásmeste-
rek az 1614-es forgató-
könyvet alapul véve hát-
rább küldték őket, hogy a 
két kiváltságos rendnek 
elöl helyet biztosítsanak. A 
hosszú várakozás után ez 
újabb nézeteltérést oko-
zott, végül összevissza fog-
laltak helyet. A király 
mindebből látszatra sem-
mit nem érzékelt, de nem 
úgy az ünnepi szónok, 
Nancy püspöke, Mgr. De 
La Fare, aki a kötelező 
semmitmondást félretéve, 
apostoli bátorsággal kikelt 
az udvar fényűző, pazarló 
életvitele ellen, kifogásolta 
a trianoni palota építését, 
mialatt az országot és a né-
pet számtalan katasztrófa 
sújtja, és ami legsúlyosabb, 
a pénzügyi csőd. Az tör-
tént, ami templomokban 
kivételes, a hallgatók-kép-
viselők nagy többsége 

A Szent Lajos-székesegyház
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erősen vitatható: a közösségek közel 
egyhatodát megszüntették, vagyis 
2966 házból 458-at bezártak. Nyolc 
szerzetesrend teljesen megsemmi-
sült, a néhány főt számláló közössé-
geket összevonták. Ennek hatására 
belső, hiteles reformok kezdődtek, 
amelyeket később a forradalom alat-
ti törvények ellehetetlenítettek. A 
női szerzetesi közösségeket ez nem 
érintette.

Figyelmeztető jel lehetett volna a 
vallásgyakorlás csökkenése, már 

nemcsak a művelt rétegeknél, ha-
nem széles tömegeknél, amit a püs-
pökök is észleltek. A vasárnapi misén 
való részvétel, a húsvéti gyónás-ál-
dozás kötelezettségét egyre többen 
nem teljesítették. A püspökök a klé-
rus gyűlésein kendőzetlenül beszél-
tek a tényekről, ám a gyógyírt nem 
találták a társadalmi körülmények 
változásai miatt. A Párizshoz közeli 
egyházmegyék területén a lakosság 
létszáma az idény- és alkalmi mun-
kások miatt hullámzóvá lett, a kö-
zépkorra visszamenő plébánia-háló-
zat már nem tudta átfogni a közös-
ségeket és kezdett szétesni. Az olva-
sás elterjedésével, az iparosok 
műveltségének emelkedésével a fel-
világosult filozófusok eszméi széles 
körben terjedtek, vele párhuzamo-
san a papság-ellenesség, antiklerika-
lizmus már nem csupán a kocsmák-
ban, kovácsműhelyekben volt jelen, 
hanem mindenütt, ahol a köznapi 
élet összehozta az embereket: az üz-
letekben, manufaktúrákban. Az 
egykori jezsuita kollégiumokban 
összesen 72 000 ifjú nevelkedett, kö-
zöttük rohamosan terjedt a vallásta-
lanság. Mindez pedig kihatott a 
közerkölcsre. A házasságon kívül 
született gyermekek száma növeke-

dett, néhány évtized alatt meghá-
romszorozódott, a házastársi hűség 
terén a fegyelem meglazult. 

A közhangulatot váratlan esemé-
nyek tették vészessé, a szélsőséges 
időjárás következtében. 1788. július 
13-án több mint ezer falu határában 
jégeső verte el a gabonát és a rossz 
termés miatt éhínség támadt. Ennek 
következtében 1788 augusztusától 
1789 júliusáig napirenden voltak az 
éhséglázadások. A papság a templo-
mokban hiába imádkozott jó termé-
sért, az éhező hívek az imádság ha-
tékonyságában egyre jobban kétel-
kedtek. Bár az éhhalál ritka volt, az 
alultápláltság annál gyakoribb. A bi-
zonytalanná vált anyagi jövő miatt 
lényegesen kevesebb házasságot kö-
töttek, ami a születések számára ha-
tott negatívan. A képviselővé vá-
lasztott plébánosok ismerték híveik 
nehéz helyzetét, a panaszfüzeteket 
maguk vezették, s mindez öntudat-
tal töltötte el őket. A nép, a nemzet 
képviselőinek tartották magukat, s 
mint ilyenek, főpásztoraikkal a vilá-
gi jog szerint egyenrangúnak számí-
tottak. A főpapoknak a rendi gyű-
lést megnyitó körmenet alkalmával 
sikerült a papok érzékenységét meg-
sérteni, öntudatukat magabiztosab-
bá tenni. Mindez hozzájárult ahhoz, 
hogy a rendi gyűlés június 17-én át-
alakuljon nemzetgyűléssé, majd júli-
us 9-én alkotmányozó gyűléssé.

A papságnak a polgársághoz, a 
harmadik rendhez való közeledését 
előkészítette egy nyomtatvány, 
melynek címe: Mi a harmadik rend? 
Először 1789 januárjában jelent meg, 
a szerző nélküli könyvecskét szét-
kapkodták. Csak a negyedik kiadá-
son tüntették föl a 41 éves pap szerző 
nevét: Emmanuel Sieyès. Tömör stí-

megtapsolta a bátor egyházit, aki 
azonban beszéde végén a király baj-
elhárító szerepét kellő módon ki-
domborította. Másnap egy ötezres 
férőhelyű teremben a képviselők 
nem térdeltek le, hanem állva ma-
radtak a király és udvarának érkezé-
sekor, így hallgatták meg XVI. La-
jos beszédét, amelyben az uralkodó 
nyíltan szólt az ország anyagi hely-
zetéről és a bántó adóegyenlőtlen-
ségről, ami a túlnyomó többséget 
terheli. 

Senki nem sejthette, milyen gyöke-
res változások következnek be ha-
marosan, minden területen, a társa-
dalom, a nemzet, az állam, az egy-
ház életében. A nyitány idillinek tű-
nő képét azért volt érdemes apró 
részletességgel föleleveníteni, mert 
néhány jele már megmutatkozott a 
bekövetkezendő változásoknak, ám 
ott és akkor nem akadt olyan részt-
vevő, aki azokat a jeleket értelmezni 
képes lett volna. Az egyháziak nem 
sejthették, hogy néhány éven belül a 
közhatalom gyakorlói ellenségnek, s 
mint ilyen, üldözendőnek kiáltják ki 
őket; majd ez utóbbiak intézménye-
sített módon nekilátnak a társada-
lom elkereszténytelenítésének. Ami-
kor az eleddig hierarchikusan, verti-
kálisan megszervezett francia társa-
dalmat a felvilágosodás nagyra 
tartott gondolkodóinak elképzelései 
szerint horizontálisan tagozódóvá 
akarták tenni a forradalmár-kivite-
lezők, érthető, ha nem is szükségsze-
rű, hogy a királysággal mint trónnal 
szövetséges oltár, vagyis az egyház 
szintén károsodott. Az előző évtize-
dek során a francia egyház életében 
már voltak olyan események, ame-
lyek intő jelekként súlyos változá-
sokra figyelmeztettek. 

Portugál példát követve a francia 
királyság területén 1764-ben felosz-
latták a jezsuita rendet, kollégiumai-
kat hivatalnokok vették át. Majd 
1773-ban maga a pápa, XIV. Kele-
men (1769-1774) a Bourbon-udvarok 
nyomásának engedve, az egész egy-
házra kiterjedően tette ugyanezt. 
Szintén a szerzetesi élet területén 
történt állami beavatkozás, amikor a 
közigazgatás embereiből összetevő-
dő bizottság felülvizsgálta a hivatás-
utánpótlás gondjaival küszködő, kö-
zépkori eredetű rendek helyzetét 
1766-1768 között. A végeredmény 

A Bastille épülete 1715-ben
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kedtek, és augusztus 4-éről 5-ére 
virradó éjszaka gazdasági döntések 
egész sorozata született, hihetetlen 
lelkesedés közepette. Az emberi 
egyenlőség nemes eszméjét vélték 
megvalósítani, amikor törvényt 
hoztak az adóval szembeni egyenlő-
ségről. A különféle feudális jogokról 

önként lemondtak az érintettek, az 
arisztokraták például a vadászat jo-
gáról. A papság néhány képviselője 
fölajánlotta a dézsmát a haza javára, 
amit sietve kiterjesztettek az egyházi 
rend valamennyi tagjára. „Elvettétek 
tőlünk a vadászatot, mi elvesszük tőle-
tek a dézsmát” – jelentette ki az egyik 
nemes. Voltak, akik papi tevékeny-
ségükből származó bevételükről 
mondtak le, számukra – az üres ál-
lamkassza ellenére – azonnal állami 
fizetést javasoltak.  A nagylelkűség-
nek nem volt határa és néhány óra 
alatt a feudális rendszer tényleg ro-
mokban hevert. A papság megélhe-
tésének felét a dézsma biztosította. 
A dézsmát terhelő kiadások – szegé-
nyek támogatása – ellentételezése föl 
sem merült. A papság ezzel a nemes-
nek vélt gesztussal maga tette magát 
tekintély nélküli, gyökértelen, ál-
lamnak kiszolgáltatott hivatalnok-
sereggé. 

lusban így fogalmazta meg a célki-
tűzést: „Mi a harmadik rend? Min-
den. Mi volt eddig politikai téren? 
Semmi. Mit akar? Elfoglalni méltó 
helyét”.

A rendi gyűlés első napjaitól az 
arisztokrata származású főpapok 
természetes szövetségeseiknek tar-
tották a nemesi rend tagjait, 
az alsópapság pedig köze-
ledni kezdett a polgárság-
hoz. Június 13-án három 
plébános áttelepedett a har-
madik rend tágas üléstermé-
be, a példát 14-én hatan, 16-
án 19-en követték. 19-én 
149 pap és 5 érsek, püspök 
csatlakozása eldöntötte a 
rendi gyűlés sorsát. A király 
lépéskényszerbe került és jú-
nius 27-én a maradék pap-
ság és a nemesi rend csatla-
kozott a többséghez. Az ese-
mények arról tanúskodnak, 
hogy maga a papi rend volt 
kezdeményezője és kivitele-
zője rendi jellege föladásá-
nak a nemzet, a haza, a nép, 
a hívek érdekében. 

Párizs érseke, Mgr. Juigné 
egy hónappal a rendi 

gyűlés megnyitása előtt kör-
levélben szólította föl papjait 
és híveit, imádkozzanak a 
nagy esemény sikeréért. „A 
nép üdve a legfőbb törvény – ír-
ta –, minden igazságos kormányzás vég-
célja. Nagyjaink, még a királyok is a nép 
boldogulásáért vannak. … Jézus szavai-
val, az emberek között elsők legyenek 
mindenki szolgái.” A közjó szolgálatá-
nak gondolata nem állt távol a pap-
ságtól.

A nagy, nemzeti összeborulásban, 
vagyis a nemzetgyűléssé váláskor 
nem tűnt fel, hogy a harmadik rend-
nek nem minden tagja lelkesedik a 
hazafias papokért. Le Chapelier kép-
viselő így fogalmazta meg vélemé-
nyét: „Ha a papság tulajdonos marad, 
továbbra is külön rendet alkot a nemze-
ten belül”.

A Bastille távolról sem spontán, 
hanem előre megtervezett ostroma 
felgyorsította az eseményeket és az 
állam pénzügyi csődjének réme ott 
kísértett az immáron alkotmányo-
zó nemzetgyűlésen. Ennek tükré-
ben érthető, hogy a képviselők 
össznemzeti megbékélésre töre-

A francia termőföld, rét-mező, 
erdőállomány egyhatoda volt 

egyházi tulajdonban, ami a klérus, 
szerzetesség eltartásán túlmenően 
szolgálta a megszámlálhatatlan szé-
kesegyház, templom, egyházi épüle-
tek karbantartása mellett az oktatás, 
a betegellátás, a szegénygondozás 

ügyét. Az állam eddig te-
hermentesült ezeken a terü-
leteken. Az elkerülhetetlen-
nek látszó pénzügyi csődre 
Autun püspöke, Talleyrand 
október 10-én gyógyírt ja-
vasolt: a francia egyház va-
gyonát fogadja el a nemzet 
nevében az állam. Szerinte 
„ezeket a javakat közszolgá-
latra szánták. Akkor miért 
nem fogadhatná el a nemzet? 
Az egyház a hívekből tevődik 
össze, akik ugyanakkor a nem-
zetet is alkotják, a szegények-
ről majd az állam jobban tud 
gondoskodni”. Bár voltak el-
lenzői a tervnek, 1789. nov-
ember 2-án, halottak napján 
a képviselők közül 568-an 
igennel, 346-an nemmel 
szavaztak, és törvényesen el-
kezdődhetett az évezredes 
egyházi vagyon kiárusítása, 
magánosítása. A látszat elle-
nére mindez nem az egyház 
ellen történt, hiszen részint 
maguk az egyháziak voltak 

a kezdeményezők. Nem lényegtelen 
az sem, hogy az augusztus 26-án el-
fogadott polgári és emberi jogok 
magukban foglalták a lelkiismereti 
szabadságra, következésképpen a 
vallásszabadságra vonatkozó cik-
kelyt: „10. Senkit nem lehet üldözni 
nézetei, vallási nézetei miatt, föltéve, 
hogy azok megnyilvánulásai nem za-
varják meg a törvény által megállapított 
közrendet”. Az alkotmányozó gyűlés 
törvényhozói közül nem kevesen 
tudták, hogy majd ők fogják el-
dönteni, a jövőben mi zavarja a 
közrendet. Az emberi jogok kihir-
detésével győzött a szabadság, 
egyenlőség, testvériség eszméje. 
Az egyik egyházi képviselő java-
solta, hogy fogalmazzák meg az 
emberi kötelességeket is, ám ezt az 
alkotmányozó képviselők nem tar-
tották szükségesnek és leszavazták 
az indítványt.

TÖRÖK JÓZSEF

Emmanuel Sieyès
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A mezei nyulak (Lepus europaeus) 
száma a XX. század utolsó két 
évtizedében jelentősen csök-

kent Közép-Európában. A jelenség 
egyik legfőbb kiváltó okának a mező-
gazdasági termelés növekedését (pon-
tosabban a termőföldek méretének nö-
vekedését), a termelésszerkezet ho mo-
ge nizációját és a termelés alá nem vont 
természetes vegetációjú területek csök-
kenését tartják. Mindez azzal járhat 
együtt, hogy a táplálékforrások és fő-
ként a kellő mennyiségű speciális táp-
anyagokat tartalmazó vegetáció csak 
korlátozottan érhető el, mivel számos, 
a mezei nyúl által kedvelt növényfaj 
élőhelye a termőföldek szélén és a meg-
műveletlen területeken található. A 
mezőgazdasági területek szerkezete 
hatással van a nyulak ragadozóinak 
arányára is. Következésképpen a nyu-
lak mezőgazdasági területen való elő-
fordulását nagymértékben meghatá-
rozza, hogy az ember milyen irányban 
változtatja meg a földek művelését. 
Ezek a változások más, nyílt területe-

ken élő fajok jólétét is 
befolyásolják. A 
szakemberek 
éppen ezért 
keresnek nem-
csak gazdasá-
gilag előnyös, 
hanem környe-
zetbarát megoldáso-
kat, ami viszont vitákat 
váltott ki az Európai Unió közös agrár-
politikáján belül. Azóta agrárkörnye-
zeti programok szolgálják a kiegyen-
súlyozott fejlődés és a biodiverzitás me-

zőgazdasági területeken való 
védelmének célját. Az ilyen 
programok optimalizálásához 
elengedhetetlenek a populá-
ciógenetikai vizsgálatok ered-
ményei.

Friss	örökítWanyaggal
Charles Darwin a biológiai 
evolúció egy addig ismeret-
len folyamatát írta le úgy, 
hogy az idő tájt még nem is-
merhette a genetika tudo-
mányát, annak összefüggé-
seit. Gregor Mendel kísérle-
tei ugyanis csak a XX. szá-
zad elején váltak általánosan 
ismertté, jóval Darwin halála 
után. A 30-as évekre lehető-
vé vált, hogy egymásba il-
lesszék Darwin evolúciós ta-
nait mindazzal, amit az örök-
lés mechanizmusairól tudni 
lehetett. Ez az akkoriban „modern 
szintézisként” ismert elmélet szerint a 
fajok, alfajok, sőt az egyedek közötti 
genetikai különbségek vezettek a 
külső jegyeik közötti különbségek-
hez. A sikeres organizmus így génjeit 
leszármazottjaira hagyta. 

A vadvilág újranépesítésének célja 
az, hogy „újraélessze” a fo-

gyatkozóban lévő és ve-
szélyeztetett populáció-
kat. Ám ezzel egyes 
patogén szervezetek is 
elterjedhetnek az érin-
tett fajok genetikai fel-

építésének, morfológiá-
jának, demográfiájának és viselkedésé-
nek változásai mellett. Egy populáció-
ba az új gének hirtelen beáramlása 
növeli a helyi változatosságot, és 

amennyiben fajon belüli hibridizáció 
kíséri azt, új allélkombinációk alakul-
hatnak ki, így biztosítva a friss geneti-
kai anyagot az evolúció számára.

Valójában azonban a „hozzákevert” 
egyedek egyfelől heterózist mutathat-
nak, különösen akkor, ha beltenyésztett 
populációból származnak. Másrészről a 
földrajzilag elkülönült populációk ge-
netikai jellemzői homogenizálhatók, 
így csökkentve a fajok általános adap-
tív potenciálját. A vérfrissítés leromlása 
és a genetikai elárasztás révén pedig 
befolyásolhatják a demográfiát és a ge-
netikai változatosságot, végső soron 
pedig csökkenthetik a helyi populációk 
evolúciós potenciálját. 

A mezei nyúl vadgazdálkodási szem-
pontból az egyik leginkább irányított 
és leggyakrabban áttelepített emlős 

A MEZEI  NYULAK GENETIKAI  V IZSGÁLATA

EURÓPA LEGGYAKRABBAN 
ÁTTELEPÍTETT EMLPSE

A	fajok	genetikai	változékonyságának	szintjét	és	szerkezetét	leginkább	az	utolsó	eljegesedés	gene-
tikai	hatása	határozta	meg,	azonban	más	folyamatoknak	is	voltak	rá	hatásai.	A	mezei	nyulak	eseté-
ben	ilyen	az	emberi	tevékenység	(vadászat,	természetes	élWhely	csökkentése,	földmevelés),	az	elter-
jedési	területek	feldarabolódása	és	elkülönülése,	a	táplálékért	és	a	tenyészterületért	való	harc	az	

állományok	között,	illetve	a	hibridizáció.

Gipszváza – mezei nyúl formával, Levantia, 

Közel-Kelet,  Kr. e. 6400–5900

Albrecht Dürert is megihlette a mezei nyúl, 

1502, akvarell
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okozhatta az egyik helyi alfaj, a 
Lepus europaeus meridiei kipusz-
tulását, amely egykor jelen volt 
Közép- és Észak-Olaszország-
ban, Észak-Horvátországban 
és Délkelet-Franciaországban. 
Azonban ennek a megállapí-
tásnak az igazolására, illetve 
más nyúlalakú fajok rendszer-
tani hovatartozására, filogene-
tikája és populációgenetikája 
pontos megismerésére további 
vizsgálatok szükségesek. Ezek 
a vizsgálatok a morfológiai kü-
lönbségeken túl már genetikai 
vizsgálatok is lehetnek. Egyes 
olasz kutatók három különböző, 
filogenetikailag eltérő haplotípust 
találtak az olaszországi Appenni-
nek elzárt területein gyűjtött me-
zeinyúl-mintákban. Szerintük ezek le-
hetnek az ősi populáció (a Lepus europaeus 
meridiei alfaj) maradványai, mely Olasz-
országban az utolsó eljegesedés során szi-
getelődött el, míg a többi olasz 
haplotípust az újabb kolonizációs esemé-
nyek lehetséges eredményének tartják.

Átfogóbb tanulmányok is erős ha-
sonlóságokat fedeztek fel Görögor-
szágban, illetve Bulgáriában talált 
haplotípusok között, és azt feltételez-
ték, hogy ez a vonal a Balkánról az 
észak-adriai területek által képzett 
földnyelven keresztül terjedt el a késő-
pleisztocén, kora-holocén eljegesedé-
sek idején. Más tanulmányban a me-
zei nyulak genetikai összetételét 
vizsgálták Közép-Olaszország egyik 
területén, Arezzo tartományban, 
ahol az ott élő populáció egy helyi 

ZRC-ből származó inten-
zív újranépesítés segítségé-
vel lábalt ki a demográfiai 
hanyatlásból. Megállapítot-
ták még a genetikai diver-
zitás szintjét, a populáció 
felépítését, a haplotípusok 
arányát, azok térbeli elosz-
lását is két általánosan hasz-
nált molekuláris genetikai 
marker (mitokondriális DNS, 
mikroszatellit) segítségével. 

Génáramlás	anyai	
vonalon

A közép-európai mezei nyu-
lak genetikai változatosságá-
nak szintje az emlősöknél 
megszokott mértéktől maga-
sabb. A legutóbbi jégkorszak 

Európában. Az 1970-es és 1980-as 
években az újranépesítést általában bol-
gár, szlovák, magyar és lengyel te-
nyésztőállomásokról származó állomá-
nyokból hajtották végre. Például Fran-
ciaországban és Dániában az őshonos 
mezei nyulakat teljes egészében Kelet-
Európából származó állatokkal cserél-
ték le. Olykor ezek a gyakorlatok 
egészségügyi aggodalmakhoz vezet-
tek, mint például a paraziták és beteg-
ségek megjelenése (például az európai 
mezeinyúl-szindróma).

Vadászatmentes	övezetek
A mezei nyulak túlzásba vitt vadászata 
és kibocsátása Olaszországban az 1900-
as évek elején kezdődött, és egészen a 
90-es évekig tartott, melynek követ-
keztében számos helyi populáció lecse-
rélődött. Mára a mezei nyúl jelen van az 
egész olasz félszigeten, népsűrűsége 
erősen változó. Az olasz törvényeknek 
megfelelően vadászatmentes övezetek 
hálózatát hozták létre (nevük: „zone di 
ripopolamento e cattura”, azaz ZRC) 
azzal a céllal, hogy segítsék az ottani 
vadvilág növekedését. Helyi szinten 
ezek szolgálnak a természetes szétszó-
ródás és a mesterséges újranépesítés for-
rásterületeiként. Bár az ezekről a terüle-
tekről származó nyulak teszik ki az éves 
levadászott mennyiség több mint felét, 
az importált nyulakkal való újranépesí-
tés még mindig gyakori, minek követ-
keztében a mezei nyúl populációinak 
génkészlete őshonos és távoli génvona-
lak keverékévé válhat.

Néhány szerző amellett érvelt, hogy 
más, idegen mezei nyulak betelepítése 

időszakában Európa éghajlata és vege-
tációja arra enged következtetni, hogy 
akkoriban Európa legtöbb területén 
nem éltek mezei nyulak. A közép-eu-
rópai tundra vegetációja a késő-pleisz-
tocén korban kedvező élőhellyé válto-
zott, s a hatására, illetve az éghajlat eny-
hülésével a mezei nyúl megkezdte Kö-
zép-Európa kolonizálását a keleti és 
dél-keleti sztyeppékről és bokros terüle-
tekről (valamint lehetséges, hogy 
Olaszországból és Délnyugat-Európá-
ból) kiindulva. Európába vezető útja so-
rán veszíthetett genetikai változatossá-
gából.

Egy, a Debreceni Egyetem Állat ge-
ne tikai laboratóriumában folyó kuta-
tás fő célkitűzése, hogy meghatároz-
zuk a kelet- és közép-európai, eur-
ázsiai mezeinyúl-populációk eredetét 
és genetikai változatosságát, mivel a 
legutóbbi jégkorszak idején ez a terület is 
a mezei nyúl dél- és délkelet-európai me-
nedékhelyei közé tartozhatott. A geneti-
kai vizsgálatot egy gyakran használt 
módszer segítségével, a mitokondriális 
DNS-sel (mtDNS) végezzük. 

A mitokondriális DNS-szekvenálást 
(bázissorrend meghatározását) már 
számos háziállatfaj eredetének megha-
tározásában is eredményesen használ-
ták. A többszörös mtDNS-vonalak léte 
és fajtán belüli keveredésük összetett 
domesztikációs eseményekre vagy a 
házi és vadon élő fajok közötti 
introgresszióra vezethetők vissza. A 
molekuláris evolúció, a rendszertani 
besorolás, a populációgenetikai vizs-
gálatok egyre több kutatási területén 
kapnak hangsúlyt.

A Debreceni Egyetemen kezdQdQ genetikai vizsgálat 
tervezett területe

Mezei nyúl

FORRÁS: WIKIPÉDIA
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A legtöbb állatfaj esetében a 
mitokondrium anyai vonalon öröklő-
dik. A spermium farki része hordozza 
a mitokondriumot, amely a petesejt-
hez vezető hosszú útja során energia-
forrásként szolgál. A megtermékenyí-
tés során, ha a spermium eléri a pete-
sejtet, farka leválik. Így az új organiz-
mus csak az anya petesejtjéből 
származó mitokondriummal rendel-
kezik. Ezért a nukleáris DNS-sel el-
lentétben a mitokondriális DNS nem 
keveredik generációról generációra, 
hanem csak lassabb ütemben változik, 

és ezáltal különösen alkalmas evolúci-
ós folyamatok tanulmányozása céljára.

A mitokondriális DNS vizsgálatát 
már laboratóriumunk is használta ge-
netikai diverzitással foglalkozó és mo-
lekuláris evolúciós kutatásokban, pél-
dául juh, szarvasmarha, madarak és 
vaddisznó esetében. A mezei nyúl 
vizsgálata még a mintagyűjtési fázis-
ban tart, így eredményről beszámol-

Új mélymerülési rekord

Egy Cuvier-féle csőröscet 2992 mé-
teres eredményével megdöntötte az 
emlősök eddigi mélymerülési re-
kordját. 600 méterrel úszott mé-
lyebbre az eddigi, egy déli elefántfó-
ka által felállított csúcsnál. 

Ez a cetfaj szívesen merül mélyre, 
távol a partoktól, ezért a megfigye-
lése rendkívül nehéz. Mindeddig 
csak néhány órányi időtartamon át 
sikerült adatot gyűjteni a viselkedé-
sükről. 2010 és 2012 között azonban 
amerikai kutatók nyolc cetre erősí-
tettek műholdas jeladót, amelyek 

akár 3 hónapon át szolgáltattak ada-
tot a dél-kaliforniai partok mentén 
élő állatokról. Az elemzések során 
nem csak a merülés mélységének re-
kordja dőlt meg, hanem a hossza is. 
Az egyik cet 137,5 perces merülésé-
vel 18 perccel tovább tartózkodott a 
víz alatt, mint az eddigi csúcstartó 
elefántfóka. 

A kutatók szerint a csúcsdöntő me-
rülések mélysége és hossza egyálta-
lán nem jellemző ezekre a cetekre. A 
mélymerüléseik átlagosan 67 perce-
sek és 1400 méter mélységűek. Való-
színűleg a tengerészeti  szo ná rok za-
varták meg az állatok tájékozódását. 
Erre utal az is, hogy leggyakrabban 
Cuvier-féle csőrös cetek vetődnek 
partra a katonai középfrekvenciájú 
szonárhasználat mi att. A vizsgált ál-
latok meglepő módon mégis gyak-
ran tartózkodtak a haditengerészet 
gyakorlóterepén, vagyis bizonyos 
fokig alkalmazkodtak a szonárok 
keltette hangzavarhoz.

Kubinyi EniKŐ

ÉT-ETOLÓGIA

ni nem tudunk, azonban terveink 
között szerepel a tisztelt Olvasók fo-
lyamatos tájékoztatása, akár rész-
eredményekről is.

Zoológiai	útkeresztezWdésben
A késő-pleisztocén korban régiónkat 
földnyelv kötötte össze Kis-Ázsiával, 
így az itt élő nyulak változatos géne-
ket kaphattak a törökországi populá-
cióktól. Sor kerülhetett (és még ma is 
sor kerülhet) génáramlásra Görögor-
szágból és a Fekete-tengertől északra 
és keletre lévő területekről is. Tulaj-
donképpen ez a délkelet-európai te-
rület egy zoológiai „útkereszteződés-
nek” is tekinthető, mely a késő-pleisz-
tocénben összeköttetésben állt az 
emlősfaunában különösen gazdag 
Kis-Ázsiával. Ezt bizonyítják más 
emlősfajokkal (például pocokfélék, 
egérfélék, egérpele, hörcsögfélék, 
tigrisgörény, aranysakál) végzett ku-
tatási eredmények. Ellenben nem tel-
jesen kizárhatók a mezei nyulak dél-
nyugat- és dél-európai glaciális me-
nedékhelyei sem, mivel egy spanyol 
kutatócsoport arra az eredményre ju-
tott, hogy az észak-spanyolországi 
mezei nyulak két különböző beván-
dorlási hullámban érkeztek az Ibéri-
ai-félszigetre.

KUSZA SZILVIA

A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 
azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – 
Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támoga-
tást biztosító rendszer kidolgozása és m_ködte-
tése konvergenciaprogram cím_ kiemelt projekt 
keretében zajlott. A projekt az Európai Unió tá-
mogatásával, az Európai Szociális Alap társ -
inanszírozásával valósul meg.

A nyúl és az oroszlán. Arab miniatúra. 1350 körül
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A mezei nyúl természetes élQhelye (piros) és betelepítési helyszínei (lila) 
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– Mivel éjszakai állatok, ezért nehéz 
velük találkozni. A felmérési módszer 
szerint a hódok nyomai és rágásai alap-
ján a territóriumokat kell számolni, és 
ezek alapján lehet becsülni az egyed-
számot. A hódok családokban élnek, és 
minden famíliának saját területe van – 
ezek a territóriumok. Ausztriai vizsgá-
latok alapján mondjuk azt, hogy egy 
territóriumon átlagosan 3,5 egyed él. 
Tehát 3,5-tel szorozzuk fel a territóriu-
mok számát, és úgy kapunk egy hoz-
závetőleges egyedszámot. Itt persze 
nem a pontos egyedszám az érdekes, 
hanem a tendencia, hogy az egymást 
követő években, vagy bizonyos időkö-
zönként, amikor a felmérések készül-
nek, a territóriumok száma nő-e vagy 
csökken. A hód az Európai Unióban 
közösségi jelentőségi fajnak számít. 
Emiatt nem csökkenhet az egyedszá-
ma jelentősen az országban, és éppen 
ezért nem is lehet a védettségből kiven-
ni, nem lehet rá vadászati engedélyt 
adni. Egész Európában terjednek a hó-
dok, hiszen nagyon al kal maz ko dó ké-
pe sek, ráadásul a természetes ellensége-
inek, a farkasnak és a medvének a szá-
ma is nagyon megfogyatkozott. Tulaj-
donképpen a vadászat miatt sodródott 
a hód a kihalás szélére a XIX. század-

ban. A vadászat megszűnt, és a hódok 
emberi segítséggel gyorsan elterjedtek 
ismét Európában. Valamilyen szinten 
most már korlátozni kell az egyedszá-
mot, hiszen a folyamatosan növekvő 
állományok egyre több problémát 
okoznak.
– Előnyös-e a hódok jelenléte? 
– Ökológiai szempontból minden-
képpen. Ezek az állatok ugyanis 
környezetüket tudatosan és nagy-
mértékben átalakítják. Gátakat, vá-
rakat építenek, új élőhelyeket hoz-
nak létre, tehát ökoszisztéma-mér-
nökök. Télen fákat döntenek ki, 
mert ebben az időszakban fakéreg-
gel táplálkoznak. Gátakat építenek a 
kisebb vízfolyásokra, hogy meg-
emeljék a vízszintet. Azzal, hogy ki-
döntenek fákat, több fény jut le a ta-
lajszintre, ezért gazdagabb lesz a 
gyepszint és a cserjeszint, így jóval 
több mikroélőhely jön létre, például 
kisemlősök, kisragadozók vagy az 
énekesmadarak részére. A gátak 
visszatartják a vizet, ezért nő a kör-
nyező talaj víztartalma, a létrejövő 
kisebb-nagyobb tavak fontos vízfor-
rások lehetnek az élővilág számára. 
Nem utolsósorban az emberek is hasz-
nálhatnák ezeket a tavakat például ön-

– Mit érdemes tudni a magyarországi 
hód-visszatelepítésről?
– 1986 előtt 120 évig nem volt hód 
Magyarországon. A nyolcvanas évek 
közepén először a Szigetközben jelen-
tek meg Ausztriából a Dunán keresz-
tül átjött állatok. Később a WWF 
Magyarország indította el a hód-
visszatelepítési programot. 1996-
ban telepítettek először az ország-
ban, és 2008-ig tartott ez a folya-
mat – 13 éven keresztül majdnem 
minden évben volt telepítés. Ezen 
idő alatt 234 állatot engedtek szaba-
don. Ezek az állományok, populáci-
ók elkezdtek szaporodni, terjedni. 
Most már Magyarország minden 
nagyobb folyója mentén ott vannak, 
egyre több patak, csatorna, kisebb 
vízfolyás mentén megjelennek. Azt 
lehet mondani, hogy folyamatosan 
növekszik az állomány, főleg Nyu-
gat-Magyarországon. Kelet-Ma-
gyarországon érdekes módon lassabb 
a növekedés. A tavalyi felmérések 
alapján azt lehet mondani, hogy leg-
alább 1000 példány  él az országban. 
Megkockáztatom, hogy akár 1500 
példány is lehet hazánkban.
– Hogyan lehet egy terület hódállomá-
nyát felmérni?
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CICKÁNYFÜTTYÖK 
A SÖTÉTBEN

Hány hód él ma Magyarországon? 

Szükség van-e az állományuk szabályo-

zására? Miért füttyög a cickány? 

Czabán Dávid, a Kaposvári Egyetem 

kutatója a cickányok hangjairól írta 

doktori dolgozatát, de 2014 tavaszán a 

FelsW-Tiszán	 kereste	 a	 hódnyomokat.	
Elkísértük erre a vízi expedícióra, és 

ennek kapcsán beszéltünk vele a fel-

merülW	kérdésekrWl.
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köveket, szikladarabokat, fatörzseket 
érzékelhetnek a visszhang alapján. A 
cickányok főként éjjel mozognak, és 
rosszul látnak, tehát emiatt is lehet ná-
luk egy ilyen szerepe ezeknek a han-
goknak.
– Mi a másik magyarázat?
– A másik felvetés szerint ezekkel kom-
munikálnak. A cickányoknak nagyon 
kevés energia- és zsírtartalékuk van, 
ezért folyamatosan és sokat kell enniük. 
Folyamatosan mozognak, hogy ezt a 
sok táplálékot össze tudják szedni. Ha 
összetalálkoznak más fajtársakkal vagy 
nagyobb cickányfajokkal, gyakran ösz-
szeverekednek, illetve a kisebb fajok 
sokszor akár a nagyok vacsoráját is je-
lenthetik. Egy 10-15 gramm tömegű 
vízicickány simán elbánik egy 3-4 
grammos törpecickánnyal. Hogy elke-

rüljék a találkozást, ezekkel a füttyökkel 
akár figyelmeztetni is tudják a többieket, 
hogy ők ott vannak. Persze kérdés, hogy 
a nagyobb cickány miért adja ki, ha ő a 
kisebb cickányt akár meg is eheti. De a 
fajtársakkal szemben is hasznos lehet ez. 
Néhány cickányfaj bizonyítottan tud 
ultrahangot is kibocsátani. Egyelőre úgy 
tűnik, hogy csak nagyon speciális hely-
zetben adnak ki ilyen hangokat. Ezek a 
helyzetek többnyire a tájékozódással 
függnek össze. Olyan kísérletekben rög-
zítettek ilyeneket, amikor teljesen sötét 
labirintusba engedték be az állatokat. Én 
általános közegben vizsgáltam az egye-
deket, ilyenkor kizárólag a hallható tar-
tományban, tehát 15-16 kHz-ig sikerült 
hangokat rögzíteni.

BAJOMI BÁLINT

Európa nagy részén védett, viszont az 
egyedsűrűséget szabályozni kell, nem 
szabad hagyni, hogy túlszaporodjanak, 
mert ekkor kidöntik az összes fát, és 
utána úgyis összeomlana az állomány. 
Van, ahol lehet hagyni, hogy alakítsák 
a környezetüket, de mivel Európa eny-
nyire fejlett, vagy mondhatnánk, hogy 
túl fejlett, ezért bizonyos helyeken a 
hódok tevékenysége nem tolerálható.
– A hódok mellett a cickányok is ér-
deklik, hiszen ezekkel az állatokkal 
volt kapcsolatos a doktori kutatási té-
mája. Jól tudom, hogy a denevérekhez 
hasonlóan tájékozódásra is használják 
a hangjukat?
– A cickányok folyamatosan adnak ki 
pici füttyöket, ezek az ember számára 
is hallható tartományban vannak. Né-
hány tizedmásodperc hosszú kis han-

gocskák ezek, amik néhány méternél 
messzebb nem is hallatszanak. Ezeket a 
hangokat folyamatosan adják ki a cic-
kányok, miközben közlekednek az 
élőhelyükön. Nem igazán tudjuk, 
hogy pontosan mire szolgálnak. Két 
elmélet van. Az egyik szerint a tájéko-
zódásban segítenek, mint a denevérek-
nél. Ezzel az elgondolással az a problé-
ma, hogy a hang hullámhossza meg-
határozza azt, hogy mekkora tárgyat 
tud elkülöníteni a környezetében. A 
denevérek által használt ultrahangok 
hullámhossza sokkal rövidebb, ezért 
sokkal kisebb tárgyakat: leveleket, ki-
sebb ágakat tudnak érzékelni. Mivel a 
cickányok hangja a hallható tarto-
mányban van, csak nagyobb tárgyakat 
tudnak elkülöníteni, tehát nagyobb 

tözésre nyáron. De ugyanezek más 
szemszögből nézve problémát is jelent-
hetnek az embereknek.
– Milyen problémákat okoznak a hó-
dok?
– Európa minden területén nagyon 
fejlett, olyan értelemben, hogy termé-
szetes élőhelyek már nagyon megfo-
gyatkoztak, főleg a vizes élőhelyek, hi-
szen ezek az ember által is legkönnyeb-
ben hasznosítható területek. A folyókat 
használjuk utazásra, halászatra, a víz-
parti területek különböző sportok, ki-
kapcsolódás helyszínei, az alacsonyan 
fekvő vízparti részek nagyon jók gaz-
dálkodásra, ezért ezeken a területeken 
kivágtuk a fákat, beszántottuk és par-
celláztuk a földet. Amikor a hódok új-
ra megjelennek, a gazdasági erdőkből 
viszik el a fákat, és mezőgazdasági te-

rületeket árasztanak el. Mindezzel ká-
rokat okoznak az erdészek és a víz-
ügyesek számára.
– Mi lehet a megoldás a gazdasági 
problémákra? Nemrégiben erről írt egy 
tanulmányt.
– Azt lehet mondani, hogy a nagyva-
dak esetében – most a hódot is nagy-
vadnak számítjuk – ha nagyon kevés 
van a fajból, akkor védeni kell és növel-
ni az egyedszámot, ha túl sok van belő-
le, akkor pedig szabályozni kell a po-
puláció méretét, mert a természetes 
szabályozómechanizmusok már nem 
működnek. A hód állománya az el-
múlt nyolcvan évben odáig erősödött, 
hogy egyre inkább kezd átcsúszni a vé-
dendő kategóriából a szabályozandó 
kategóriába, akár a védelem mellett is. 

Miller-vízicikány 

(CZABÁN DÁVID FELVÉTELE)

Hódnyomok a FelsQ-Tisza partján 
(BAJOMI BÁLINT FELVÉTELE) 
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anyagellátását, valamint felügyeli 
ion-homeosztázisát. Továbbá amel-
lett, hogy a retina kötőszövetéből el-
távolítja a vizet és az anyagcsere ter-
mékeket, az RPE a véráramból 
retionidokat is felvesz, ami elenged-
hetetlen a látható fény hatására cisz-
retinálból transz-retinállá alakuló 
kromofor ismételt cisz-retinállá tör-
ténő oxidálásához és így a látás kiala-
kulásához. Viszont az RPE és a reti-
na az említett érzékelési mechaniz-
musnak köszönhetően állandó, 
aránylag nagy energiájú ingereknek 
van kitéve, ami foto-oxidatív reakci-
ókhoz és a sejtek degenerációját oko-
zó szabadgyökök keletkezéséhez 

vezethet. Az RPE 
tartalmaz a szabad-
gyököket semlegesí-
tő en zi ma ti kus- és 
nem-enzimat ikus 
antioxidánsokat és az 

esetlegesen bekövet-
kező fehérje-, lipid- 
és DNS-károsodáso-
kat is képes javítani. 

A fotoreceptorok sejtjeiben keletkező 
foto-oxidatív anyagok felhalmozó-
dása azonban akadályozza azok meg-
felelő működését és veszélyezteti a re-
tina épségét. Ezért a receptorok (pál-
cikák és csapok) úgynevezett kültag-
jainak (outer segment), és a fény 
elektromos jellé való átalakítására 
szolgáló sejtkamráknak folytonos 
megújulása elengedhetetlen. A pálci-
kák esetében a kültagot alkotó 500-
2000 sejt geometriai formáját tekint-
ve korong alakú, és két szorosan il-
leszkedő ellapított membránból áll, 
amelyekben a már említett cisz-
retinál található meg, ami egy opszin 
nevű fehérjével együtt alkotja a fényt 
érzékelő rodopszint. Ezen sejtek meg-
újulása során a pálcikák beltagjának 
bázisa felől azok folyamatosan pót-
lódnak, míg a régebben keletkezett 
sejtek távolodva a retinától végül 
elérik a pigmenthámot, ahol leválva 
a pálcika kültagjának többi sejtjéről 
a pigmentsejtekben megkezdődhet 
fagocitózisuk. A csapok kúp alakú 
külső szegmensei – ellentétben a pál-
cikáknál kialakultakkal – nem külö-
nülnek el jól definiáltan egymástól, 
inkább egy összefüggő membrán-

FAGOCITÓZIS 
A SZEMÜNKBEN

A pigmenthám (retinal pig-
ment epithelium, RPE) az 
érhártya (chorioid) és a reti-

na között húzódó sejtvastagságú 
pigmentált szövet, ami funkcióját 
tekintve számos nélkülözhetetlen 
feladatot lát el az állatok látását alko-
tó körforgásban, anyagcserében.
A látást közvetlenül segítő szerepe, 

hogy a benne található melanin el-
nyeli a látás minőségét rontó, üveg-
testben szóródó fényt. Fontosabb 
azonban, hogy jelenléte rendkívül 
szelektív anyagcserét biztosít az erek-
ben gazdag chorioid és a retina kö-
zött, ami védi ez utóbbit a chorioid 
felől érkező hatásoktól, biztosítja táp-

A szemünk a legfontosabb ér-

zékszervünk. A látás folyamata 

éppen ezért egy nagyon kuta-

tott terület – ma már molekulá-

ris szinten próbáljuk megérteni, 

mi folyik a szemünkben, miköz-

ben leképezzük a körülöttünk 

lévW	 világot.	 Cikkünkben	 egy	
kevéssé ismert folyamatról, a 

csapok és pálcikák megújulásá-

nak	részleteirWl	esik	szó.

pigmentet tartalmazó 
réteg

pálcikák
csapok

horizontális sejtek
bipoláris sejtek

amakrin sejtek

ganglionsejtek

A retina felépítésének vázlata
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rendszert alkotnak, így megújulá-
suknak folyamata is kissé eltér a pál-
cikáknál leírtaktól. Az RPE sejtvas-
tagságú szövetét felépítő sejtek oldal-
irányú metszete téglalap, míg felülről 
nézve hatszög alakú. Ezek egymás-
hoz szorosan illeszkednek, ezzel elle-
hetetlenítve a víz és ionok sejtek kö-
zötti szabad áramlását a retina felé. 
Méretben azonban nagy különbségek 
figyelhetőek meg, hiszen a makula 
közelében az RPE-sejtek kisebbek, 
míg attól távolodva laposabbá és szé-
lesebbé válnak a receptorok sűrűség-
eloszlásának megfelelően, biz  tosítva, 
hogy minden egyes RPE-sejtre azo-
nos számú, 45 darab receptor jusson. 
Oldalirányból nézve az RPE-sejtek 

jól el kü lö nít he tő en csúcs- és 
alap ol dal ra differenciálód-
tak. Az alapoldali membrán 
hosszú nyúlványokba ren-
deződik, körbeölelve a re cep to rok 
kültagját, ezzel elősegítve a hatéko-
nyabb interakciót a fo to re cep to rok-
kal. Megtalálhatóak benne a melanin 
pigmentszemcsék, és az alapoldal felé 
közeledve megjelennek a szintetizá-
lást és emésztést végző rendszerek. 
Az alapoldali membrán ugyan nem 
rendelkezik mikrovillusokkal, de ka-
nyarulatai és begyűrődései révén nö-
veli meg a chorioidból a Bruch-féle 
membránon át érkező anyagok át-
eresztésre alkalmas felületet. A két 

membránban eltérő ionpumpák és csa-
tornák vannak, amelyek segítségével a 
koncentrációgradienssel szemben is 
nagy anyagáramot lehet fenntartani 
az RPE-sejteken keresztül a retina 
vagy a chorioid felé. 

A csúcsoldalon, a fotoreceptorok és 
pigmenthám találkozásánál kezdő-
dik meg a pálcikák és csapok kül-
tagjának fagocitózisa. Ez egy a reti-
nát és RPE-t érő fény hatására bein-
duló erősen szabályozott folyamat, 
amelynek részfolyamatai még nem 
pontosan ismertek. A receptorok 
kültagjának teljes megújulása meg-
közelítőleg 11 napot vesz igénybe 
úgy, hogy a kültagot alkotó sejtek 
száma csak jelentéktelen mértékben 

térjen el az átlagtól. Ez nemcsak egy 
előre definiált folyamat eredménye, 
de a receptorok kültagjai és a 
pigmenthám közötti hatékony sejt-
szintű kom munikációé is, amelyben 
számos, csak erre a folyamatra speci-
fikus és általánosan megfigyelt 
fagocitáló komponens is szerepet ját-
szik. A kérdéses kültagok felismeré-
se egy azon fagocitózist alkotó fo-
lyamatok közül, amelyekre még 
nem derült fény, de minden jel arra 
utal, hogy a programozott sejthalál-

nál megfigyeltekhez hasonlóan tör-
ténik. A fotoreceptor kültagját az 
gvß5 receptor az RPE sejthez köti, 
amit az RPE által termelt MFG-E8 
szelektált protein aktivál. A végzett 
kísérletek ugyanis kimutatták, hogy 
az gvß5 receptor működésének anti-
testtel történő gátlása során a köté-
sek száma csökkent, de a beavatko-
zás nem befolyásolta a már megkö-
tött kültagok fagocitózisát és hason-
ló eredmények adódtak az MFG-E8 
gátlásakor is. Az gvß5 aktiválása egy 
olyan sejten belüli reakció sorozatot 
indít el, aminek szerves részét képezi 
a fokális adhéziós kináz (FAK). En-
nek a kináznak a jelenléte azért lé-
nyeges, mert ez tudja katalizálni a 
fagocitózis során észlelt tirozin-
kináz c-mer (MerTK) foszforilálását 
ami annak még szintén nem teljesen 
ismert aktiválásához szükséges. A 
fagocitózis ezt követő fázisában a 
MerTK több ligandja, köztük az ész-
lelt, retinában is megtalálható Gas6-
fehérje is fontos szerepet vállal. Ezek 
a fehérjék úgy tudnak a MerTK-hoz 
kötődni, hogy egy „egyél meg” jelet 
prezentáljanak a fagocitózist végző 
makrofágok felé. A MerTK aktivá-
lása egy újabb reakció sorozatot indít 
el a sejten belül ami inosztol-1,4,5-
trifoszfát (InsP3) sejten belüli meny-
nyiségének emelkedését vonja maga 
után, ami végül a kültagok meg-
emésztéséhez vezet. A fagocitózis 
maga a CD36 B-osztályú scavenger 
receptor által aktiválódik, ami szá-
mos sejtemésztő folyamatban fellel-
hető, mert több különböző ligandot 
is képes felismerni. A CD36 recep-
tort megtalálták patkány, majd em-
ber retinájában egyaránt, és műkö-
désének gátlásával sikerült csökken-
teni a kültagok emésztését, ami ká-
ros anyag felhalmozódáshoz és a 
retina roncsolódásához vezetett pat-
kányok esetében. 

A pigmenthám a fentebb leírtaknál 
még jóval több feladatot elláthat a 
képalkotás bonyolult rendszerének 
nélkülözhetetlen láncszemeként. Jól-
lehet alapvető sejtfolyamatai jobbára 
már  ismertek, azonban még számos 
velük kapcsolatos kérdés megvála-
szolatlan, részletesebb feltárásához 
további kutatások szükségesek. 

SZENES ANDRÁS

Emberi pigmenthám egy sejtjének transzmissziós 

elektronmikroszkóppal készített keresztmetszeti képe. 

CC: a chorioid kapillárisai; BM: Bruch-féle membrán; 

RPE: pigmenthám; ROS: a receptorok kültagjai; 

Ph: fagoszómák; PG: pigmentszemcsék; TJ: az 

RPE-sejtek szoros illeszkedése (tigt-junction).

eduvital.indd   495 2014.04.10.   17:31:33



496   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2014/16

A templom stílusjegyei a román építészet nyoma-
it hordozzák, azonban néhány elemében már 
megtaláljuk rajta a kora gótika jegyeit is. „Át-

meneti korszakból eredt”, mint a XIII. század közepé-
től a Vas és Zala megyei falusi templomok sokasága. 
Az ablakok gótikusak, de szűk kialakításúak, s a 
mérművek is a kora gótika kezdetleges formáit hor-
dozzák. 

A Szentháromság tiszteletére
Különlegessége, hogy bizonyos évfordulók alkalmával 
a templomba beömlő fény azon falszakaszokat 
világítja meg, melyeken az adott nap 
ünnepkörébe tartozó festmény látható. 

A Papréten emelkedő templom a XIII. 
században épült és a Szentháromság 
tiszteletére szentelték. Ekkor a temp-
lomtól keletre volt a falu, mely az év-
századok viharaiban áttevődött a mai 
helyére. A település első okleveles emlí-
tése 1268-ból származik, a templomé 
1360-ból való, melyben a Szenthárom-
ság tiszteletére szentelt egyházról talá-
lunk említést. 

A falu több híres család birtoka is volt, 
például a Szécsieké, a Thurzóké. A török 
időkben nem vált a hódoltság részévé, ez 
mentette meg a pusztulástól. A XVI. 
század második felében a falu birtokosa 
a Batthyány család lett. A család a refor-

V E L E M É R

A FÉNY TEMPLOMA
A	történeti	Vrség	határán,	Vas	megye	délnyugati	részén	egyik	legjelentWsebb	meemlékünk	a	Velemér	
községben	található	késW	Árpád-kori	templom.	Az	épület	szerkezete	az	eredeti	építési	formákat	hor-

dozza,	szerkezeti	szempontból	építészeti	átalakítások	nem	történtek	a	századok	folyamán.			

máció híve volt, így az „akié a föld, azé a vallás-” 
(cuius regio, eius religio-) elv alapján a környék lakos-
sága a református hitre tért át. Ennek megfelelően a 
templom falait lemeszelték (mint más templomok ese-
tében is, ez a lemeszelés nagymértékben elősegítette 
azt, hogy napjainkban legalább részleteiben láthassuk a 
freskókat). 

III. Károly intézkedésére a XVIII. században a temp-
lom ismét a katolikusoké lett, azonban hívők hiányá-
ban pusztulásnak indult. A Canonoca Visitatióból tud-
juk, hogy 1808-tól már használhatatlanná vált. Egy 
1825-ben készült jelentés szerint a kőberendezéseit 

széthordták, s a beszivárgó 
víz lemosta a meszelést a fal-
képekről. A templom tető-
szerkezete ebben az évtized-
ben vált lángok martalékává. 
A templom kritikus helyze-
téről értesítette a szomszédos 
falu, Szentgyörgyvölgy taní-
tója, Gózon Imre Rómer 
Flórist, aki 1863-ban felke-
reste, s leírást készített az ott 
látottakról.  

A szombathelyi püspök, 
Szenczy Ferenc támogatásá-
val két évvel később új tető 
került a templomra. A mun-
ka azonban nem lett tökéletes, 
így a freskók állapota tovább 
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Szent László
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A szentély keleti ablaka felett a Megváltó arcképe lát-
ható, az ablak belsejét és a diadalívet lombozatos virág-
motívumokkal díszítette. 

Ezen ablak bal alsó részén az angyali üdvözlet látható 
Gábriel arkangyallal. Az ablak másik felén pedig Szűz 
Máriát láthatjuk, amint erről tudomást szerez. Az ablak 
bélletében a kilenc lombozatos virágmotívum a hírtől a 
beteljesülésig tartó kilenc hónapot szimbolizálja. A Gáb-
riel arkangyalt ábrázoló freskó fölött az egyik evangélis-
ta attribútuma található, az oroszlán, mely Márk jelké-
pe, vele átellenben pedig a sas, amely Jánosé. A szentély 
déli falán Mihály arkangyal látható, miközben egyik ke-
zében kardot tart, másik kezében pedig egy mérleget 
két serpenyővel, melyekben az ítéletre váró lelkek ülnek. 
A szentély északi oldalán található a pasztofórium, mely-
nek felső része díszesebb oromzatú. Az oromzatban 6-6 
szirmú rózsa látható.  

Mandorlában	Krisztus	
A hajó északi falának felső része elpusztult, ezért csak 
következtetni tudunk, illetve Rómer Flóris leírására ha-
gyatkozhatunk rekonstruálásához. Itt ma már csupán 
néhány láb látszik, amelyek a 12 apostolhoz köthetőek. 

A diadalív hajó felőli részén a trónoló Krisztus látható 
egy mandorlában, amelyet szalagdíszítés fog közre. A 
mandorlát két angyal tartja. A jobboldalon a latin szö-
veg – In regnum patris ( Jöjjetek Atyám országába) – az 
áldottakat, míg a baloldalon – In ignem eternum (Tá-
vozzatok az örök tűzre) – az elkárhozottakat jeleníti 
meg. A diadalív északi részén a megfeszített Krisztus 
látható két oldalán Szűz Máriával, illetve a legfiata-
labb tanítvánnyal, János apostollal. A déli részén 
Szent Anna található harmadmagával, amint a gyer-
mek Szűz Máriát tartja, aki a szintén gyermek Jézust 
tartja kezében.

A hajó északi falán két sorban helyezkednek el a képek. 
A felső részen az apostolok állnak, akiknek – miként 
fentebb említettük – ma már csak töredékei, a lábaik 
láthatók. Az alatta lévő képcikluson a késő Árpád-kori 

romlott. 1926-tól többször végeztek vizsgálatokat, vala-
mint állagmegóvási munkálatokat rajta. 

Ezek azonban csak kezdeti lépések voltak, mert az ér-
demi munkákat 1956–1966 között végezték el. 

Karcolt	glória
A templom egyhajós, hajója téglalap alapú, melyhez a szen-
tély a nyolcszög három oldalával kapcsolódik. 

A szentély boltozott, a hajónál alacsonyabb kialakítású, itt 
nyoma sincs a boltozati kialakításnak. A négyzetes alapraj-
zú nyugati torony csúcsíves külső kapuján keresztül a to-
ronyaljba lépünk, majd a belső – körtetagozatos – ajtón ke-
resztül jutunk a hajóba. A torony nyugati oldalán látható 
három ablak közül a legfelső gótikus, mérműves ablak. 

A hajó déli oldalán három, a szentély keleti oldalán egy 
csúcsíves, valamint a déli oldalán egy kerek ablak található. 
A hajó mindkét hosszanti oldalán az íves díszítésű téglapár-
kányzat egy kis részen eredetiben megmaradt. Ezek közül 
három emberfejet ábrázol. 

Az épület építőanyaga főként tégla, de több helyen 
megtalálható a kő is. A lábazat kőből készült, valamint 
néhány részen a falazás is vegyes: kő és tégla. Kőből ké-
szültek a sarokarmirozások, valamint az ablakok kerete-
inek jelentős része is. 

A külső homlokzaton ma már csak egyetlen helyen lát-
ható az eredeti díszítés. A torony és a hajó csatlakozásá-
nál, a dél-nyugati oldalon található egy a Szent Kristóf-
nak tulajdonított glória, melyet az épület falába karcol-
tak/véstek. Amikor Rómer Flóris felmérte a templo-
mot, a szentet zöld ruhában, kezében a gyermek Jézussal 
írta le. A templomot árok és sánc övezte. 

A templom freskóit 1377-78 között Aquila János készí-
tette. A szentélyben megmaradt a festő önarcképe, ha-
sonlóan a mártonhelyi (ma Martjanci, Szlovénia) temp-
lomhoz. Aquila 1330 körül született a közeli 
Radkersburgban (Ausztria). Fő témáit az Ó- és Újszö-
vetség vette, de előszeretettel ábrázolta a szenteket is. A 
fent említett önarcképen kívül saját nevét is megörökí-
tette a szentély északi falán. 
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falfestészet egyik legbecsesebb darabja található.  Az új-
szövetségi jelenetsor a háromkirályokat, Szent László 
királyt, valamint Szent Miklóst ábrázolja. 

A háromkirályok vonulásának ábrázolása érdekes jel-
képrendszert hordoz magában. A festő az Árpád-házi 
szent királyokat személyesítette meg a három királlyal. 
Az első a legifjabb, Imre herceg, Szent István király ko-
rán meghalt fia, a második Szent László, míg a térdelő 
Gáspár Szűz Máriának és a gyermek Jézusnak nyújt át 
egy fedeles kupát, másik kezével pedig egy koronát. Ez 
utóbbi jelkép összevág azzal az Istvánról szóló legendá-
val, miszerint halála előtt nem sokkal felajánlotta koro-
náját és országát Szűz Mária oltalmába. 

A képciklus jobb oldalán Szent László király látható 
karddal az oldalán, bárddal a kezében. Ettől jobbra Szent 
Miklós püspököt festette meg Aquila, amint éppen ado-
mányt tesz egy szegény ember házába. 

A hajó déli oldalán található ablakok belső részére egy-
egy szentet festett a művész, mára azonban csak egyi-
kük azonosítható, a szentélyhez közelebb lévőben látható 
Szent Erzsébet. Hasonlóképpen csak következtethetünk 
a déli falon található töredékeket illetően, melyeket az 
Árpád-házi szentek egy részével azonosít a kutatás: Ist-
ván, Imre, Margit. A nyugati falon a legjobb állapotú 
kép az úgynevezett Köpenyes Madonna, amint bűnösök 
végső menedékeként oltalmat ad. Ma már felismerhetet-
len a nyugati fal felső két képe, melyeket Rómer Flóris 
még Szent Györggyel és Szent Mártonnal azonosított. 
Ezen a falon látható még, bár nehezen kivehetően, az 
önfeláldozás szimbóluma: egy pelikán saját vérével táp-
lálja fiókáit.

A templomba beáramló fény különös hatásokat kelt, 
mesterien megtervezett az, ahogy a napfény sugarai 
bizonyos időpontokban megvilágítják a freskókat. Így 
például a nyári napforduló idején a szentély résablakán 
beeső fénysugár a Madonna köpönyege alatt menedéket 
keresőket világítja meg. Minden nap van remény a ke- világítja meg. Minden nap van remény a ke-
gyelemre. Napéjegyenlőség idején az északi falon lát-
ható freskók kapnak bővebb jelentéstartalmat a fény-
sugarak által. Szent György napján, április 24-én a fel-
kelő nap sugarai a nyugati falon, a ma már csak nehe-
zen kivehető szent alakját világítja meg. A templom 
építészeti kialakításához, tájolásához a festő mesterien 
alkotta meg a középkori ember számára közvetítendő 
fontos üzeneteket. A ma embere pedig már nem érti 
ezeket. 

PLÁNER LAJOS
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A Megváltó mandorlában  

a diadalív felsQ részén
 (A SZERZP FELVÉTELEI)

A Jedlik Ányos Gimnáziumot közel hetven éve, a 
második világháború után, 1945-ben alapította a 
három csepeli párt – a kisgazda, a kommunista 

és a szociáldemokrata – a csepeli szülők kezdeményezé-
sére. Az 1948-as államosításig a Szent Benedek Rend 
irányította az iskolát, így a bencés szerzetes és természet-
tudós Jedlik Ányost választották névadójuknak: „A gim-
názium névadója azért lett Jedlik Ányos bencés tanár, mert ő 
volt a motor és dinamó felfedezője, márpedig Csepel a moto-
rok és a dinamók hazája.” – mondta Vályi Hugó alapító 
igazgató. Az ötvenes évek elején az ELTE gyakorlóisko-
lája lett az intézmény, így kiváló tanári gárdát tudtak fel-
építeni az iskolában.

A négy- és nyolcévfolyamos gimnáziumban fontosnak 
tartják, hogy a diákok egyéni fejlődését, tehetségük kibon-
takoztatását a lehető legjobban szolgálják. „E felfogás mélyen 
gyökereződött az iskola hagyományrendszerébe, kialakult pedagó-
giai gyakorlatába. A kiemelkedő tanulói teljesítmények mögött 
nem csak a tanulói akarat, az önzetlen pedagógus, hanem a szülői 
ház együttműködő segítsége is fellelhető.” – írják pedagógiai 
programjukban.

Beszélgetés Fraknói Ádámmal:
– Hogyan készültél, hogyan készültetek a Kalmár 
Versenyre?
– Egész évben matekszakkörre jártam, ahol különböző ver-
senyfeladatokat oldottunk meg.

A korábbi évek Kalmár versenyfeladatait csináltuk. Más 
versenyek feladatai is felkészülést jelentettek számomra.
– Ezek szerint más versenyeken is indulni szoktál?
– Igen, több matekversenyen értem már el jó helyezése-
ket. Például negyedik és hatodik osztályban megyei 1. 
helyezett lettem, az országoson hatodikban 14. A Kal-
máron ötödik osztályos koromban is indultam, akkor 8. 
helyezést értem el. Ötödikesként pedig a Kengurun is 
országos 3. helyezett lettem.
– A kifejtős vagy a tesztes versenyeket szereted jobban? 
Miért?
– A kifejtős versenyeket jobban szeretem, mert van elég 
időm végig gondolni a feladatokat, és ha valamit vélet-
lenül félreszámolok, akkor nem 0 pont jár érte. 
Gondolkodtatóbb feladatok vannak benne.
– Miért szeretsz a matekkal foglalkozni, matekverse-
nyekre járni?
– Mert érdekes feladatok vannak, és szeretem a logikai 
feladatokat megoldani. Versenyeken új feladattípusokat 
ismerek meg, és érdekes ezeknek a feladatoknak a meg-
oldására rájönni.
– Milyen hobbid van még a matekversenyeken kívül?
– Minden héten kétszer-háromszor szoktam pingpon-
gozni, öt éve klarinétozom. A családommal gyakran 
szoktunk társasozni, leginkább logikai és stratégiai já-
tékokkal. Szeretek programozni is. Egy mikrokontrol-
lerrel megépített vezérlőre egy olyan programot írtam, 
amely az otthoni locsolórendszert és csepegtetőrend-
szert vezérli a kertünkben. A csepegtetőrendszer hatá-
sára a paprikánk óriásira nőtt.
– Vannak-e terveid a jövőre nézve: továbbtanulással 
kapcsolatban, esetleg távolabbi vágyak, álmok? A ma-
tekkal szeretnél a későbbiekben is foglalkozni?
– Jelenleg nyolcosztályos gimnáziumba járok, így a kö-
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A	KALMÁR	LÁSZLÓ	MATEMATIKA	VERSENY	GYVZTESEINEK	BEMUTATÁSA

AZ ÓRIÁSIRA NÖVP PAPRIKA
Tehetséges	gyerekekkel	öröm	és	kihívás	foglalkozni	–	vallja	Zsilvölgyi	Márta	tanárnW,	a	hatodikosok	
között	elsW	helyezést	elérW	Fraknói	Ádám	felkészítWje.	A	budapesti	Jedlik	Ányos	Gimnázium	sikeres	
diákját	a	matek	mellett	a	klarinét	és	a	programozás	is	érdekli.	ÖntözWrendszerével	pedig	hatalmasra	

növesztette	a	kertjükben	lévW	paprikákat.

zépiskolát is itt fogom végezni. A gimnázium után valószí-
nűleg olyan jellegű egyetemen szeretnék tanulni, ahol ma-
tematikával, programozással, fizikával tudok foglakozni.
– Melyik volt a kedvenc feladatod a Kalmár döntőjében? 
Miért? Hogyan jöttél rá a megoldásra?
– Az alábbi feladat tetszett nekem a legjobban:

Egy egyenlőszárú háromszög oldalai rendre (x + 89), (7x + 
41) és (3x + 85) cm. Az x értékéről semmi információnk nincs. 
Hány cm a háromszög kerületének a lehető legnagyobb értéke? 

Azért ez a kedvenc feladatom, mert rövid a feladat, nem 
kellett sokat számolni, inkább logikailag kellett gondolkoz-
ni rajta. Úgy jöttem rá, hogy ebből a három értékből vala-
mely kettő egyenlő. Így megvizsgáltam az összes esetet, ki-
számoltam melyik esetben mennyi a háromszög kerülete. 
Utána kiválasztottam ezek közül a legnagyobbat.

Beszélgetés Zsilvölgyi Márta tanárnővel:
– Milyen módszerrel készíti fel a gyerekeket a matek-
versenyekre?
– A feleletválasztós versenyekre teljes feladatsorok megoldásá-
val, a problémás feladatok részletesebb megtárgyalásával. Csa-
patverseny esetén az együttműködési stratégiát is ki kell dol-
gozni. A hagyományos (kifejtős) versenyekre kezdetben tema-
tikus feladatsorokkal, majd teljes feladatsorok megoldásával 
készülünk. Minden esetben a gyerekek megoldásait javítva/
kiegészítve jutunk el egy-egy feladat teljes megoldásához.
– Mennyire van idő a hagyományos tanórákon a tehet-
séggondozásra? Az osztály,  a csoport egészét készíti fel, 
vagy csak a külön érdeklődőket?
– Szerencsére csoportbontásban taníthatom a matematikát, 
így több figyelem jut a tanórákon is a gyerekekre. Az aktu-
ális tananyagban több és nehezebb feladatot kapnak azok, 
akik a gyorsabban haladnak. Szakkörre kevesebb diák jár, 

mint ahány a versenyekre jelentkezik, ezért a tanórák egy 
részében is oldunk meg versenyfeladatokat, általában pá-
ros munkában, bevonva a nem versenyzőket is.
– A tesztes vagy a kifejtős versenyek mennek jobban a 
diákoknak? Mit gondol, melyikben mi jelent nehézséget?
– A tesztes versenyek iránt nagyobb az érdeklődés, így a si-
kerességet nehéz összehasonlítani. A Kalmáron győztes ta-
nítványom részt vett a Zrínyi döntőjén, és a Kengurun is 
van már egy 3. és egy 7. helyezése is, ő tehát mindkét műfaj-
ban sikeres. A gyerekek számára a kielégítő megoldások le-
írása, az indokolás okoz gondot. Az eredmény birtokában 
ezzel felületesen foglalkoznak, olykor a műveletsor magya-
rázatába bonyolódnak indokolás helyett. A tesztes versenyek 
könnyebb feladatai minden versenyzőnek adnak sikerél-
ményt, a gyakorlat hiánya miatt indokolatlanul elidőznek 
egy-egy feladatnál, illetve nem veszik észre a „buktatót”.
– Általában mely témakör feladatai mennek könnyen 
a versenyeken a diákoknak? És mely témakör feladatai 
jelentenek különösen nagy kihívást?
– Természetesen a geometriai feladatokkal birkóznak 
meg nehezebben, mert a kitűzők által elképzelt csodála-
tosan egyszerű megoldáshoz kevés a gyerekek tapaszta-
lata. Az algebrai, kombinatorikai feladatok könnyebben 
mennek, ezek megoldásához több úton is el tudnak jut-
ni, például az egyenletnél a táblázat segíthet, leszámlá-
lásnál pedig a felsorolás.
– Lát változást a versenyfeladatokban az elmúlt évek során?
– A feladatok alapvetően nem változnak, csak amennyire 
muszáj haladni a korral. Ezt az is bizonyítja, hogy a korábbi 
évek feladatai jól szolgálják a felkészülést.
– És a gyerekek versenyzési kedvében, motiváltságában, 
sikerességében?
– A gyerekek – vagy esetleg a szülők – sokkal pragmatiku-
sabbak lettek: minek áldozni évente több ezer forintot neve-
zési díjra, ha előre megjósolható, hogy ki az az egy-két diák, 
aki majd az országos döntőbe jut. Ezt a szervezőknek is át 
kellene gondolni. Persze egy matek ötös ígérete segíti a ne-
vezési kedvet.
– Mi motiválja Önt a versenyfelkészítés során? Milyen 
visszajelzéseket kap szülőktől, diákoktól, tanártársaktól?
– Tehetséggondozó, nyolcévfolyamos osztályban tanítom 
a matematikát, itt elvárás a siker. A tanórai tevékenység-
ben és a versenyeken való részvételben, eredményesség-
ben is. De nem csak ez motivál. A tehetséges gyerekekkel 
öröm és kihívás foglalkozni, a szülők, diákok öröme a si-
kerek alkalmával a legnagyobb elismerés.

MÉCS ANNA

Fraknói Ádám
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A kutatók közötti kommunikáció 
a levelezés, esetleg telefon és fax 
korához képest iszonyúan fel-

gyorsult. Az internetnek hála, technoló-
giák sora áll rendelkezésünkre, hogy 
kontinenseken át, pillanatok alatt kap-
csolatba lépjünk bármelyik kollégával. 
Még a virtuális konferenciák is megje-
lentek, ahol a résztvevők csak számító-
gépen át követik egymás előadásait, ám 
a tapasztalatok alapján a személyes talál-
kozások erejét nem lehet mással kiválta-
ni. Úgy is mondhatnám, hogy a konfe-
rencia több, mint az ott elhangzó előadá-
sok összessége. A kötetlen beszélgetések 
a legváratlanabb helyzetekben vezethet-
nek el egy-egy új kutatási témához, vagy 
akár egy új álláslehetőséghez is. A szem-
ben álló fél bárkinek lehet a következő 
főnöke: nem árt, ha a névhez arcot tud 
kapcsolni, de még inkább, ha egy jól si-
került előadást is.

A jó előadásnak van pár egyszerű 
trükkje. A legelső, hogy az előadás a 
közönségnek szól. Ennek megfelelően, 
ha az előadó kiáll a pódiumra, akkor a 
közönséghez kell beszélne, nem a vetí-
tővászonhoz. A tudományos közösség 
általában barátságos: azért ülnek ott, az 

É G  É S  F Ö L D  VO N Z Á S Á B A N

A tudományos konferenciák a mai napig meghatározó színterei a tudományos életnek. Egy 

ifjú kutató számára pedig akár egy életre meghatározóak lehetnek az ott szerzett tapaszta-

latok	és	ismeretségek.	Nem	mindegy	tehát,	hogy	az	ott	bemutatott	elWadások	és	poszterek	
milyen benyomást keltenek a közönségben.

előadóval szemben, mert 
kíváncsiak az eredménye-
ire. Az előadónak is barát-
ságosnak kell lennie ve-
lük: kapcsolatba kell velük 
lépnie, nekik kell megtar-
tani az előadást. Persze, 
ilyenkor ideges az ember, ez természe-
tes. De a közönség is az: aki kinn áll, a 
saját sikere miatt aggódik, aki a helyén 
ül, az azon, hogy vajon ismét egy ré-
mes prezentációt kell-e végigszenved-
nie. Ha felkészülten állunk ki, a saját 
aggodalmainkat és a közönségét is el-
oszlathatjuk.

A horog
Lewis Carroll az 1860-as években írta 
meg az ifjú Alíz történeteit 
Csodaországban. A könyv vége felé 
Alíznak és a Fehér Nyúlnak is tanús-
kodnia kell a Szív Felső perében. Mi-
kor a Nyulat szólítják, az megkérdezi a 
Királytól: – „Hol kezdjem, Felség? –
Kezdd a kezdetén  – mondta a Király –, és 
leghelyesebb, ha a végén végzed”. A Szív 
Király tanácsát a tudományos előadá-
sok szempontjából is érdemes megfo-
gadni.

KONFERENCIA-ÚTIKALAUZ 
KEZDP KUTATÓKNAK

Kezdjük hát a kezdetén. Manapság 
már elengedhetetlen része az előadás-
nak a vetített prezentáció, és sokan 
egyenesen a diasort tekintik az előadás 
lényegének.  A legfontosabb szabály ez: 
a kivetített prezentáció NEM az elő-
adás. Az csak egy segédeszköz: az elő-
adás az, amit az előadó a pódiumon áll-
va elmond a közönségnek. Elvégre el-
lenkező esetben az emberre nem is vol-
na szükség. Ezért először magával az 
előadással foglalkozom: a prezentáció 
majd a következő cikk témája lesz.

Hogy kezdjünk bele? Az első monda-
tokat árgus szemekkel fogja lesni a kö-
zönség, azok alapján dönti el, hogy a 
következő 10-15 percet nekünk szente-
li, vagy inkább megír pár e-mailt. 

A megértés alakulása az egyes elQadástípusok alatt. A tipikus esetben a témafelvetést még követi a közönség, aztán az elQadó követhetetlenül elveszik a 
részletekben. Az elvesztett esetben a nézQk próbálják követni az elQadást, de egy idQ után képtelenek, és csak a záró diánál néznek fel újra. Az ideális esetben 

a felvezetés után a közönség végig követi az elQadást. Az új eredmények bemutatásakor a megértés törvényszer_en lecsökken – a cél ennek kordában 
tartása. Az ábrák tetszQleges hosszúságú prezentációra igazak. Forrás: Matthew Rave (Many Worlds Theory blog/Western Carolina University, USA).
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akár szeretjük, akár nem: a mikrofon 
barát, a motyogás ellenség. Egy halkan 
motyogó előadó igen gyorsan elveszti 
a közönség javának figyelmét. Egy 
túl hangostól viszont legfeljebb elve-
szik a mikrofont.

Az átadott üzenet
A záró üzenet legalább olyan fontos, 
mint a horog volt. A közönség a nyitó 
mondatok mellett a végsőkre fog a 
leginkább figyelni: lehetőleg ne az le-
gyen tehát, hogy „Hát igen, azt hi-
szem, ennyit akartam elmondani.” 
Vagy: „Mivel kifutottam az időből, itt 
hagyom a konklúziókat, hogy elolvas-
hassák.” Az ekkor elhangzók marad-
nak meg leginkább az emlékezetük-
ben: inkább az eredményeket foglaljuk 
össze pár kerek mondatban – de ne a 
teljes előadást! Hacsak nem egy hossza-
dalmas áttekintő előadásról van szó, 
sem az elején, sem a végén nem kell 
tartalomjegyzék: a közönség képes lesz 
végigkövetni azt a 10-15 percet, az elő-
adó viszont értékes időt veszt ilyen fe-
lesleges körökkel. A zárásnál tehát ér-
demes visszautalni a horogra, a kérdés-
felvetésre, majd összefoglalni a vála-
szokat, amiket kaptunk, végül pár szót 
szólni, tényleg nagyon röviden a jövő-
beni tervekről. Ennyi épp elég.

A Király második tanácsa szintén 
megkerülhetetlen: a végén végezd. 
Vagyis az előadást be kell fejezni, lehe-
tőleg az időkorlátot betartva. Akármi-
lyen csodálatosak az eredmények, a 
közönség haragját kockáztatjuk, ha 
úgy érzik, elvesszük tőlük a jól megér-
demelt kávészünetüket. A legbiztosabb 
módja annak, hogy meggyőződjünk 
arról, belefér-e az előadás időkeretbe, 
ha előtte elpróbáljuk, akár egy kollégá-
nak, akár csak a monitornak elmond-
va. A hosszon túl ekkor egyből kiderül 
az is, hogy logikailag követik-e egy-
mást a diák, eszünkbe jut-e minden, 
anélkül, hogy az egész előadást felol-
vasnánk, és működnek-e a poénok, 
hatásszünetek. Ehhez persze szükséges, 
hogy ne az utolsó pillanatban legyen 
összedobálva a prezentáció: kezdő ku-
tatóként – de akár még később is – bi-
zony mindenképp rá kell szánni a meg-
felelő időt a felkészülésre. És akkor 
még mindig ezerféleképp el lehet 
rontani az előadást a hozzá készített 
prezentációval. Erről szól majd a kö-
vetkező rész.

MOLNÁR LÁSZLÓ

Ezért a nyitó mondatoknak súlya van: 
ez lesz a horog, amit bedobunk, hogy 
megragadjuk a figyelmet. Ekkor lé-
nyegre törőnek kell lenni: mi az a kér-
dés, amit vizsgálunk, milyen problé-
mát old meg a munka? A részletekbe 
pedig csak ez után szabad belemenni. 

A sztori
Ha megragadtuk a közönség figyel-
mét az már fél siker, de  igyekezni kell 
fenntartani is. Aki volt már konferen-
cián, valószínűleg látott olyan prezen-
tációt, ami izgalmas felvezetéssel ke-
csegtetett, de aztán a felénél már nem 
hogy a közönség, de talán az előadó is 
kezdte elveszíteni a fonalat. Új tudo-
mányos eredményeket önmagában is 
kihívás lehet érthetően bemutatni, hát 
még az odáig vezető, gyakran kacifán-
tos utat. Egy 15 perces előadásba mind-
ez várhatóan nem is fog beleférni. 
Igyekezni kell egy koherens, követhető 
történetet elmondani, aminek van íve: 
a kérdésfelvetést kövesse a mérések, 
megfigyelések, számítások bemutatá-
sa, majd jöhetnek az eredmények és 
konklúziók. Ne féljünk kihagyni kevés-
bé fontos részleteket: ha valaki tényleg 
kíváncsi rájuk, az úgyis vagy megkérde-
zi majd a szünetben, vagy elolvassa a cik-
ket, amit írunk a témában. A prezentá-
cióba csak annyi információt szabad pa-
kolni, amit biztonságosan át lehet adni a 
közönségnek a ránk szánt időben.

Beszéd közben sok előadó hajlamos 
csak a saját idegességére és a diáira kon-
centrálni, és nem figyel a közönségre, 
pedig az ott ülők reakciói sokat elárul-
nak. Már tisztáztuk, hogy az alapsza-
bály, hogy nekik beszélünk: vagyis rá-
juk kell nézni. (Ez persze lehet egy-egy 
ismerős vagy általánosságban barátsá-
gos arc is.) Mindig gondoljunk rájuk is: 
hallanak? Látják a diákat? Értik a mon-
danivalót? Van elég idejük feldolgozni 
a diákat? Viccesnek találták a humori-
zálást? A reakciók sokszor elárulják a 
válaszokat, és hozzájuk lehet igazítani 
a mondandókat. Ha nincs mosolygás, 
inkább hagyjuk a humorizálást. Ha 
nyújtózkodnak, akkor vagy nem hal-
lanak, vagy nem látnak valamit, példá-
ul a diák alját: ilyenkor közelebb kell 
tenni a szánkhoz mikrofont, vagy 
részletezni, mi látható a diákon. 

Nyilván vannak, akiknek van olyan 
orgánumuk, hogy betöltenek egy na-
gyobb teret is. De ha mikrofont nyom-
nak a kezünkbe, lehetőleg használjuk, 

A rozmaring

Az évelő, örökzöld félcserje neve a la-
tin Rosmarinus szóból származik, 
aminek jelentése: „tenger harmata”. Az 
irodalomban és a népművészetben az 
apró fehér rozmaringvirág a hűség és a 
tisztaság jelképe. 

A növény illóolajában cineol, kámfor, 
borneol, bor nil ace tát, alfa- és bétapinén 
található. A cseranyagon kívül fahéj-
sav-származékokat, fla vo noi dokat 
(apigenin, luteolin), tri ter pé ne ket 
(amirin, urzolsav) is tartalmaz.

A rozmaringleveleket teakeveré-
kekben vizelethajtó, étvágygerjesztő, 
emésztést javító, frissítő hatása miatt 
használják, továbbá serkentőleg hat a 
központi idegrendszerre és csillapítja a 
fejfájást is. Brit kutatók memóriatesztes 
kísérletek során megállapították, hogy 
a rozmaringolaj növeli a koncentrációt 
és segít javítani a memóriát. Azok, 
akik a memóriateszt elvégzése közben 
a fűszernövényt szimatolták, kiemel-
kedőbb teljesítményt nyújtottak; me-
móriájuk 60-75 százalékkal volt jobb 
azokhoz képest, akiket nem tettek ki 
az illóolaj jótékony hatásának. 

Egy kutatás során olyan anyagokat 
fedeztek fel a fűszernövényben, ame-
lyek blokkolják a hússütés közben ke-
letkező rákkeltő anyagokat. Arra ju-
tottak, hogy a húsok sütése közben a 
magas hőnek köszönhetően úgyneve-
zett heterociklikus aminok – HCA-
vegyületek – szabadulnak fel, melyek 
rákkeltő tulajdonságúak. A fűszerben 
található rozmaringsav, illetve carnosol- 
és carnosicsavak blokkolják a HCA-
vegyületeket, és hő hatására sem pusz-
tulnak el. A kutatás többek között arra 
is kitért, hogy a bazsalikom, a zsálya, a 
majoránna és az oregánó is hasonló ha-
tással bírnak, ezért érdemes őket húsok 
fűszerezésénél és pácolásánál alkalmazni.

Külsőleg illóolaját használják bedör-
zsölő szerekben fájdalomcsillapításra 
izom- és ízületi panaszok esetén, to-
vábbá a kozmetika- és illatszeripar is 
alkalmazza. Illóolaja a húsfélék tartó-
sítását is kiválóan elősegíti amellett, 
hogy kellemes ízt is ad hozzá. Frissen 
vagy szárítva a francia, olasz és spa-
nyol konyha nélkülözhetetlen fűszere.  

MAROSI KINGA

ÉLET-M�D
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175. ÉT-galéria. A kerek 
sorszámú tárlatok té-

májának megválasztását ma-
gamnak tartom fönn, ünnep-
lésként személyes vonzódásai-
mat hagyom érvényesülni. En-
gem körülvesznek a századok: 
alma materem Bauhaus épülete 
mellett a légió amfiteátruma 
áll, unokám iskolájának udva-
rán klarissza kolostor romkert-
jében játszanak a gyerekek, ha-
zafelé a kerengő déli folyosója 
fölött megyünk, ahol Nagy La-
jos anyja, Erzsébet királynő is 
sétált elmélkedve (talán Zách 
Klárán is). Mindennapi öröklét-
ről szólnak képeink.

H. J.

ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

1

2
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SZABÁLYOK
1. Szkiba Veronika 

(Biatorbágy, vera.szkiba@gmail.com) 

– Velünk élQ történelem – 
A kép egy felmérés 

során készült, melynek célja a középkori 
emlék (a Zsámbéki templom) 

és a köré-, ráépült lakóházak, 
valamint a lakók és a romtemplom 

kapcsolatának elemzése volt 

2. Pató Zsuzsanna (Pilisvörösvár, 
zspato@freemail.hu) – Test és lélek – 

Bazilika és gyógyfürdQ

3. Horváth Miklós (Butyka, 
hmika56@gmail.com) – Nyírbátor 

4. PetQ Zsófi (Érd, sophia0345@gmail.
com) – A Bazilika elQtt

4

3

Az ÉT-galériában bárki kiállíthatja 
felvételét, megosztva élményét olva-
sótársaival. Kérjük, hogy a digitális 
képet tif vagy jpg formátumban 300 dpi 
felbontással küldje el az et-galeria@
eletestudomany.hu címre. A tárgyro-
vatba írja: ét-galéria, és a kísérRlevél-
ben mondja el, amit a felvétel körül-
ményeirRl és a témáról tud. A beküldR 
jutalma a „kiállításban” megnyilvánuló 
elismerés. 

A „hónap képe” 5000 Ft különdíjat 
kap.
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KÖNYVTERMÉS Albert Valéria rovata

Elmenekített emlékek

Különös önéletírás egy fiatalember 
tudatának és magatartásának alaku-
lásáról és abban a meg sem élt múlt 
örökségének beépüléséről.  

A meg sem élt múlt a család és má-
sok emlékezetéből meg az elmene-
kített,  vitrinben őrzött képekből, 
tárgyakból válik részévé. Magatar-
tásának gyermek- és diákkori ala-
kulását elemezve tudatosul benne 
mindez, és az, hogy miért válhatott 
amerikai indián törzsek és alaszkai 
őslakók kárpótlását kiharcoló jog-
védővé s egyáltalán jogvédő tudós-
sá. Mondhatjuk, gyökereit keresve 
ismerte meg mélyebben magát is e 
könyv írója, Monroe. E. Price, nem-
zetközi hírű jogászprofesszor, aki 
csecsemőként került az Egyesült Ál-

lamokba.
 Az életút Bécsből 

indult, ahol nem 
sokkal az Anschluss, 
a német csapatok be-
vonulása, Ausztriá-
nak a hitleri német 
birodalomhoz csato-
lása után született. 
Így az utcanép akko-
ri pogromhangula-
táról emléke nem le-

het. Héthónapos lett, mire szülei az 
Egyesült Államokban élő rokonuk-
tól kapott befogadó nyilatkozat nyo-
mán – javaikon túladva – engedélyt 
kaptak a távozásra.  Így érkezett pó-
lyában New Yorkba.  

Az Egyesült Államok a világnak 
alighanem a legnagyobb mene-
kült-befogadója volt s maradt má-
ig is. Már akkor is léteztek az ér-
kezők elhelyezkedését, új életének 
kialakítását segítő szervezetek. 
Ezek irányították őket a hatalmas 
területű ország olyan városaiba, 
ahol megélhetést, otthont találhat-
tak és rendszerint hasonló sorsúa-
kat, európai gyökerűeket is.  

A gyermek számára a beilleszkedés 
új ismereteket és ismeretségeket hoz, 
és ezek tükrében alakul saját énje. 
Az ember alapvető adata a születés 
éve és helye. Így már azt is egyedi 
különösségként élte meg, hogy szü-
lőhelye Bécs, ha nem is volt saját em-
léke róla. Szülei emlékezéseiből, a 

magukkal mentett képekből, fel-
jegyzésekből tudatosult benne, hogy 
ahonnan elődei származtak, az az 
Osztrák–Magyar Monarchia, a 
felkutatható múlt távolában a bur-
genlandi Rohonc és a felvidéki 
Vágújhely… 

Jóval később, ha anyja és anyósa ta-
lálkozott, közöttük mindig magyar-
ra fordult a szó. Magyarul kerültek 
szóba régi ételek, helyek – még a bu-
dai Márványmenyasszony is –, ma-
gyar és szlovák dalokat énekeltek, 
emlékeiket  idézve… A szülői nem-
zedék emlékezetében boldog béke-
időkként élt a Ferenc József-i kor. Az 
elődei emlékezetében megmaradt 
múlt iránti vágy vezette, hogy éljen 
jogával az osztrák állampolgárságra. 
(Ausztria törvényben lehetővé tette 
ezt azoknak, akik „1945. május 9-e 
előtt, a Nemzeti Szocialista Párt 
szerveinek vagy a Harmadik Biro-
dalom hatóságainak üldözésétől való 
félelmében” kényszerültek elhagyni 
az országot.) 

Szülőhelyén járva azonban úgy 
érezte: „olyan helyeket kerestem, ame-
lyek emlékké váltak volna, ha lett volna 
idő és alkalom (…) , ahová akkor jártam 
volna, ha maradunk”. Könyve magyar 
kiadásának utószavában pedig azt 
írja 102 évesen elhunyt anyjára em-
lékezve: „ahogy lénye egyre inkább le-
csupaszodott az alapvető dolgokra, ma-
gyar öröksége lett számára a leginkább 
meghatározó, a magyar emlékek, a ma-
gyar dalok, a magyar rokonok”. (Mon-
roe E. Price: Menekülő tárgyak. Bécsi 
álmok Amerikában. 2013. Háttér Ki-
adó, Budapest, 216 oldal+16 képoldal, 
3490 forint)

N. F. 

Hívő árulók

Az utóbbi évek minden bizonnyal 
legjobb történelmi thrillerét írta 
meg James Forrester, aki valójában 
dr. Ian Mortimer történész. A Meg-
szentelt árulás című regényében bele-
sűrített minden hiteles adatot, amit 
hosszú évek kutatómunkájával a Tu-
dor-kori Angliáról kiderített. Mind-
ezt belehelyezte egy számára ismerős 
környezetbe, elengedve fantáziáját s 
kitörve a történettudomány kötele-
ző adatolásának korlátai közül.

Könyve főhőse Clarenceux cí mer-
nagy, akinek munkáját ma már szinte 
nem is ismerjük, de a XVI. század 
Angliájában fontos és jól jövedelmező 
foglalkozás volt az övé. Családfákat 
rajzolt meg, nemes ősöket kutatott 
fel, emelve ezzel 
megbízói társadalmi 
rangját. 

A cselekmény kez-
detén esős, hideg es-
te van, s kopogtat-
nak az ajtón. Ez pe-
dig semmi jót nem 
jelent a XVI. század 
közepi Angliában, 
ahol néhány évtized 
alatt a katolikusok jó 
részét megégették, felakasztották, 
megkínozták, templomaikat le-
rombolták, majd a túlbuzgó protes-
tánsok kerültek sorra, hogy azután 
VIII. Henrik lánya, a katolikus Má-
ria uralomra kerülése után immár 
mindenkit üldözzenek és megégesse-
nek, aki nem katolikus hitű. Ám ez 
sem tartott sokáig, s most Erzsébet ül 
a trónon, aki katolikus szövetkezé-
sektől retteg. A borzalmas hírű Fran-
cis Walsingham pedig Erzsébet vé-
delmében s az összeesküvések kiszi-
matolásában látja felemelkedése lehe-
tőségét. Róla mindenki tudja, hogy 
semmilyen eszköztől nem riad vissza.

Clarenceux címernagynak van 
mitől tartania, katolikus hitű, igaz, 
soha nem szövetkezne Erzsébet ha-
talma ellen. Nem szívesen nyit még-
sem ajtót, s aki belép, barát ugyan, 
de borzalmas bajt zúdít a címernagy 
fejére azzal, hogy átad neki egy kéz-
iratot megőrzésre. 

A hihetetlenül izgalmas történet 
során bejárjuk a középkori London 
zegzugos utcáit és sikátorait, palotáit 
és szegényes kocsmáit, a vidéki ud-
varházakat csakúgy, mint az út 
menti szállókat. S habár az árulás áll 
a történet középpontjában, olykor 
nagyon is nehéz elítélni ezeket az 
árulókat. 

Mortimer, a kiváló történész, fel-
vonultatja a Tudor-kor Angliájának 
jellemző figuráit, s Forrester, a re-
mek tollú író, élethűen mutatja be 
őket. (Megszentelt árulás. 2013. Agave 
Kiadó, Budapest 448 oldal, 3480 forint)

- J -
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Ha most látnád magad!

Mások ügyeiben gyakran tisztábban látunk, mint a 
magunkéiban, és ugyanazért a cselekedetért a másik 
embert szigorúbban ítéljük meg, mint önmagunkat. 
Sokan bizonyára azt gondolják, nincs ebben semmi 
csoda, hiszen saját érdekeinknek megfelelően torzít-
juk, értelmezzük át a helyzeteket. Ez így is van, ám a 
lélektani magyarázat mégsem ennyire egyszerű. 

Megfigyelték ugyanis, hogy minél elvontabb for-
mában ismerünk meg egy erkölcsileg vitatható hely-
zetet, annál szigorúbban ítéljük meg. Ennek magya-
rázata az lehet, hogy ha csak az események fő vonala-
it ismerjük, akkor jobban átlátjuk az összképet, az 
események általános jelentését, és ezt könnyebben 
egybe tudjuk vetni erkölcsi elveinkkel, hiszen azok is 
elvont formában megfogalmazódva élnek bennünk. 
A eseményektől való lélektani eltávolodás elvontabb 
gondolkodásra, s ezáltal egyértelműbb, szigorúbb íté-
letalkotásra késztet. Mások cselekedeteit nem nehéz 
tárgyilagos messzeségből szemlélni, de vajon képesek 
vagyunk-e lélektani értelemben eltávolodni azoktól a 
helyzetektől, amelyeknek mi magunk is a szereplői 
vagyunk?

A svédországi Lund Egyetem három kutatója, Jens 
Agerström, Fredrik Björklund és Rickard Carlsson szerint 
ez egyszerűbb, mint gondolnánk. A kutatók a Social 
Psychology című folyóiratban ismertetnek egy kísér-
letet, melyben a nyolcvan résztvevő felének azt mond-
ták, hunyják le a szemüket, mert rövidesen hallani 
fognak egy történetet, amit az egyik szereplő szem-
szögéből kell maguk elé képzelniük. Vegyék úgy, 
hogy a történet velük történik, és belülről látják. A 
többi résztvevőnek is azt mondták, hogy a rövidesen 
elhangzó történet velük történik, de nekik úgy kellett 
elképzelniük az eseményeket, mintha kívülről látnák 
önmagukat a jelenet egyik szereplőjeként, akár egy 
filmen. A történet mindkét esetben ugyanaz volt, 
vagyis a kísérleti alanyok a kétféle helyzetben ugyan-
azt az elképzelt szerepet töltötték be, egyszerűen csak 
a nézőpontjuk volt különböző. A történetet hallgatva a 
résztvevőknek – akik egyébként mind egyetemi hallga-
tók voltak – el kellett képzelniük, hogy egy vállalat sze-
mélyzetiseként dolgoznak, és dönteniük kell, két jelölt kö-
zül kit vesznek föl egy állásra. Az egyik jelentkező egyér-
telműen alkalmasabb, a másik viszont a barátjuk. Ők úgy 
döntenek, hogy a barátjukat veszik föl. A résztvevőknek 
ezután 1-től 9-ig terjedő pontozással értékelniük kellett, 
hogy erkölcsileg mennyire elítélendő, amit tettek.

Az eredmények azt mutatták, hogy akik kívülről 
tekintettek önmagukra, azaz gyakorlatilag egy má-
sik személy viselkedéseként látták maguk előtt saját 
cselekedeteiket, azok lényegesen elítélendőbbnek 
tartották az alkalmatlan barát felvételét, mint azok, 
akik belső perspektívából képzelték el ugyanezt az 
eseményt. Ez azt jelzi, a helyzettől való csupán for-
mai, vizuális eltávolodás már elég ahhoz, hogy ész-
revegyük a történések elvontabb vázát, és ezek üt-
közését az erkölcsi elvekkel.

Ez az egyszerű fogás akár gyakorlati célra is alkal-
mazható a mindennapokban. Agerström és munka-
társainak egy másik kísérlete szerint azok, akik el-
képzelték magukat kívülről, amint nem mennek el a 
szelektív hulladékgyűjtőig, mert rossz az idő, és in-
kább a kukába dobják az összes szemetet, szigorúb-
ban elítélték ezt a környezetvédelmi szempontból 
kedvezőtlen magatartást, mint azok, akik belső né-
zőpontba helyezkedve idézték maguk elé ugyanezt a 
jelenetet. Ha megtanuljuk magunkat egy kicsit kí-
vülről szemlélni, könnyebben hűek maradhatunk az 
elveinkhez.

MANNHARDT ANDRÁS

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

Visszapillantó tükör (SZ^CS ÉDUA RAJZA)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Az	elsW	gyeres	kisbolygó

Több dél-amerikai csillagászati 
megfigyelőállomás (köztük az 

Európai Déli Obszervatórium: ESO) 
összehangolt megfigyelései nem várt 
felfedezésre vezettek: kiderült, hogy 
a távoli Chariklo kisbolygót két vé-
kony gyűrű veszi körül. Az eddig 
ismert gyűrűs óriásbolygók ( Jupiter, 
Szaturnusz, Uránusz és Neptunusz) 

vetlenül a szegycsont mögött helyez-
kedik el. Emberben pubertáskorra 
éri el legnagyobb fejlettségét, majd 
állománya fokozatosan elzsírosodik. 
A mostani előrelépés – ha emberben 
is sikerül megismételni – új terápiák 
kifejlesztéséhez vezethet olyan bete-

ElWször	sikerült	
élW	szervet	regenerálni

A z orvostudomány (és az emberi-
ség) egyik legnagyobb álma egy 

lépéssel közelebb került a megvaló-
suláshoz: az Edinburghi Egyetem 
egy kutatócsoportjának 
első ízben sikerült rege-
nerálnia egy szervet élő 
szervezetben. Egyelőre 
csak kísérleti egerekben 
persze, de az eredmény 
– amelyről a kutatók a 
Development szakfolyó-
iratban számoltak be – 
így is reménykeltő áttö-
rést jelent. 

A kutatóknak egy cse-
csemőmirigyet sikerült 
„visszafiatalítaniuk”. Ez 
a nyirokszerv (más néven 
timusz) a T-limfociták 
érésének legfőbb helye, 
amely a mellkasban, köz-

gekben, akiknek az immunrendsze-
re károsodott, vagy egyéb – a timusz 
fejlettségéhez kapcsolható betegség-
ben szenved.

A kutatók az eredmény úgy érték el, 
hogy idős egerekben reaktiválták azt 
a természetes megújító hatásmecha-

nizmust, amely bizo-
nyos kort elért ege-
rekben leáll, s ezáltal 
utat nyit a csecsemő-
mirigy sorvadásá-
nak. Az alkalmazott 
kezelést követően az 
idős egerekben rege-
nerált timusz újra a fi-
atal állatokéhoz hason-
ló szerkezetet vett fel.

De nemcsak a szö-
vetszerkezete vált 
hasonlóvá, hanem a 
funkcionális mű-
ködése is helyreállt: 
újra több T-sejtet 
kezdtek termelni, 

után ez eddig az ötödik, de messze a 
legkisebb égitest a Naprendszerben, 
amely körül ilyen formációt megfi-
gyeltek. A most felfedezett gyűrűk 
eredete ismeretlen, bár feltételezhe-
tő, hogy a bennük keringő kisebb-
nagyobb törmelékek ütközésekben 
keletkeztek. A felfedezésről a kuta-
tók a Nature-ben számoltak be.

A Szaturnusz gyűrűrendszere az 
égbolt legkáprázatosabb jelenségei 

közé tartozik, a többi óriásboly-
gó gyűrűi kevésbé látványosak. A 
Naprendszer más égitestjei körül 
azonban eddig minden szorgos ke-
resés ellenére sem találtak hasonló 
képződményeket. A távoli Chariklo 
kisbolygó körüli két vékony gyűrű 
felfedezése nagyrészt a véletlennek 
köszönhető. 

A Chariklo a kentaurok osztályá-
ba sorolható égitest. (A kentaurok 

Fantáziaképek a gy_r_s kisbolygóról KÉPEK: ESO
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amelyek fontos szerepet játszanak 
az immunrendszerben. (Arra vonat-
kozóan egyelőre nincsenek adatok, 
vajon az egerek védekezőképessége 
valóban megerősödött-e.)

A kutatók a timuszsejtekben ter-
melt egyik – FOXN1 nevű – fehérjét 
célozták meg, amely néhány fontos 
gén működésének szabályozásában 
(be-, illetve kikapcsolásában játszik 
szerepet. A FOXN1 szintjét emelve a 
kutatóknak sikerült őssejtszerű sejte-
ket a szerv újraépítésére serkenteni.

A kutatók szerint az eljárás ember-
ben is hasonló eredményre vezethet, 
s a timusz funkcionális működésének 
helyreállításával javítható lenne az 
idősebb emberek ellenállóképessége. 
„A klinikai próbák megkezdése előtt 
azonban meg kell bizonyosodnunk ar-
ról, hogy a folyamatot teljesen ellenőr-
zésünk alatt tartjuk” – nyilatkozta 
Clare Blackburn professzor, a kutató-
csoport vezetője. 

(ScienceDaily)

Égi	napraforgó 
	segítheti	 

a	bolygóvadászokat

Idestova több mint 15 év telt el az 
első exobolygók (közvetett) ki-

mutatása óta, de a bolygók köz-
vetlen megfigyelése előtt még szá-
mos akadály tornyosul. Halovány 
fényüket elkülöníteni anyacsilla-
guk milliárdszor fényesebb ragyo-
gásától rendkívül nehéz feladat, 
különösen akkor, ha  Földhöz ha-
sonló, viszonylag kis méretű kő-
zetbolygóról van szó. A cél elérése 
érdekében ezért a kutatók olyan 
megoldásokat keresnek, amelyek-
kel a csillagok fénye „ki masz kol-
ható”. Ennek egyik legegyszerűbb 
módja, ha a csillag korongja és a 
távcső közé egy árnyékolót helye-

zünk – ahhoz hasonlóan, ahogy a 
Nap felé nyújtott tenyerünkkel is 
kiárnyékoljuk a Nap ragyogó ko-
rongját.

Mára már a csillagászok földi- 
és űrtávcsövekkel ezernél is több 
exobolygót fedeztek fel (egyedül a 
NASA  Kepler missziója több mint 
hétszázat), s a kutatók szerint már 
csupán idő (és türelem) kérdése, 
hogy a Föld ikertestvéreire buk-
kanjunk. Ezt követően a spekt-
rumuk vizsgálatából lehet megál-
lapítani, megvannak-e rajtuk az 
élet felépítéséhez nélkülözhetetlen 
anyagok.

A NASA Jet Propulsion Labora-
tóriumának ( JPL) kutatói Jeremy 
Kasdin, a Princeton Egyetem mér-
nök-professzorának vezetésével 
egy olyan, két elemből álló megol-

dáson dolgoznak, amelynek egyik 
eleme egy (kibontott állapotában) 
napraforgóvirágra emlékeztető 
árnyékoló, míg a másik egy űrtáv-
cső. A kettő együtt kerül pályára, 
de az árnyékoló önállóan is képes 
manőverezni, így mozgásuk ösz-
szehangolható úgy, hogy az árnyé-
koló a távcső és az éppen megfi-
gyelt csillag közé kerüljön. 

Kasdin princetoni laboratóriu-
mában jelenleg már épül az árnyé-
koló egy kisebb modellje, igazo-
landó, hogy az árnyékolás valóban 
annyira hatékony, miként azt a 
számítógépes szimulációk mutat-
ják. Eközben egy másik csoport 
a JPL-ben azt teszteli (szintén egy 
modellen), hogy az összesodort 
állapotban felbocsátásra kerülő 
„szirmok” a tervezettnek meg-

felelően bomlanak-e ki. (Ezekről 
készült animáció a http://www.
jpl.nasa.gov/video/?id=1284 web-
címen tekinthető meg.)

Amennyiben minden a várako-
zásoknak megfelően működik, a 
bolygóvadászok olyan eszközhöz 
juthatnak, amely számos előnnyel 
bír. „Ezek közül az egyik leg fonto-
sabb éppen a rendszer egyszerűségé-
ben rejlik – mondta Kasdin. – Mi-
vel az anyacsillag fénye így sosem jut 
be a távcsőbe, az maga is egyszerűbb 
felépítésű lehet. És mégis, akár köz-
vetlenül is lefényképezhetők vele ma-
guk az exobolygók, ami persze csak 
egy elmosódott pötty lesz, de legalább 
rámutathatunk, hogy íme, egy másik 
’Nap’ körül keringő, a Földhöz ha-
sonló bolygó.” 

(NASA)

a Kuiper-övezetből az óriásbolygók 
térségébe került kisebb, jeges, vi-
szonylag rövid élettartamú égites-
tek, amelyeket néhány tízmillió év 
alatt az óriásbolygók vagy kitaszí-
tanak a térségből, vagy a Naphoz 
közelebb kerülve rövid periódusú 
üstökösökké válnak.)

Előzetes számítások jelezték, hogy 
a Chariklo 2013 június 3-án át fog 
vonulni egy fényes csillag előtt: a 
látvány Dél-Amerikából lesz jól 
megfigyelhető. Ennek köszönhető, 
hogy a csillagászok hét nagy táv-
csővel is megfigyelték az eseményt. 
Óriási meglepetésükre azonban az 
együttállás megfigyelése közben a 
csillag fényének két kisebb, rövid 
ideig tartó elhalványodását is ész-
lelték az okkultációt megelőzően, 
illetve követően: valami keringett 
a kisbolygó körül! A különböző 
helyekről végzett megfigyeléseket 
egymással összevetve a kutatóknak 
sikerült meghatározni nemcsak a 
kisbolygó pontos alakját és méreteit, 
hanem az őt körülvevő gyűrűk leg-
fontosabb paramétereit is.

Így derült ki, hogy két vékony, 
mindössze 7, illetve 3 kilométer szé-
les, egymástól 9 kilométeres hézag-
gal elválasztott gyűrű veszi körül az 
alig 250 kilométeres sugarú kisboly-
gót. 

(ESO)

A napraforgó virágához hasonló árnyékolóból és távcsQbQl álló rendszer alkalmas lesz az 
exobolygók közvetlen megfigyelésére KÉP: NASA/JPL-CALTECH 
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 Évente többmilliónyi ma-
darat mészárolnak le, amikor a 
költőhelyükre vagy onnan köl-

töznek. A „Vándorlási útvonalak bajnokai” elnevezésű verse-
nyen a természetvédelemre fordítható forrásokat gyűjtenek, 
hogy ezzel is segítsék a BirdLife Partnereket a madarak Dél- 
és Kelet-Európában tapasztalható illegális elpusztításának 
megakadályozásában.

Az első „Vándorlási útvonal bajnokai” versenyen össze-
gyűjtött pénz kedvezményezett-
je a grúz madárvédelmi társaság 
(BCG) lesz, az általuk kezdemé-
nyezett természetvédelmi akció 
segít megőrizni a grúz Adzsaria 
(Ajara) Autonóm Köztársaságban 
található, Batumitól keletre húzódó 
szurdokban a madarak biztonságos 
vándorlását. A szurdok kimagas-
lóan fontos a vándorló madarak 
szempontjából, mivel minden ősz-
szel a délre igyekvő madarak so-
kasága özönlik át a Fekete-tenger 
keleti partja és a Kis-Kaukázus 
hegyvonulatai között húzódó kes-
keny sávon. Ebben az időszakban 35 különböző fajhoz tar-
tozó több mint egymillió vándorló madár halad át ezen a 
területen, így egész Eurázsiában ez tekinthető a legjelentő-
sebb szűk keresztmetszetnek a vadászatnak kitett vándor-

madarak körében. Kutatások kimutatták, hogy minden 
ősszel mintegy tízezer madár esik áldozatául itt az illegális 
vadászatnak, amikor a madarak áthaladnak a szurdokon, s 
ezzel akaratlanul könnyű célpontot szolgáltatnak.

A Grúz Madárvédelmi Társaság arra törekszik, hogy a he-
lyi közösségekkel együtt dolgozzon kölcsönösen előnyös ak-
ciók keretében az ideális vadászat visszaszorítására. Minden 
évben önkénteseket hívnak a Batumiban szervezett madár-
táborba, hogy vegyenek részt a BCG munkájában, a ván-

dormadarak páratlanul látványos 
tavaszi és őszi repülésének megfi-
gyelésében. A látogatókat helyi csa-
ládoknál helyezik el. A sok önkén-
tes madárszámláló a Batumiban 
dolgozó hivatásos tudósok számát 
gyarapítja majd, az ő „állampol-
gári tudományos” hozzájárulásuk 
kibővíti a megfigyelési lehetősé-
geket. A versenyen összegyűjtött 
támogatás segítségével bevonják 
az arra nyitott helyi vadászokat és 
solymárokat is „természetvédelmi 
nagykövetekként”, hogy tudato-
sítsák kollégáik körében, milyen 

következményekkel járt az eddigi tevékenységük, és milyen 
jelentős lehetőségeket rejt a hozzáállás és fellépés megváltoz-
tatása az ökoturizmus területén. 

(www.greenfo.hu) 
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PÉNZGYdJTÉS	A	VÁNDORMADARAKRA

Nanomérete	optikai	kapcsoló

Amerikai kutatók parányi, ultrase-
bes optikai kapcsolót fejlesztettek 

ki, amelytől azt remélik, hogy segítsé-
gével leküzdhetik az elektronikus esz-
közök további miniatürizálásának út-
jában álló egyik legfőbb akadályt, és 
az információ továbbítását elektronok 
helyett a fény részecskéi (fotonok) ve-
hetik át. Az új optikai kapcsoló má-
sodpercenként többezer milliárd kap-
csolást képes végrehajtani, miközben 
mérete az emberi hajszál átmérőjének 
mindössze ötszázad része (200 nano-
méter). Az új eszközt, amelyről a Nano 
Letters-ben számoltak be, a Vanderbilt- 
és az Alabama-Birmingham Egye-
tem, továbbá a Los Alamos-i Nemzeti 
Laboratórium kutatói fejlesztették ki.

A parányi, ultrasebes optikai kap-
csolót olyan mesterségesen felépített 
metaanyagból készítették el, amely a ter-
mészetben nem létező különleges tulaj-
donságokkal bír. Benne üveg hordozó-
anyagra felvitt vanádium-dioxid (VO2) 
nanorészecskék vannak, amelyeket még 
parányibb arany nanorészecskékből szőtt 
hálóval vontak be. Maga a vanádium-
dioxid szilárd, kristályos szerkezetű 

anyag, amely átlátszatlan fémes fázisban 
villámsebesen képes átlátszó, félvezető 
fázisba átváltani. 

Az így elkészített mintát ultrarövid 
lézerimpulzusokkal bombázva az arany 
nanohálóban forró (nagyenergiájú) 
elektronok keletkeznek, amelyek a va-
nádium-dioxidra átugorva annak fázi-
sát néhány ezredmilliárdod másodperc 
alatt átbillentik. (Korábban a vanádi-
um-dioxid nanorészecskék fázisváltását 
közvetlenül lézerimpulzusokkal idézték 
elő, az elektronok közvetítésével meg-
valósított kapcsolás azonban csak ötöd-
tizedannyi energiát igényelt.)

„A vanádium-dioxid kapcsolónak számos 
kedvező tulajdonsága különösen alkalmassá 
teszi optoelektronikai alkalmazásokra” – 
mondta Richard Haglund, a Vanderbilt 

fizikus professzora, a kutatócsoport ve-
zetője. – Nagy sebessége és parányi mére-
te mellett teljesen kompatibilis az integrált 
áramkörök hagyományos gyártási technoló-
giájával; az elektromágneses spektum infra-
vörös- és látható fény tartományában mű-
ködik; műveletenként elég kevés hőt termel 
ahhoz, hogy a kapcsolók kis területen sűrűn 
egymás mellé rendezhetők legyenek. A va-
nádium-dioxid kivételes tulajdonságai már 
több mint fél évszázada ismertek, mi a 
Vanderbilten idestova egy évtizede foglal-
kozunk belőle készült nanorészecskékkel. 
A kezdettől sikeres kísérleti eredmények 
mögött álló fizikai folyamatok elméleti 
modellje azonban csak a legutóbbi egy-két 
évben, a számítógépes szimulációk előretö-
résével vált megközelíthetővé.” 

(ScienceDaily)

A nanoméret_ optikai kapcsoló felépítésének vázlata (részletes magyarázat a szövegben). 
Jobboldalt a kapcsolók elektronmikroszkópos képe kétféle felbontásban.

KÉP: HAGLUND LAB/VANDERBILT
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19. Norma ...; Martin Ritt rendezte film. 20. Ütemes tetszésnyilvánítás. 
23. A beszéd egysége. 26. Veszprém vize. 28. Svéd kikötQváros, 
Anita Ekberg szülQhelye. 30. Sovány, erQtlen ló. 32. A közelmúlt német 
teniszcsillaga (Steffi). 34. Vízpára. 36. Árpád-kori magyar nQi név. 38. 
Rügyezni kezd! 39. A gallium vegyjele.

A 12. heti Élet és Tudományban megjelent rejtvény megfejtése: ROMAN 
JAKOBSON, NOAM CHOMSKY, EDWARD SAPIR. A megfejtést 
beküldQk közül a Tinta Kiadó egy-egy kötetét nyerte: Beregnyei Mik-
lósné (Paks), Durda János (Miskolc), Dr. Gyurkó Mária (Püspökla-
dány), Hrustinszki Istvánné (Isaszeg) és Dr. Merétei Tamásné (Érd). 
A nyerteseknek gratulálunk, a könyveket postán küldjük el.

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

www.telc.hu

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 2014-ben:
 
2014. május 31.

Jelentkezési határidQ: 2014. április 28.
Pótjelentkezési határidQ: 2014. május 19.

88 vizsgahely az ország egész 
területén. Olasz, orosz és francia, 
spanyol és török nemzetközi 
nyelvvizsga.

Vizsgáinkról, vizsgára felkészítQ  
tanfolyamainkról érdeklQdjön a 
www.telc.hu honlapon.

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

KERESZTREJTVÉNY

A Flaccus Kiadó jelentette meg Jadranka Damjanov A rajz metafizikája 
cím_ könyvét, melynek egyik fejezetében a szerzQ Csontváry Magá-

nyos cédrusát  két másik híres festQ egy-egy képével hasonlítja össze. 
BeküldendQ a  két alkotó és m_vének címe. A megfejtQk között a kötet 5 
példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét 
keddje, április 29-e. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Kereszt-
rejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu.

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 6. 
számunkban elkezdett 13 hetes rejtvényciklusunk végére a bekeretezett 
négyzetek bet_i – helyes sorrendbe rakva – egy 200 esztendeje szüle-
tett magyar színm_író nevét adják ki. A név beküldQi között az Élet és 
Tudomány negyedéves elQfizetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. Az egyik alkotó és m`ve. 9.  10. ... capriccio; Tóth 
Árpád verse. 11. E közelebbi. 12. Zötyköl. 13. Az Eleonórával rokon nQi 
név. 15. Kémiai mennyiségi egység. 17. A tiszta égbolt színe. 18. Ady 
Endre egyik álneve. 19. Rövidítés rövidítése! 21. A Levelek Judithoz 

írója (Gábor). 22. Zólyom folyója. 24. Hegység Marokkóban. 25. Párat-
lan dísz! 27. Híres angliai derbi. 29. Hajdan. 31. M_ködQ szicíliai vulkán. 
32. Mágnesmag! 33. Az íj húrja. 35. Legendás ökölvívóedzQ, Papp 
László egykori mestere (Zsigmond). 37. Nem textilbevonatú fekvQ- és 
ülQbútor.

FÜGGQLEGES: 1. AgyQ, kedves! 2. Fegyverhordozó. 3. Kontinensel-
választó hegység. 4. ... Taylor; kétszeres Oscar-díjas amerikai színm_-
vésznQ. 5. Kötél végei! 6. ... Dagover; XX. századi német színésznQ. 7. 
Kázus. 8. Egy, Bécsben! 9. Hatvan szomszédságában lakik. 14. Cicero 
idejébQl való. 15. A másik alkotó és m`ve. 16. Szundi és Hapci is ez! 

TIT – DOSZ PÁLYÁZAT TÁJÉKOZTATÓ

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat és a Dok-
toranduszok Országos Szövetsége által 2014-re 
meghirdetett ismeretterjesztő cikkpályázatra össze-
sen 54 pályamű érkezett Élet és Tudomány, Termé-
szet Világa és Valóság kategóriákban. 

Tájékoztatjuk Pályázóinkat, hogy a beérkezett pá-
lyaműveket a három lap szerkesztősége, a TIT, vala-
mint a DOSZ által felkért zsűri április folyamán bí-
rálja el. Mindhárom kategória első három helyezett-
je díjazásban részesül. A díjakat májusban adjuk át a 
TIT budapesti székházában, a díjazottakat külön ér-
tesítjük. 

A szerkesztőségek jogot formálnak arra, hogy a 
díjazásban nem részesült, de közlésre alkalmas cik-
keket – a szerzőikkel egyeztetett szerkesztés után – 
megjelentessék. 

A pályázat kiírói és lebonyolítói nevében minden 
Pályázónknak köszönjük, hogy írásukkal megtisz-
telték felhívásunkat!

A SZERKESZTŐSÉG
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Húsvéti zsongás a Magyar 
Mezőgazdasági Múzeum-
ban! A tavaszköszöntő, 
húsvéti kiállításra ellátoga-
tók megismerkedhetnek a 
húsvéti ünnepkör történeté-
vel, jeles napjaival és jelké-
peivel, a hagyományőrző 
népszokásokkal és a kéz-
műves mesterségek forté-
lyaival.

A hagyományosan meg-
rendezett, közkedvelt hús-
véti kiállításon az érdeklő-
dők az óriástojás-installáci-

ók között barangolva a zengővárkonyi Míves Tojás Mú-
zeum hímestojás-gyűjteményének legszebb darabjaiban 
gyönyörködhetnek.

A látogatók a neves kézművesek asztalainál nem csak 
megfigyelhetik a tojásdíszítés különféle módjait és tech-
nikáit, de maguk is elsajátíthatják a tojásírás és -karcolás 
csínját-bínját. Míg a legkisebbek csuhényuszit készíte-
nek, addig a nagyobbak kipróbálhatják a kerámiadíszí-
tést, a hímzést és kosárfonást. A programot fafaragás-
bemutató és nemezelés színesíti, miközben a minőségi 
kézműves termékek kedvelői kedvükre válogathatnak a 
húsvéti portékák vásárán. Április 22-ig várnak kicsiket 
és nagyokat.

A szkíta birodalom Kazahsz-
tánból származó aranykincseit 
a látogatók elé táró Emberek 
aranyban című kiállítás 
olyan történelmi és kulturális 

utazásra hívja a látogatókat, amely életre szóló él-
ményt nyújt mindazoknak, akik nyitottak az elfoga-
dott „tények” új szemszögből való megvizsgálására. 
A tárlat bemutatja a magyar és a kazah nép közös ere-
dőjét, a sztyeppei, lovas-nomád birodalmat, mely az 
ókor legnagyobb hadereje 
és az innováció bölcsője 
volt. A kiál lítás színes 
képet fest a szkíta és türk 
eredetű népek életéről, kul-
túrájáról, gazdagságáról.

A tárlat elemeit szkíta fe-
jedelmi temetkezések régé-
szeti leletanyagának reprodukciói, valamint a feltárást 
és a leletmentést bemutató képek, molinók alkotják. A 
tárlatanyag gerincét képező tárgyak döntő többsége az 
úgynevezett Issyk-kurgánból és a Berel mellett feltárt – 
világviszonylatban is ritkaságszámba menő – lovas te-
metkezés leleteiből származik, azoknak méret- és 
anyaghelyes reprodukciója. A melléjük kerülő Balaton-

ÉT-IRÁNYTd 
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felvidéki régészeti leletek, valamint a régi történetírók 
és a szkíták ókori kortárs népeinek leiratai teljes képet 
adnak az ősi birodalomról.

A veszprémi Laczkó Dezső Múzeumban május 25-ig 
látható kiállítás nem csak az ásatások kézzelfogható 
eredményeire, azaz a tárgyak bemutatására alapul, ha-
nem a teljes izgalmas feltárási folyamatot bemutatja. 

Képek a Majdanról cím-
mel látható Bielik István fo-
tográfus kiállítása a Ma-
gyar Fotográfusok Háza - 
Mai Manó Házban május 
4-ig.

Immár hagyománnyá vált, 
hogy a Magyar Fotográfu-
sok Háza – Mai Manó Ház 
és a MÚOSZ Fotóriporte-
rek Szakosztálya minden év-
ben megrendezi a Magyar 

Sajtófotó pályázat „MÚOSZ Nagydíja” nyertesének 
kiállítását. 2014-ben a díjat Bielik István kapta A véget 
nem érő pokol című sorozatáért.

A fotós úgy nyilatkozott, kötelességének érezte, 
hogy tudósítson a szomszéd országban zajló esemé-
nyekről, ezért meggyőzte feletteseit, és két alkalom-
mal is Kijevbe ment, hogy képeket készítsen az újság-
ja számára. Most az ezekből a képekből készült válo-
gatás látható.

A Cod.Act. néven 
futó svájci testvér-
pár egyik munkája 
érkezett a buda-
pesti Műcsarnok-
ba. 

A negyvenes éveiben járó André és Michel Décosterd el-
sősorban olyan hangkeltő eszközökben gondolkodik, 
amelyeket többnyire a természettudományok inspirál-
nak. A most bemutatott munkájuk, mely a Cycloïd-ڙ 
címet kapta, elnyerte a híres linzi Ars Electronica kü-
löndíját, melyet részben annak köszönhetnek az alkotók, 
hogy zeneművészeti ihletettségük és mérnöki találé-
konyságuk metszőpontot talált. 

Az öt inga összekapcsolásával létrehozott vízszintes in-
gaszerkezet „egyszerre emlé-
keztet a szférák zenéjét játszó 
pitagoreus világmodell ma-
kettjére és egy futurisztikus, 
emberi intelligenciát feltétele-
ző, de mégsem antropomorf 
robotra” – így mind zaj, mind 
látvány terén tökéletes az illú-
zió. A furcsa szerkezet május 
4-ig várja az érdeklődőket.

Húsvét

Mérnöki zajSztyeppei népek

Kijevi háború
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY

KÖVETKEZV	SZÁMUNKBÓL

Az Élet és Tudomány a Magyar M_vészeti Akadémia, Nemzeti Kulturális Alap, 
az OTKA, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala támogatásával jelenik meg.

PUB-I 111137

MAPIRE
Gondoltuk volna még néhány évti-
zeddel ezelőtt, hogy egyszer az EL-
TE Geofizikai és Űrtudományi Tan-
széke közös projektben fog részt ven-
ni a történettudományok képviselői-
vel? Pedig így jött létre a Habsburg 
Birodalom és az Osztrák-Magyar 
Monarchia történelmi térképeit mo-
dern térinformatikai eszközökkel 
közzétevő honlap, a MAPIRE.

Húsz perc a trónon
Az utolsó ténylegesen uralkodó 
Bourbon király, az 1830. augusztus 
2-án XIX. Lajos néven trónra ke-
rült Louis-Antoine méltán kerül-
hetne be a világtörténelem rekord-
jainak képzeletbeli könyvébe. Miu-
tán Franciaország utolsó trónörökö-
seként mintegy hat évet várt, végül 
mindössze 20 percig uralkodhatott.

Európa legnagyobb madara
Az 1979-ben kezdődő Az év madara 
programban a túzok korábban, 1986-
ban már szerepelt. Hazánk egyik leg-
tevékenyebb természetvédelmi civil 
szerveződése, a 40 éve alakult Ma-
gyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület vezetősége a jubileumi évre 
való tekintettel az egyesület emble-
matikus madarát, a túzokot válasz-
totta ismét az év madarának.

A hátlapon

A Szent Sír-templom 
Jeruzsálemben

Jézus keresztre feszítésének, a golgotá-
nak és feltámadásának a helyszínén épí-
tett templomegyüttes a nyugati keresz-
ténység körében a Szent Sír-templom 
néven ismert, az ortodox egyházak 
azonban a Feltámadás (Anasz taszísz) 
templomaként tisztelik. Mára kolosto-
rokkal építették egybe, ezért kívülről 
csak a bazárból nyíló bejárata, a kupolá-
ja és szentélyének apszisa látszik. 

Az első templomot Krisztus feltétele-
zett halálának helyszínén I. (Nagy) 
Konstantin császár emeltette a IV. szá-
zadban. Jeruzsálemet a VII. században 
elfoglalták az arabok, de a templom 
ekkor még megmaradt a keresztények 
szent helyének, a XI. században azon-
ban a keresztények elleni általános tá-
madás során lerombolták, csakhamar 
azonban megkezdődött újjáépítése, 
amelynek során az Anasztaszíszt újítot-
ták fel. 1099-ben a keresztesek bevo-
nultak Jeruzsálembe és a Szent Sírt, va-
lamint a Golgotát egybeépítették. 

1808 októberének éjszakáján egy za-
rándok letett egy gyertyát a fakarzatra, 
s mire hajnalban a lángokat észrevet-
ték, már késő volt, beszakadt a kupola 
maga alá temetve a Szent Sírt. Állítólag 
a márványoszlopok is izzottak hatal-
mas gyertyákként világítva. A templo-
mot barokk stílusban építették újjá 
Mütilénei Komnenosz tervei alapján. 
1927-ben földrengés rongálta meg, 
ezért a veszélyessé vált épületet acél-
szerkezettel erősítették meg. A nagy-
mértékben elcsúfított templomot 
1962-ben kezdték helyreállítani azzal a 
céllal, hogy a XII. századi állapotában 
újítsák meg. 

A templom 2006 óta hat keresztény 
közösségé: a görög ortodoxoké, a lati-
noké, az örményeké, a koptoké, a 
jakobita szíreké és az abesszinoké. 

Kép és szöveg:
 - J - 
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