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Örömteli fejlemény a hazai ismeretterjesztésben, hogy – 
nemzetközi példák továbbgondolásával – egyre több tu-
dományterületnek van már figyelemfelhívó, népszerű-
sítő „éjszakája”.

Az Állatkertek Éjszakáját 2012-ben rendezték meg elő-
ször. Akkor országszerte nyolc helyszínen várták prog-
ramokkal az érdeklődőket. Az első alkalom sikerén fel-
buzdulva a következő évben további intézmények is 
csatlakoztak a kezdeményezéshez. Augusztus utolsó pén-
tekének estéje – vagyis 29-e – az Állatkertek Éjszakájá-
nak immár hagyományos időpontja.

E három éve kezdett hagyomány 2015-ben ismét 
folytatódik: idén tizenkét bemutatóhely kínál prog-
ramokat az érdeklődőknek az Állatkertek Éjszakája 
keretében. A szervező intézmények fontosnak tart-
ják, hogy az állatkertkedvelők az ország minél több 
pontján részt vehessenek ezen a különleges esemé-
nyen, még több lehetőséget teremtve a nagyközön-
ség és a természet találkozására. Így szinte minden 
jelentős hazai állatkert és vadaspark részt vesz a 
programban.

Augusztus 28-án az ország tizenegy települése várja es-
ti, illetve éjjeli nyitva tartással és egyedi programokkal 
az érdeklődőket. A résztvevő intézmények:

Budakeszin:  Budakeszi Vadaspark;
           Budapesten:  Fővárosi Állat- és Növénykert;

                        Tropicarium (Campona);
     Debrecenben:  Nagyerdei Kultúrpark Állat- 

            és Növénykertje;
       Győrött:  Xantus János Állatkert;

            Jászberényben:   Jászberényi Állat- és Növénykert;     
Kecskeméten:  Kecskeméti Vadaskert;

                 Miskolcon:  Miskolci Állatkert és Kultúrpark;
                      Pécsett:  Akvárium-Terrárium (Belváros, 

                              a Planetáriummal közösen)
     Poroszlón:  Tisza-tavi Ökocentrum;       

Szegeden:  Szegedi Vadaspark;      
        Veszprémben:  Kittenberger Kálmán Növény- 

        és Vadaspark.
 

A legtöbb helyen az Állatkertek Éjszakája programjai este 
7-től éjfélig tartanak majd, a belépés éjjel 11 óráig lehetsé-
ges. Az erre az alkalomra külön belépti jegyet lehet majd 
váltani, a főváros térségében pedig mind a három helyszín-
re érvényes kombinált belépőjegyeket is kínálnak.

A SZERKESZTőSÉG

Kedves Olvasónk!
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	 A	világ	elsW	fehér	lézere

Az első lézer megépítése (1960) óta 
eltelt több mint fél évszázad alatt 
a lézertechnológia óriásit fejlődött, 
alkalmazásainak köre ma már a 
mindennapi élet szinte minden 
területére kiterjed. Mostanáig 
azonban nem sikerült olyan lézert 

készíteni, amely fehér fényt sugározna. 
Az Arizonai Állami Egyetem (ASU) 
egyik kutatócsoportja most áttörést ért 
el e téren: olyan monolitikus félvezető 
nanolemezt fejlesztettek ki, amely a lát-
ható fény teljes spektrumában képes su-
gározni, ami nélkülözhetetlen feltétele 
a fehér fény kikeverésének, s így a fehér 
lézer megvalósításának. 

A félvezető nanolemez hossza az 
emberi hajszál átmérőjének durván 
egyötöde, vastagsága pedig mindösz-
sze ezredrésze. Három párhuzamos 
szegmensből áll, amelyek külön-külön 
a három alapszín (vörös, kék és zöld) 
egyikének a kibocsátására képesek. Az 
eszköz folyamatosan hangolható, így 
a három alapszín bármelyikének, illet-
ve bármely köztes keverékének (köz-
tük a fehérnek) a kisugárzására képes. 
A kutatásról szóló beszámoló a Nature 
Nanotechnology-ban jelent meg.

Mint azt a kutatócsoportot vezető 
Cun-Zheng Ning, az ASU mérnökpro-
fesszora elmondta, a fehér lézer fogal-
ma első pillantásra fából vaskarikának 
tűnhet, hiszen a lézerek egyik jellegze-
tes tulajdonsága éppen az, hogy szigo-
rúan egyszínűek (monokromatikusak), 
azaz elméletileg az elektromágneses 
spektrum egyetlen hullámhosszán 
(gyakorlatilag annak egy nagyon szűk 
sávjában) sugároznak. A fehér fény ez-
zel szemben a látható spektrum vala-
mennyi hullámhosszának teljes keveré-
kéből tevődik össze.

A látszólagos ellentmondás ellenére 
a lézerek ilyen irányú továbbfejlesz-
tésének mégis van értelme, ha nem 
tévesztjük szem elől, hogy a lézer el-
sősorban és alapvetően fényforrás. Az 
emberi szem számára természetes fény 
(nappali megvilágítás) pedig a fehérhez 
áll legközelebb, a megvilágításra hasz-
nált mesterséges fényforrások is ezt 
próbálják megközelíteni. A ma egyre 
szélesebb körben alkalmazott fényki-
bocsátó diódákban (LED-ekben) ezt 
például úgy érik el, hogy az eredendő-
en kék hullámhosszon sugárzó diódát 
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olyan foszforvegyületekkel vonják be, 
amelyek a kék fény egy részét zöld, sár-
ga és vörös fénnyé alakítják, így együt-
tesen az emberi szem ezek keverékét, 
azaz a fehér színt érzékeli. Ez nemcsak 
a világítótestekre, hanem a különféle 
kijelzőkre (számítógépes monitorok, 
TV-képernyők) is igaz.  

A LED-ekkel szemben a lézereknek 
számos előnyös tulajdonságuk létezik: 
energiafelhasználásuk hatékonyabb, 
veszteségük kisebb, fényük pedig in-
tenzívebb, így a LED-kijelzőknél va-
lóságosabb és élőbb színeket hozhatnak 
létre. Ning és munkatársai kísérletileg 
is kimutatták, hogy az általuk készített 
nanolemezzel e téren 70 százalékos ja-
vulás érhető el.

A jövő egy másik ígéretes felhasz-
nálási területe lehet a látható fénnyel 
közvetített kommunikáció. Már ma 
is előrehaladott kísérletek folynak az 
(egyelőre) LED-ekre alapozott Li-Fi 
nevű technológia kifejlesztésére, amely 
a már létező vezeték nélküli, rádióhul-
lámokkal működő Wi-Fi technológiá-
ját válthatná fel.

A Sandia Nemzeti Laboratórium 
kutatói 2011-ben négy nagy, különálló 
lézerrel hoztak létre fehér lézerfényt, 
és ezzel demonstrálták, hogy az az 
emberi szem számára ugyanúgy alkal-
mas megvilágítást hozhat létre, mint 
a LED-ek – miközben nyilvánvaló, 
hogy ez a technológia hétköznapi cé-
lokra nem alkalmas. Tovább inspirálta 

viszont az olyan irányú kutatásokat, 
amelyek egyetlen berendezéssel pró-
bálnák ugyanezt az eredményt elérni. 
„Egyértelművé vált, hogy egyetlen kicsiny 
félvezető réteget kellene létrehozni, amely 
valamennyi hullámhosszúság generálására 
alkalmas” – összegezte Ning.  

Félvezető kristályokat kiterjedten al-
kalmaznak nemcsak az elektroniká-
ban, hanem lézerek és LED-ek alap-
anyagaként is. Utóbbi felhasználásokat 
az a különleges optikai tulajdonságuk 
teszi lehetővé, hogy elektromos feszült-
ség hatására rájuk egyedileg jellemző 
hullámhosszúságú monokromatikus 
fényt bocsátanak ki. Ennek hullám-
hosszát alapvetően a kristály atomi rács-
szerkezete és a benne kialakult energia-
sávok határozzák meg. 

Egy-egy adott összetételű félvezető 
kristály azonban csak bizonyos frek-
venciájú fény generálására képes, a tel-

A három párhuzamos szegmensbQl álló nanolemez egyes szelvényei más és más alapszínt 
sugároznak. Az eszköz bármilyen szín_ lézerfény – köztük a fehér – létrehozására ráhangolható 

A nanolemez által sugárzott különféle 
színkombinációk a laboratóriumi kísérletek 

során készült felvételeken. Mindegyik 
képen a legfelsQ fénypont a közvetlenül 
kibocsátott lézerfény, míg az alatta lévQ 

elvékonyodó „farok” a hordozóanyagon való 
visszatükrözQdés. (A bet_k jelentése: R: red = 

vörös; B: blue = kék; G: green = zöld)
(KÉPEK: ASU/NATURE NANOTECHNOLOGY)
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A mai strasbourgi katedrális 
helyén már a VIII. században 
állt egy háromhajós karoling 
stílusú bazilika, ám ez többször 
leégett, így Werner von Habs-
burg püspök 1015-ben egy új 
templom első kövét helyezte el 
és szentelte meg. Ez az akkor 
még ugyancsak román stílus-
ban épülő XI. századi bazilika 
azonban 1176-ban szintén tűz-
vész martalékává vált, amikor 
a teljes egészében fából készült 
mennyezet lángra kapott. Ilyen 
előzmények után kezdték el, a 
román épületrészek felhaszná-
lásával a ma is látható gótikus 
katedrális építését. A főhajó a 
XIII. századi építészek műve, 

jes spektrum létrehozásához tehát több, 
különböző rácsállandójú és sávszerkeze-
tű félvezetőt kellene olyan kisméretben 
„összenöveszteni”, hogy az így kapott 
szerkezet különböző régióiból érkező 
fényt az emberi szem egyetlen keverék-
ként, és ne összetevőnként érzékelje. Ha-
gyományos eljárásokkal az összetevők 
nagyon eltérő mikroszerkezete miatt ez 
nem lehetséges. 

Mintegy 10 évvel ezelőtt több labora-
tóriumban (köztük Ning és munkatár-
sai) felismerték, hogy a nanotechnoló-
giai eljárásokkal létrehozott nanoszálak 
és -lemezek jobban „tűrik” a nagyobb 
eltéréseket, és így például jó minőségű 
kristályok növeszthetők nagyon eltérő 
rácsállandójú anyagokból. Ezen az úton 
haladva 6 évvel ezelőtt már sikerült 
egyetlen, 1 centiméter hosszú szubszt-
rátumon olyan nanoszálakból felépülő 
szerkezetet létrehozniuk, amely lézer-
anyagként a vöröstől a zöldig folyama-
tosan hangolható hullámhosszúságú 
fényt bocsátott ki. Később ezt sikerült 
egyetlen nanolemezkére zsugorítani. 

A kék színért, amelyhez nagyon szé-
les energiasávú kristályszerkezetet kel-
lett létrehozni, még külön meg kellett 
küzdeni. Ez a munka maga további 
2 évet vett igénybe. Végül a már kész 
részszerkezeteket kellett összeilleszteni 
a lehető legkisebb méretben úgy, hogy 
azután a kész nanolemez valamennyi, 
korábban már kialakított tulajdonságát 
megőrizze. 

A gyakorlatban – akár világítótest-
ként, akár kijelzőkben – való alkal-
mazáshoz azonban egy fontos lépés 
még hátra van. A nanolemezben a lé-
zerként való működtetéshez szükséges 
populácóinverziót ugyanis a működő-
képesség demonstrálásakor egy másik 
lézer fényével hozták létre, nem pedig 
elektromos feszültséggel. Így ennek 
megoldása még hátra van. 
Forrás: asunews.asu.edu/20150728-worlds-first-
white-laser

	 Strasbourgi	katedrális	2.0

Idén ünnepli monumentális ka-
tedrálisának ezeréves évforduló-
ját Strasbourg városa. A millenni-
um alkalmat kínál a történészek-
nek és művészettörténészeknek 
az elmúlt évezred bemutatására, 
az informatikusoknak és digitá-
lis-vizualizációs szakembereknek 
pedig a dóm mint páratlan kul-
turális örökség XXI. századi ér-
telmezésére.
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akik között meghatározó 
volt egy Chartres-ból ér-
kezett építőmester-csoport 
hatása. A katedrális egy-
szerre mutatja a német és a 
francia építőművészet jel-
legzetes jegyeit.

A templom legfőbb ékes-
sége az épület nyugati olda-
lán látható, a XIV. század 
végére elkészült főhom-
lokzat több ezer szoborral s 
megszámlálhatatlan egyéb 
kőfaragványával. Bár a 
nagy francia forradalom 
számtalan kőszobrot meg-

A templombelsQ képe  
a régi metszetek alapján készült  

3D-s filmbQl

Pillanatképek a kQfaragó versenyrQl 
(A SZERZP FELVÉTELEI)

A strasbourgi katedrális  
nyugati homlokzata
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semmisített, a homlokzat díszítettsége 
páratlan. Ez a gazdagság adta az ötletet 
a millenniumi rendezvénysorozat szer-
vezőinek, hogy nemzetközi kőfaragó 
fesztivállal és versennyel emlékezze-
nek meg az egykori dómépítőkről. A 
június végi hagyományőrző találkozó 
és szakmai megmérettetés résztvevői 
csak olyan szerszámokat használhattak, 
amilyenekkel a középkori kőfaragók 
dolgoztak, s a templom kövei közül vá-
laszthattak maguknak követendő min-
tát, vagyis újból kifaragandó feladatot.

A katedrális a XXI. századi látvány-
világ szakemberei számára is ihlető. Az 
ezeréves évfordulója alkalmából állí-
tották össze azt a 3D-s filmet, amely 
a templom különböző korokból fenn-
maradt ábrázolásai, főként XVI–XIX. 
századi metszetei alapján készült, s vir-
tuális térbeli sétán mutatja be az egyko-
ri építési állomásokat. A film megte-
kinthető az évfordulós honlapon: http://
www.1000cathedrale.strasbourg.eu/

A millenniumi rendezvények szer-
vezői a legfiatalabbakra is gondoltak: 
számukra egy olyan online feladatot 
készítettek, amelyben a videojátékok 
szellemiségét követve maguk is kated-
rálisépítők lehetnek: részt vehetnek az 
1439-ben emelt és sokáig a világ leg-
magasabb ilyen építményének számító 
torony megalkotásában. Természetesen 
nem maradhatott ki az ünnepi év tech-
nikai kínálatából a tudományos-mű-
vészettörténeti tartalmú mobil appli-
káció sem: ennek segítségével nemcsak 
Strasbourg, hanem a Rajna vidékének 
még számos híres gótikus katedrálisa is 
megismerhető az érdeklődők számára.

GÓZON ÁKOS

	 Csillagmigráció		
a	Tejútrendszerben

Csillagászok már régóta tudják, 
hogy a Tejútrendszer fejlődése so-
rán a csillagok elvándorolhatnak 

eredeti születési helyükről, ám ennek 
mértéke eddig ismeretlen volt. Most 
amerikai és kanadai csillagászoknak a 
Sloan Digitális Égboltfelmérés-III (SDSS-
III) egyik alprogramjának keretében 
sikerült megállapítani, hogy ez a belső 
migráció a galaxis csillagainak mintegy 
30 százalékát érinti. Az eredményről 
beszámoló, az Astrophysical Journal-ben 
megjelent tanulmányuk fontos előrelé-
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pés, amely segíthet galaxisunk fejlődésé-
nek, s benne a csillagok születésének és 
belső vándorlásának megértésében.

„Munkánk leginkább egyfajta kozmikus 
régészeti feltáráshoz hasonlítható – ma-
gyarázta Donald Schneider, a Pennsyl-
vaniai Állami Egyetem csillagász- és 
asztrofizikus professzora, a cikk egyik 
társszerzője. – A felvett adatokból sikerült 
meghatároznunk a vizsgált csillagok születési 
helyét és nyomon követni Tejútrendszeren 
belüli vándorlásukat.” Az adatbázist az 
SDSS Apache Point Obszervatóriumának 
Galaktikus Evolúciót kutató (APOGEE) 
spektrográfjával vették fel: a 4 évig tartó 
felmérés keretében 100 ezer csillag szín-
képének adatait gyűjtötték össze. 

A csillagok színképe az emberi ujjle-
nyomathoz hasonlítható egyedi azono-
sító, így megállapítható belőle a csillag 
anyagának kémiai összetétele, abból 
pedig születésének helye, ideje és további 
élettörténete. 

A Világegyetem ősanyagában csak 
hidrogén, hélium és kevés lítium volt 
jelen: valamennyi nehezebb elem (csil-
lagászati szóhasználattal: fémek) csak 
csillagokban termelődhetett meg, ahon-
nan szupernóva-robbanásokkal szóró-
dott szét a Világegyetemben, amelynek 
anyaga így egyre inkább feldúsult a ne-
hezebb elemekben. A később megszüle-
tő csillagok már ilyen, fémekben egyre 
gazdagabb gázfelhőkben születnek.  

Emellett a galaxis különféle tartomá-
nyaiban eltérő a csillagok keletkezésé-
nek üteme: vannak régiók, ahol sokkal 

hevesebb, ott ugyanannyi idő alatt több 
csillag születik. Ebből adódóan a nehe-
zebb elemek átlagos gyakorisága a ga-
laxis különböző részeiben születő csilla-
gokban a keletkezés helyétől függően is 
eltérő. Mindezeket összevetve, a csillag 
spektrumából meghatározható a csillag 
születésének helye és időpontja.

A kutatók az APOGEE adataiból 15 
elem (köztük szén, szilícium és vas) re-
latív gyakoriságát határozták meg az 
adatbázisba felvett 100 ezer csillagra. 
Ebből állapították meg, hogy a csil-
lagok legalább 30 százaléka mostani 
poziciójától sokkal távolabb született.

Erre utaló szórványos jelek már ko-
rábban is voltak: például a Tejútrend-
szer peremvidékén a nehezebb elemek 
gyakorisága jóval kisebb, mint a belseje 
felé közeledve, ennek ellenére ott is ki-
mutathatók fémekben gazdag csillagok, 
s ez fordítva is igaz, a belső régióban is 
előfordulnak alacsony fémtartalmúak.

A csillagok elvándorlása által kiraj-
zolt mintázatot alaposabban megvizs-
gálva a csillagászok észrevették, hogy 
a változások jól leírhatók egy olyan 
modellel, amelyben a csillagok a gala-
xison belül sugárirányba vándorolnak, 
mégpedig mindkét irányba: a külsők 
befelé, a belsők pedig kifelé. Hogy 
ezt pontosan mi hozza létre, egyelőre 
nem tudni, bár gyanítják, hogy a Tej-
útrendszer korongjában lévő, például a 
spirál karokhoz hasonló egyenetlensé-
gek okozhatják. 

GAJZÁGÓ ÉVA

Egy állókép a csillagok Tejútrendszeren belüli vándorlását bemutató animációból, amely 
két azonos pályáról induló (vörös, illetve kék színnel jelzett) csillagpár további útját mutatja. Mindkét 
páros egyik tagja elvándorol eredeti pozíciójából, a vörös új pályára állt, a kék még mozgásban van. 

Az ábrán a beosztás a Tejútrendszer középpontjától mért távolság kiloparszekben (KPC).
(KÉP: DANA BERRY/SKYWORKS DIGITAL; SDSS COLLABORATION
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R ené Viviani szocialista képvi-
selő 1906 tavaszán beszédet 
mondott a párizsi parlament-

ben, összefoglalva az elmúlt évek tör-
ténéseit. „Az embereket megszabadítot-
tuk a hittől, hiszékenységtől. Amikor egy 
hullafáradt, a nap terhét hordozó szeren-
csétlen ember térdre hullott, mi fölemel-
tük. Azt mondtuk neki, hogy az ég felhői 
mögött nincs senki. Vagyis nagyszerű, 
csodálatos tettel kioltottuk az egek fényeit 
és senki nem fogja többé meggyújtani 
azokat. Íme a mi tettünk, a forradalmi 
tett. Ezt hiszitek, hogy ez a munka befe-
jeződött? Nem, valójában csak most kez-
dődik!”

A	vallás	megszenése?
A felvilágosodás századától, illetve a 
francia forradalomnak az állam és az 
egyház kapcsolatát érintő eseményei-
től hosszú út vezetett eddig a maga-
biztos kijelentésig, mely a vallási in-
tézmények megsemmisülésén túl 
magának a vallásnak oly régóta 
várt megszűnését elővételezte, az 
egyén lelkiismereti szabadságát tiszte-
letben tartva. 

A francia forradalom során az egy-
házi vagyon állami-nemzeti tulaj-
donba vétele hamar megtörtént 1789 
őszén, ám az újdonsült vagyonkeze-
lők nem tudták jól hasznosítani az ál-
lamcsőd elkerülésére. A papság pol-
gári alkotmánya – melyet 1790-ben 
fogadtak el a forradalom atyái – az 
államnak olyan nagyfokú beleszólást 
biztosított a helyi egyházfiak és egy-
háziak életébe, hogy a katolikus egy-
ház nemzeti-állami egyházzá vált. Az 
állam és egyház szétválasztására irá-
nyuló első lépésnek a konvent 1794. 
szeptember 18-án hozott határozata 
tekinthető, amely az alkotmányra 
tett esküt, így az állami részről hiva-
talosan elfogadott és működési enge-

AZ ÁLLAM ÉS AZ EGYHÁZ SZÉTVÁLASZTÁSA FRANCIAORSZÁGBAN 

MEDVÉK, MÉHEK, 
MILLIÁRDOK

déllyel rendelkező papoktól megvon-
ta rendszeres bérezésüket. Nem sok-
kal később Bonaparte Napóleon a ha-
talmat magához ragadva első 
konzulként konkordátumot kezde-
ményezett a Szentszékkel, amely nor-
malizálta az állam és az egyház kap-
csolatát (1801. július 15.), de egy szűk 
esztendőt követően az ún. organikus 
cikkelyek az egyházi életet rendőrál-
lami felügyelet alá he-
lyezték. Napóleon bu-
kása után pedig a kato-
likus vallás államvallás-
sá lett, s ezen az 1830-as 
események sem változ-
tattak, mert a katoliciz-
mus a franciák túlnyo-
mó többségének a vallá-
sa volt. 

Párhuzamos 
jelenségek

A forradalom okozta 
megrázkódtatást, temp-
lomai, szerzetesházai 
nagy részének elvesztését 
a francia egyház fokozatosan kezdte 
kiheverni. Először a világi papság sorai 
gyarapodtak soha nem remélt és nem 
látott mértékben. Évente átlagosan 
1300 fiatalembert szenteltek pappá. 
1814-ben 36 ezer pap működött, 1870-
ben 56 ezer. A papság átlagos életkora 
jelentősen csökkent. Ezt követte a szer-
zetesrendek és kongregációk jelentke-
zése, újjászerveződése. Különösen a női 
szerzetesrendek vonzották a hivatáso-
kat. A kezdeti 12 ezerről a szerzetesnők 
száma 25 ezerre emelkedett (1825), 
majd 1851-1861 között 34 ezerről 89 
ezerre, hogy 1878-ban 130 ezren legye-
nek. A szegénygondozás, betegápolás, 
elemi oktatás nyújtotta működési terü-
leteken új női kongregációk tagjai 
szorgoskodtak, komoly társadalmi fel-

adatok ellátását magukra vállalva. A 
férfi szerzetesek 1851-ben 3 ezren vol-
tak, 1861-ben 18 ezren, 1878-ban pedig 
30 ezren. Jelentős részük az oktatás te-
rületén működött, közel 5 ezren közü-
lük az abban az időszakban kiépülő 
francia gyarmatbirodalom legtávolab-
bi vidékein misszionáriusként. 

Mindebből mégsem lehet a vallási 
élet egyetemleges megújulására követ-

keztetni. Bár a lakosság 
túlnyomó többsége ka-
tolikusnak tartotta ma-
gát, de Párizsban, vala-
mint a nagyobb váro-
sokban, az ekkor születő 
gyári munkásság köré-
ben tömeges méreteket 
öltött a vallástalanodás, 
emellett egyes vidéki te-
lepüléseken is a forrada-
lom (1789) óta szinte tel-
jesen kiveszett a vallásos 
attitűd. A két, egymással 
ellentétes társadalmi je-
lenség (hitéleti megúju-
lás és elvallástalanodás) 

egymás mellett, sőt együttesen létezett 
a XIX. századi Franciaországban. 
Amikor Leon Gambetta radikális po-
litikus meghirdette 1875-ben az állam 
laicizálását, elindította azt a folyama-
tot, amelynek betetőzése az 1905-ös 
törvény lett. „A francia forradalom ha-
talmas erőfeszítéssel megszabadította az 
állami és politikai életet a vallás igájától. 
Mi nem teológusok vagyunk, hanem pol-
gárok, köztársaságpártiak, politikusok, ci-
vil emberek: azt akarjuk, hogy az állam 
ránk hasonlítson és a nemzet legyen ki-
emelkedően laikus. Ez a történelme, ha-
gyománya, jellege a többi népek között, ez 
nemzeti hivatása a világban.” Két évvel 
később Gambetta cselekvési progra-
mot hirdetett: „Íme az ellenség, a kleri-
kalizmus!” 

Száztíz	évvel	ezelWtt,	1905-ben	tárgyalta	a	francia	parlament	azt	a	törvényjavaslatot,	amely	az	állam	
és	az	egyház	szétválasztását	célozta.	Az	elfogadott	törvény,	bár	hangoztatta	a	lelkiismereti	szabad-
ságot,	valójában	a	hitélet	megnehezítésére	törekedett,	sokszor	megdöbbentWen	drasztikus	módon.

René Viviani szocialista 

képviselQ
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kot alkalmazva, a hívek tiltakozó tö-
megeinek szeme láttára. Az emberek 
megfélemlítésére minden eszközt be-
vetettek a hatóságok, szinte polgár-
háborús állapotok uralkodtak a be-
zárt, kiürített házak körül, számos 
tüntetőt letartóztattak. A gregorián 
énekéről híres apátság, Solesmes ben-
cés szerzeteseit november 6-án szin-
tén erőszakkal távolították el. A ha-
tóság emberei betörték az ajtókat, 15 

szerzetest a celláikból hurcoltak el, 
hetvenen pedig épp a templom kóru-
sában (a szerzetesek helye a főoltár 
előtt) zsolozsmáztak az apát vezetésé-
vel. Az imádkozó szerzeteseket 
egyenként vezették el, utolsónak az 
apátot. Alig egy hónap alatt 261 házat 
zártak be és 6000 szerzetest tettek 
földönfutóvá. A népharagtól félve 
ekkor még nem merték bántani a női 
kongregációkat. 

Minden nehézség ellenére 3-400 
keresztény iskolatestvér és 15 ezer 
apáca tanított az elemi iskolákban. 

1886-ban törvény született a szerze-
tesi tanerő kiszorításáról, de hogy 
össze ne omoljon a rendszer, ötéves 
folyamatot írt elő a végrehajtási uta-
sítás. A hitoktatást kitiltották az is-
kolákból, ám a helyi hatóságok rea-
listábbak voltak. Számos esetben 
szemet hunytak a hitoktatás felett, a 
keresztek kifüggesztve maradhattak 
a tantermekben, valamint az érin-
tettek tanulás előtt és után közösen 
imádkozhattak. 

Halkított	harangok
Az antiklerikális élű laicizálás a fran-
cia társadalom számos területén je-
lentkezett. Önkormányzati tisztséget 
egyháziak nem vállalhattak, a kör-
meneteket betiltották, a harangok 
csak egyházi ünnepeken szólhattak, a 
polgári élet eseményeiben nem vehet-
tek részt. A teljes szekularizmusért 
harcoló politikusoknak kapóra jött 
Victor Hugo írófejedelem halála 
1885-ben. A párizsi Sainte Genevieve- 
templomot kivonták az egyházi hasz-
nálatból, hogy az író, illetve a köztár-
saság nagy embereinek nyugvóhelyé-
vé tegyék, ezzel létrehozva a 
Panthéon mauzóleumot. 

A folyamatosan ébren tartott ke-
resztényellenesség kiterjedt a köz-
igazgatás területére, a hadseregre. Az 
állami tisztviselők, katonatisztek hit-
életi részvételéről kartonokat vezet-
tek, ennek alapján döntöttek előme-
netelükről, vagy ellenkezőleg, szak-
mai téren történő ellehetetlenítésük-
ről. A szerzetesi kongregációk ebben 
az ellenséges légkörben is folytatták 
tevékenységüket, már akiknek hagy-
ták. 1900-ban francia földön 30 ezer 
férfi és 150 ezer női szerzetes műkö-
dött. Kétmillió fiatalt tanítottak, 100 
ezer idős személyt gondoztak szere-
tetotthonaikban és 250 ezer nyomor-
gón segítettek heti-havi rendszeres-
séggel. Mindezt csak megfelelő anya-
gi eszközök birtokában tehették, ami 
ismételten okot adott a velük szembe-
ni ellenségesség gerjesztésére. Paul 
Bert képviselő 1883-ban találta ki azt 
a közhelyszerű állítást, hogy a kong-
regációk milliárdos vagyonok birto-
kosai.

A milliárdokra azért volt szükség az 
egyházellenes közbeszédben, hogy az 
emberek felfigyeljenek, amit aztán a 
sajtó évtizedeken keresztül ismételt, 
sulykolt. Természetesen a katolikus 

Szerzetesekkel	szemben	
csendWrök

A radikális republikánusok köztársa-
ságának megjelenésével (1879) az an-
tiklerikalizmus a politikai eszköztár-
ban kiemelkedő szerephez jutott, s 
megkezdődött az a törvényhozási fo-
lyamat, amelynek elsődleges célja az 
egyház kiszorítása az oktatás terüle-
téről, majd a szerzetesrendek meg-
semmisítése, a szerzetesi élet felszá-

molása. A jezsuita rendet 
1880-ban előbb feloszlat-
ták, majd száműzték az or-
szágból, ugyanis 16 kollégi-
umban készítették fel a fia-
talságot az egyetemi tanul-
mányokra. Az államilag 
nem engedélyezett férfi 
kongregációkat erőszakkal 
feloszlatták, házaikat be-
zárták. A hivatalos szemé-
lyek intézkedéseit a rendőr-
ség, katonaság komoly mé-
retű, mozgósított erői támogatták. 

Az Avignonhoz közeli Frigolet pre-
montrei apátságából 37 szerzetest há-
romnapi huzavona után kétezer(!) ka-
tona, csendőr mozgósításával sikerült 
csak kiüldözni, ugyanis a hívek több-
ezres tömege sereglett az apátság kö-
ré, a szerzetesek védelmére. A Loire 
folyóhoz közeli Bellefontaine perjel-
ségből 70 trappista szerzetest 500 ka-
tona és hat csendőrbrigád üldözött el 
ugyanakkor. Párizsban ugyancsak 
1880. november 5-én 11 konventből 
távolították el a szerzeteseket, erősza-

Frigolet apátsága

Solesmes

apátsága
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taját és a 22 szerzetest 2-2 csendőr 
vezette a szekerekig, amelyek őket a 
legközelebbi vasútállomásra szállí-
tották. Ott vonat várakozott rájuk, 
hogy Itáliába (Pignerol) vigye a 
száműzötteket. 

A történethez tartozik, hogy 
Combertin katonai parancsnok, aki 
az egészet levezényelte, másnap a 
Hadügyminisztériumban benyúj-
totta lemondását. „Azért lettem kato-
na – mondta –, hogy Franciaország di-
csőségéért küzdjek, nem pedig gyaláza-
tát szolgáljam.”

A lelkiismereti szabadságot fennen 
hangoztatva a törvények kigondo-
lói és kivitelezői a laikus társada-
lom megteremtésén fáradoztak, s 
nem találták elegendőnek a szerze-
tesi élet szinte teljes megsemmisí-
tését. Az állam és az egyház szét-
választását célozta az 1905-ben fél 
éven át vitatott törvény elfogadá-
sa, amely hangoztatta a lelkiisme-
reti szabadságot – ugyanakkor a 
hitélet megnehezítésére törekedett. 
A kevés számú katolikus képviselő 
igyekezett a törvény pozitív hoza-
dékát nézni, ám a templomok, be-
rendezésük stb. gondozására létre-
hozott társaságok csak bonyolítot-
ták a nehezen áttekinthető jogi 
helyzetet. Az életbe lépett törvény-
nek a hatóságok siettek érvényt 
szerezni és a templomok hivatalos 
leltározását már 1906 januárjában 
megkezdték. 

Szentségtörés,	vízágyúk,	
konszolidáció

A végrehajtási utasításban az is szere-
pelt, hogy a papoknak ki kellett nyit-
ni az oltárokon álló tabernákulumo-

sajtó ezt igyekezett cáfolni. Az egyik 
ágostonos kongregáció tagjai (150 fő) 
kifejezetten az ekkor nagyhatalom-
má váló napi sajtó területén működ-
tek, markáns véleményüket nem rej-
tették véka alá. Ezzel kivívták a poli-
tikusok haragját és 1899. november 
11-én a vezető újságíró-szerzeteseket 
a rendőrség letartóztatta és per indult 
ellenük. A bírósági perben a vádló 
szerint e közösség „állam az állam-
ban” és a feloszlatásukat követelte, 
ami hamarosan be is következett. 

A	parancsnok	
végrehajt	 
és	lemond

A törvényhozás előtt ál-
landó témaként szere-
pelt húsz évig a társulási 
törvény, ami a szerzetesi 
közösségeket volt hiva-
tott korlátozni, létüket 
akadályozni. A parla-
ment végül 1901. július 
1-jén megszavazta és ez-
zel a szerzetesi élet ellen 
újabb intézkedésekre 
nyílt törvényes lehető-
ség.  A következmé-
nyekkel a hatóságok 
nem törődtek. 1902 nyarán 3000 ka-
tolikus iskolát bezártak, az ott tanu-
lók jogos igényeit semmibe véve. A 
parlament több mint 400 női kongre-
gáció működési engedélyre vonatko-
zó kérelmét elutasította. De nem ke-
gyelmeztek a nagy történelmi múltra 
visszatekintő, szemlélődő életmódot 
folytató karthauziaknak sem, akik-
nek a Grenoble közelében (20 km tá-
volságban és 1000 méter tengerszint 
feletti magasságban) álló főmonosto-
rából drámai körülmények közepette 
hurcolták el a szerzeteseket. 

A hatóság 1903. április 15-én akar-
ta foganatosítani a törvényt, amit a 
szerzetesek megtagadtak. Közben 
híre ment az eseménynek és április 
28-ról 29-re virradó éjszaka kb. 
5000 hívő foglalta el a környéket, 
hogy megvédjék szerzeteseiket. A 
hatóság emberei lovas katonák egy-
ségeinek segítségével jutottak át a 
tömegen, a kardlapozáskor igyekez-
tek sérülést nem okozni. A jelenlévő 
csendőrök viszont közelharcba bo-
nyolódtak az ellenállókkal, számos 
sebesülést okozva ezzel. Végül haj-
nali 5 órakor feltörték a templom aj-

kat (oltárszekrényeket) is, hogy a lel-
tározás teljes körű legyen. A bulvár-
sajtó szerint a papok ott rejtegetik 
értéktárgyaikat, részvényeiket stb. Az 
egyházi ismeretekkel nem rendelke-
zők közül sokan elhitték a „kongre-
gációk milliárdjait”. A papság és a hí-
vek szemében a tabernákulum leltá-
rozása szentségtörés volt és ezt igye-
keztek megakadályozni. A párizsi 
templomok környéke csatatérré vál-
tozott. A rendőrség mellett a tűzoltó-
ságot is kivezényelték az inventáriu-
mok elkészítéséhez, hogy vízágyúik-

kal késztessék engedel-
mességre az ellenállókat. 
Volt templom, amit a hí-
vek úgy megszálltak, 
hogy a hivatalos közeg 
képtelen volt átjutni a tö-
megen. Az ablakokon ke-
resztül a tűzoltók vízzel 
árasztották el a templo-
mot, hogy a híveket tá-
vozásra kényszerítsék. 
Falusi templomokban a 
méhkasokból kiengedett 
méhrajok tették lehetet-
lenné a leltározást. A 
hegyvidékeken temp-
lombejárathoz láncolt 

medvék akadályozták a bejutást. 
Az összetűzések több esetben ember-

életeket követeltek, aminek követ-
keztében Georges Clemenceau bel-
ügyminiszter elrendelte a leltározá-
sok szüneteltetését ott, ahol a hiva-
talnokok ellenállásba ütköztek. A 
továbbiakban is sorra születtek tör-
vények, amelyek a köznyugalom hely-
reállítását vélték szolgálni, jóllehet 
mindegyik megőrizte alapvetően egy-
házellenes jellegét. 

Évtizedekre volt szükség, hogy a 
szétválasztott állam és egyház közötti 
feszültség valamelyest enyhüljön. A 
szerzetesek a megbocsátás szimbolikus 
gesztusát valósították meg, amikor az 
első világháború kitörése és Franciaor-
szág hadba lépése után ezrével tértek 
haza az őket befogadó országokból és 
vállalták a frontszolgálatot. 1914–1918 
között 1800 pap, 1300 szeminarista, 
1500 szerzetes esett el a harctereken. 
Az állam részéről az egyház iránti több 
évtizedes ellenségeskedés után az ese-
ményeket száztíz év távlatából szemlé-
lő csak kísérletet tehet a történelmi té-
nyek értelmezésére.

TÖRÖK JÓZSEF

Katolikus francia mise a fronton  

az elsQ világháborúban
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Munkamódszerünk első fázisát a 
163 lelőhelyet tartalmazó adattár 
összeállítása képezte, amelynek 

keretében 26 múzeum leletanyagát do-
kumentáltuk (Magyarországon kettőt, 
Romániában 24-et). A megvizsgált 
kb. 800 sír több mint 3000 lelete alap-
ján (amelyekről próbáltunk rajzos-
fényképes dokumentációt készíteni, 
meghatározni méretarányaikat, súlyu-
kat) többféleképpen próbáltuk elemez-
ni a korszak régészeti kutatási stádiu-
mát, illetve a leletanyagból levonható 
következtetéseket. 

Minden tényezőt figyelembe véve, 
ha a néhai akadémikus Bóna István 
irányítása alatt 2001-ben elkezdett 
munkánkat szintetikusan néhány 
szóban kellene jellemeznünk, a hiány-
pótlás, rendszerezés és az újítás szavakat 
használnánk. A munkánk összekötő 
kapocs szeretne lenni a XXI. század 
régészetének szemlélete és a XIX-
XX. században létrejövő, akkor in-
tézményesülő régészet gyakorlati 
gyűjtőmunkája között. Múlt, jelen és 

remélhetőleg: jövő.
A munkánk második 

fázisa a rendelkezésre 
álló leletanyag kutatás-
történeti mennyiségi és 
minőségi felmérését 
tűzte ki céljául. Mód-
szertani újításként, elő-

ször a Kárpát-medencei szakirodalom-
ban, nemcsak az ásatások mennyiségét 
vizsgáltuk régiónként, hanem ezek 
dokumentációs minőségét is (hogyan, 
milyen mennyiségben tárták fel a lelő-
helyeket), amelyet kiegészítettünk a 
közlések dokumentációjának színvo-

nalbeli elemzésével. Elemzésünk má-
sodik részében a régészeti kutatások 
eredményeinek magyar és román 
megközelítését tekintettük át, az erdé-
lyi magyar honfoglalás irányát és értel-
mezését, a honfoglalás kori magyar-
ságképet a román régészeti irodalom-
ban, ennek alakulását, végezetül a 
honfoglalás és Árpád-kori temetők 
módszertani értékelését.

Temetkezési szokások és 
régészeti leletanyag

A korszak legmegbízhatóbb forrásbá-
zisát a temetők jelentik. A temetők és a 
temetkezési szokások jelenségének ér-
telmezésében – amely a valóság, az el-
képzelés, a másvilágkép, az emlékezés, 
valamint az érzelmek összemosódott 

világa – a kelet-európai régészet jócs-
kán lemaradt a komplexebb szemléletű 
nyugat-európai kutatásoktól. E célból 
összegző elemzést próbáltunk elvégez-
ni a három régió esetében, kezdve a 
„pogány” funerális ideológiák meg-
nyilvánulásától egészen a keresztény 
korszak temetkezési szokásainak vizs-
gálatáig. A X. századi közösségek 
rendkívül sokszínű temetkezési hagyo-
mányait a XI. század régészeti „egyszí-
nűsége” váltja. E századtól kezdődően 
a keresztény egyház, illetve ennek nor-
matívái jelentették az elitizmus etikai 
kódrendszerét, amely természeténél fog-
va ellentétben állt a X. századi elit po-
gány hagyományokra visszavezethető szo-
kásaival (lovas- és fegyveres temetkezé-
sek). A XI. századi temetők népessége 

E R D É LY I - M E D E N C E ,  PA R T I U M ,  B Á N S Á G 

TEMETQK A HONFOGLALÁS 
ÉS AZ ÁRPÁDOK KORÁBÓL

Az Erdélyi-medence, a Partium és a Bánság honfoglalás és Árpád-kori kutatása a Kárpát-medence 

X–XI. századi régészetének szegényebb, árvább gyermeke. E területek és a jelenlegi magyarországi 

régészeti	kutatás	stádiuma	közötti	különbségek	jelentWsek.	A	ma	Romániához	tartozó	Partium	és	a	
Bánság szervesen az Alföld keleti részét képezi, míg földrajzi alapon az Erdélyi-medence félig független. 

Éppen	ezért	is	a	102	724	négyzetkilométer	területrWl	régészeti	szintézist	írni	nagyon	nehéz	feladat	a	
forrásbázis szegénysége, a régészeti kutatottság hátrányos helyzete, illetve a terület nagysága miatt.

84159-K
PUB-I 114496

Térképes dokumentáció 

a vizsgált lelQhelyekrQl 
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gött. Lényeges megemlíte-
nünk, hogy a fegyverek jelen-
tős koncentrációja a hierarchi-
kusan elképzelt túlvilági 
modelükkel hozható kapcso-
latba. A leletanyag elemzése 
során ismét szembesülhettünk 
a mikroregionális vizsgálatok 
szükségességével. Ezt legjob-
ban az S végű hajkarika kér-
dése világítja meg, amelynek 
divatja az Erdélyi-medencé-
ben csak a XI. század elején 
terjed el, ellentétben a Parti-
ummal és a Bánsággal, ahol 
kimutatható már a X. század 
második felében vagy a Du-
nántúllal, ahol már ismert a X. 
század első felében is. 

A kora középkori társadal-
mi erőszak és a fegyverhor-
dás, illetve a fegyverhasználat 
szerves része volt a férfiak 
személyes identitásának, leg-
főképpen a társadalmi elit 
köreiben, éppen ezért lehet-
tek a fegyverek státuszjelzők. 
Az Erdélyi-medence, a Parti-
um és a Bánság fegyveres te-

metkezéseinek statisztikai vizsgálata 
során azonban arra a következtetésre 
juthattunk, hogy a fegyver nem(csak) 
a harcos státuszát jelölheti, hanem sírba 
tételét többféle mentális háttér és ok 
határozhatta meg. Sikerült kimutat-
nunk, hogy a többnyire a X. század el-
ső felében keltezett szablyákat a X. szá-
zad második felében is használták. 

Elemzésünk utolsó részében a lelőhe-
lyek relatív kronológiai rendszerének 
kidolgozása révén konkrét képet sike-

esetében azonban nehezen beszélhe-
tünk mély vallásosságról, a pogány ha-
gyományok e közösségekben tovább 
élhettek, annak ellenére, hogy e temet-
kezésekben a konkrét anyagi jelenlé-
tükkel már nem számolhatunk. Lé-
nyeges megemlítenünk, hogy a keresz-
tény jelképek (kereskedelmi úton való) 
elterjedése, maga a kereszténység elterje-
dése és a keresztény intézményrendszer 
kiépítése között óriási különbség létez-
hetett. A keresztény intézményrend-
szer kiépítésének első szakasza a XI. 
század első felére tehető, míg a máso-
dik fázisát egyértelműen a templom 
körüli temetőknek a XI. század végi 
megjelenéséhez köthetjük.

A sírokba helyezett tárgyak a temet-
kezési szokások következménye és 
eredménye. A X–XI. századi sírokban 
a viseleti tárgyaktól (fej-, kar-, test- és 
lábékszerek) a fegyverekig, a lószerszá-
moktól a kerámiáig különféle tárgyka-
tegóriákat dokumentálhatunk. Az ék-
szerek használata elsősorban szociál-
pszichológiai kérdés (gyakorlatilag bár-
milyen ékszer használata és ennek 
funkciója személyes kérdés, ez számos 
régészeti példával igazolható), ellentét-
ben a fegyverek praktikus használatá-
val, ugyanis ezek „léte” egyértelműen a 
teljesítményük eredményességétől füg-

rült nyernünk a magyar honfoglalás 
erdélyi, bánsági és partiumi idő- és tér-
beliségéről. Megállapíthattuk, hogy el-
sőként a korábbi úthálózatot, a straté-
giailag fontos pontokat és az esetleges 
központokat foglalhatták el a bihari 
régióban, a Körösök, valamint a Ma-
ros alsó folyásának vidékén, elszórva 
Észak-Partium és Észak-Erdély terü-
letein. Közép- és Dél-Bánság, illetve 
Dél-Erdély területén általában később-

re – a X. század második harmadától 
– keltezhető leletanyaggal jelennek 
meg a honfoglaló temetkezések. A 
XI. század eleji nagy sírszámú nek-
ropoliszok temetkezési szokásai és 
leletanyaga alapján azt lehet sejteni, 
hogy nyugatról, az Alföldről új be-
telepítések történtek az Erdélyi-me-
dencébe. 

Hódítók	és	meghódítottak
A honfoglaló közösségek X. századi te-
metkezési kultúrája számos informáci-
ót elárul a katonai-politikai centrumaik 
térbeli elhelyezkedéséről is. A régészeti 
adatok alapján sejthető, hogy a X. szá-
zad első felében a Felső-Tisza-vidéken 
lehetett az a fejedelmi központ, amely-
lyel funkcionális egységet alkottak a ki-
sebb, ún. regionális központok. Az írott 
források adatai alapján, a kalandozások 
során tapasztalt meglepő katonai és po-
litikai egység erős központi hatalomra 
utal, melyet a régészeti adatok csak 
megerősítenek. A 900-as évek közepén 
e folyamat kiteljesedett, új hatalmi köz-
pontok jöttek létre, vagyis a szakaszosí-
tott X. századi magyar hálózat szerve-
zése tovább folytatódott. 

KISLEXIKON
akkulturáció: az a folyamat, amelyben egyes 
emberek, családok, közösségek önként vagy 
valamilyen külsQ, illetve belsQ nyomás hatására 
beilleszkednek egy számukra új, domináns kul-
túrába. A beilleszkedés gyakran jár együtt az 
eredeti kultúra elvesztésével, térvesztésével.
integráció: egységesülés, beilleszkedés, be-
olvasztás. A társadalmi élet különféle szintjein 
végbemenQ viselkedés- és tudatbeli egysége-
sülési folyamat.
asszimiláció: az a folyamat, amelynek során 
egy kisebbségi csoport saját akaratából vagy 
külsQ hatásra átveszi a többségi csoport érté-
keit és viselkedésimintáit. E folyamat eredmé-
nyeként a többségi csoport magába olvasztja 
a kisebbségi csoportot.

Fegyveres sírhalom leletanyaga 
az Erdélyi-medencében

Sírleletek Kolozsvár 
környékérQl
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A X. századi Felső-Tisza vidéki köz-
pont léte szoros kapcsolatban állt az Er-
délyi-medence egyes, központi részei-
nek meghódításával és e rendszerbe való 
integrációjával. Kulturális őseink, nagy-
állattartóként, jelentős állatállománnyal 
rendelkeztek. A kérődző állatok, legin-
kább a szarvasmarha és a juh szervezeté-
nek a kősóra okvetlenül szüksége van, 
azonban só a Kárpát-medencében csak 
az Erdélyi-medence területén található, 
fő lelőhelyei elsősorban ennek észak-
nyugati és középső része. Az északnyu-
gat-erdélyi, kolozsvári temetők szoros 
Felső-Tisza vidéki kapcsolatai alapján 
az sejthető, hogy a X. század első felé-
ben innen foglalták el e területek cso-
mópontjait, ez pedig egyértelműen 
kapcsolatban lehetett a sókitermeléssel, 
vagyis az Erdélyi-medence nyugati te-
rületeinek meghódítását elsősorban a 
sószükséglet motiválta, és nem a letele-
pedés. A kolozsvári mikrorégió teme-

tőiben (Kalevala utca, Szántó utca és 
Zápolya utca) regisztrált fegyveres és 
lovastemetkezések koncentrációja, a te-
metkezések sokszínűsége egy kisebb 
hatalmi központra utal, amely a kör-
nyékbeli sólelőhelyek létével magya-
rázható. Nem véletlenül e területen 
építik fel később a Kolozs vármegye 
központját jelképező Kolozsmonostor 
föld-fa várát.

Hasonlóképpen a X. század első évti-
zedeihez kapcsolható a Bihar környé-
kén működő központ, valamint később 
jöhettek létre a gyulafehérvári és a Ma-

ros alsó régiójában lévő hatalmi köz-
pontok. Azonban erre csak a X. 
század közepe táján, illetve második 
felében kerülhetett sor, a gyulafehér-
vári leletanyag tipológiai kapcsolatai 
alapján pedig egyértelműen nyugati 
irányból, az alföldi tájakról történhetett 
a betelepülés.

Pusztítás helyett integrálás
A hódítás nyomán mindhárom régió-
ban a legkülönfélébb társadalmi jellegű 
folyamatok játszódtak le, az integráció 
jelenségétől kezdődően az akkul-

turációig és asszimilációig. Ez vonat-
koztatható a szóban forgó régiókra is. A 
Kis-Szamos völgyében a hamvasztásos 
temetkezések népességét vetették alá, 
ezek temetői gyakorlatilag lefedik az 
egész medencét. A Közép-Maros vidé-
kén biztosan a IX. századi bolgár ura-
lom során Erdélybe került bolgár–török 
népességről és a hamvasztásos temetke-
zésekről a csontvázas temetkezésekre 
áttérő népességről beszélhetünk. A dél-
erdélyi leletanyag egyes elemei, mint 
például a Kárpát-medencéből hiányzó 
egytagú zablák és a hurkos fülű, trapéz 
alakú kengyelek alapján feltehető a kér-
dés, hogy a X. század második felében 
nem történhetett-e egy újabb keleti 
migráció? Mindezen entitásokat a X. 
századi magyar katonai és politikai 
honfoglalás ezt a különböző eredetű 
népeket magában foglaló közösséget 
nem elpusztította, hanem integrálta a 
kor politikai struktúráiba, azaz „honfog-
laló magyarrá” tette.

A XI. század eleji politika eredménye-
képpen a század meghatározó régészeti 
jelenségeivé a várak, a vártemetők, illet-
ve a kialakuló faluhálózat minden etni-
kai jelleget nélkülöző falusi jellegű teme-
tői váltak. Ezt a (régészeti) jelenséget kö-
vethetjük nyomon az Erdélyi-medence 
nyugati részén, a Bánság és a Partium te-
rületén, amely csak arra utal, hogy ezek 
a területek a Szent István-i Magyar Ki-
rályság részévé váltak.

GÁLL ERWIN

Hatalmi központok az Erdélyi-medence, a Partium  és a 
Bánság területén a X. század második felében

Temetkezési lelQhelyek a vizsgált régiókban 
a VII–X. században
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deltségi viszony. Linné természetesen 
nem gondolhatott arra, hogy a ren-
dek, az osztályok és a többi kategória 
időbeli elkülönülése erősen megkér-
dőjelezhető, hiszen lényegileg a fajok 
állandóságában hitt, mint mindenki 
más az ő idejében – a XVIII. század-
ban az evolúció elméletének legfel-
jebb gondolati csírái jelentek csak 
meg. Darwin utalt először arra, hogy 
az élet leginkább természetes osztá-
lyozása a leszármazáson alapul.  
Ugyanakkor érdekes módon a hely-
zet Darwin után sem sokat változott: 
a biológusok jelentős része még ma is 
úgy vélekedik, hogy az evolúció el-
mélete és a linnéi kategorizálás össz-
hangba hozható egymással. Alig né-
hány évtizede lehet csak arról olvasni 
a szakirodalomban, hogy a hagyo-
mányos kategorizálással evolúciós né-
zőpontból gondok lehetnek. A „hibát” 
tehát természetesen nem Linnében kell 
keresnünk, hanem inkább saját ma-
gunkban, hiszen az ellentmondásokat 
viszonylag kevesen és nagyon soká is-
mertük fel. 
– Gondolom, az a probléma gyökere, 
hogy amikor az evolúció során szét-
válik két taxon, azaz rendszertani 

csoport, akkor kezdetben még kicsi a 
különbség közöttük.
– Pontosan. Tehát ha az Élet Fájára 
mint alapvető hasonlatra gondo-
lunk, akkor a fa koronáján levő leve-
lek akár még a linnéi elvek szerint is 
csoportosíthatók. De ha a teljes ág-
rendszert vesszük figyelembe, akkor 
a linnéi rendszerben szükségszerűen 
az osztályok vagy rendek között hú-
zódó nagy eltérések az időben visz-
szafelé haladva elmosódnak. Így az-
tán a megoldást egy másik típusú hi-
erarchia jelenti. Ebben a fajok nem 
csoportosulnak skatulyaszerűen csa-
ládokba, a családok rendekbe, a ren-
dek osztályokba, ahogy azt Linné ja-
vasolta, hanem magának az Élet 
Fájának az ágrendszere adja az osz-
tályozás alapját. Ha képletesen letö-
rünk egy ágat erről a fáról, akkor az 
egy természetes egység lesz. Erről a 
letört ágról letörhetünk még egyet, 
akkor az is természetes egység lesz 
önmagában, és ezt folytathatjuk tet-
szés szerint. Tehát az élővilágot nem 
skatulyákba próbáljuk beleerősza-
kolni, hanem a több-kevesebb siker-
rel rekonstruálható Élet Fájának az 
ágait leválasztva kapjuk az egyes 

– Miről szól a nemrég megjelent 
könyve?
– A kötet címe jól mutatja a témáját: 
A növények evolúciója és osztályozása. 
Azt hiszem, még nem jelent meg 
olyan növénytani tárgyú könyv, 
amely megszabadult volna az általá-
nosan ismert linnéi típusú rendszere-
zéstől. Az volt a fő célom, hogy fel-
oldjam azt az ellentmondást, ami 
egy régi, több száz éves szemlélet és 
mai tudásunk között húzódik. A 
Linné-féle rangok alapján fajokra, 
nemzetségekre, családokra, rendek-
re és osztályokra tagoljuk az élővilá-
got. Eme rangok bevezetése termé-
szetesen forradalmi változás volt ah-
hoz képest, amit az emberek koráb-
ban gondoltak az élő szervezetekről, 
a természet lépcsője formájában. A 
középkori elgondolás szerint a növé-
nyek és állatok csoportjai alá- és fö-
lérendeltségi viszonyban állnak egy-
mással, tehát vannak alacsonyabb és 
magasabb „rendű” szervezetek. 

Linné ezt változtatta meg a rangok-
ra épülő rendszerével, amelyben a ki-
sebb kategóriák nagyobb csoportok-
ba, azok pedig még nagyobbakba 
egyesülnek – s nincs közöttük aláren-
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ÚJ UTAKON 
A NÖVÉNYRENDSZERTAN

Podani János, az ELTE Növényrendszertani, Ökológiai és 

Elméleti Biológiai Tanszékének professzora nemrégiben 

megjelent könyvében szakít a Linné által a XVIII. század-

ban lefektetett osztályozási elvekkel, és rangok nélküli, 

vagyis a családokat, rendeket, osztályokat és egyéb 

kategóriákat	 mellWzW	 rendszert	 alkalmaz.	 Véleménye	
szerint	a	kihalt	és	a	ma	élW	szervezetek	együttes	osztá-
lyozása csak a leszármazást illusztráló kládok felhasz-

nálásával lehetséges – összhangban a Darwin által meg-

fogalmazott természetességi feltétellel. 
(BAJOMI BÁLINT FELVÉTELE)
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úgy természetes részei a még na-
gyobbaknak és így tovább. Tehát itt 
is van egy beágyazottság, de ezt ma-
ga az evolúció hozta létre. Az eddigi 
próbálkozásokhoz képest az osztá-
lyozás sokkal inkább független a ku-
tató személyes döntéseitől, hiszen 
maga a természet generálja azt. Ter-
mészetesen az egész osztályozó eljá-
rás sikere a kladogram-szerkesztés 
sikerességén múlik,  amit ma már 
statisztikailag is mérni tudunk.
– Mi történt a rangokkal, s milyen 
formában jelentkeznek a kládok a 
könyvben?
– Nincs szó például az orchideafélék 
családjáról (Orchidaceae), az aszpará-
guszfélék rendjéről (Asparagales) és az 
egyszikűek osztályáról (Mono co ty le do-
neae) sem. Az orchideák az Orchidaceae 
kládba tartoznak, vagyis a klád neve 
megőrzi a „-ceae” végződést, amely a 
linnéi rendszerben a családra utal, bár 
ezt nem kötelező megtartani. Az 
Orchidaceae ugyanis ténylegesen egy 
természetes csoport, egy ág az Élet Fá-
ján. Beágyazódik egy nagyobba, ame-
lyet Asparagalesnek neveznek. Ez a 
spárgafélék rendje a linnéi rendszer-
ben, de most egy nagyobb kládnak a 
neve, amely az orchideákon kívül még 
sok más korábbi növénycsaládot is ma-
gába foglal. Az Asparagales egy a sok 
klád közül az egyszikűek még na-
gyobb kládján, amely egyébként egyi-
ke a növényvilág legegyértelműbb 
természetes evolúciós egységeinek. 
Ezen találjuk az Acorus (kálmos) 
kládját is, amely ugyanolyan természe-
tes csoport, mint mondjuk az 
Orchidaceae, de teljesen felesleges lenne 
Acoraceae, majd Acorales néven linnéi 
skatulyákba erőltetni, mert azokban is 
csak az Acorus szerepelne.

Az egyszikűek kládja a zárvatermők 
kládjába (Angiospermae), a két szikle-
véllel rendelkező növények csoportjai 
közé ékelődik. A hagyományos neve-
zéktan szerinti másik zárvatermő osz-
tály, a kétszikűek tehát evolúciós szem-
pontból már nem természetes csoport, 
hiszen a legközelebbi feltételezett kö-
zös ősük az egyszikűek őse is egyben. 
Ilyen értelemben a kétszikűek és az 
egyszikűek nem állíthatók párba, az 
előbbiek ősei az utóbbiaknak, hagyo-
mányos „egyenrangúságuk” tehát ér-
telmetlen.

BAJOMI BÁLINT

vánvaló, hogy bármely két faj annál 
közelebbi rokonnak tekinthető, mi-
nél kisebb közöttük a gén szek ven-
cia beli különbség. Az összes fajra vo-
natkozó megállapításainkat egy vil-
lás elágazású fában, a kladogramban 
összesítjük. A zöld növények – ma 
már nem teljesen érvényes – 
kladogramját az Élet és Tudomány 
2007/32. számában megjelent cik-
kemben lehet megtekinteni. Az ábra 
részeiből, a kládokból következte-
tünk az evolúciós fa ágaira, azaz a 
kladogram alapján osztályozás is ké-
szíthető. Ebben, ahogy már utaltam 
rá, a kisebb kládok természetes ré-
szei a nagyobbaknak, azok ugyan-

taxonokat. Ez az úgynevezett 
kladisztikai osztályozás, amelyben 
akár a linnéi elvek szerint leírt 
taxonok is szerepelhetnek, csak nem 
ragasztunk rájuk osztály, rend vagy 
család címkét.
– Ezeket az ágakat pedig genetikai 
adatok alapján határozzuk meg?
– A legtöbb taxon esetében a leszár-
mazási mintázatot hagyományos 
morfológiai adatok segítségével szin-
te lehetetlen feltárni. Manapság a 
molekuláris genetika olyan nagy 
mennyiségű információt szolgáltat, 
hogy abból a rendszertan is hasznot 
húzhat. Egyes gének nukleotid-, azaz 
DNS-szekvenciájának elemzésével 
meglehetős biztonsággal meghatá-
rozható a ma élő szervezetek evolúci-
ós kapcsolatrendszere. Ennek elméle-
ti alapjait egy német rovarász, Willi 
Hennig, a „kladisztika atyja” fektette 
le a múlt század közepén. Ő jött rá ar-
ra a módszertani trükkre, amivel a 
ma élők ismeretében a múltat is re-
konstruálni tudjuk. A bioinformatika 
segítségével ma már ezt sokkal pon-
tosabban megtehetjük, mint ahogy 
Hennig valaha elképzelte.
– Mi ennek a lényege?
– Olyan géneket kell kiválasztani, 
amelyek nem változtak meg túlsá-
gosan a vizsgált csoport evolúciója 
során, de annyi mutáció azért bekö-
vetkezett, amennyi a csoport tagjai 
közötti evolúciós viszonyok feltárá-
sához minimálisan szükséges. Nyil-

Carl von Linné, J.H. Scheffel festménye 

(FORRÁS: WIKIPEDIA)

Egy hipotetikus csoport evolúciója és a fajok rangokat alkalmazó (balra) és kladisztikai 

osztályozása (PODANI JÁNOS RAJZA)
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Amikor megszületünk, mindany-
nyiunk sajátos, egyedi, csak rá jel-
lemző génállománnyal jön a világ-
ra. Ugyanakkor az örökítő anya-
gunk, melyet DNS-kódnak is 
szoktak nevezni, két teljesen isme-
retlen ember között is 99,5 %-ban 
megegyezik, de éppen ez a 0,5 % 
különbség az, ami eltérővé tesz 
minket egymástól. Közismert, 
hogy az egypetéjű ikrek egy meg-
termékenyített petesejt osztódásá-

ból származnak, 
külsőleg és belső-
leg is nagyon ha-
sonlítanak. Az ő 
genetikai állomá-
nyuk majdnem 
100%-ban azonos 
(egészen néhány 
évvel ezelőttig 
még azt gondol-
ták a kutatók, 
hogy 100% a 
megegyezés, ám 
köztük is vannak 
egészen apró kü-

lönbségek). A kétpetéjű ikrek két 
megtermékenyített petesejtből fej-
lődnek, így génjeiknek nagyjából a 
fele egyező, hasonlóan, mint más, 
nem egy időpontban született test-
vérek esetében.

Felvetődik a kérdés, hogy vajon 
hogyan történhet meg, hogy egy 
egypetéjű ikerpár két tagja közül – 
dacára a majdnem azonos génállo-
mánynak – csak az egyik beteg-
szik meg például szívbetegségben 
vagy lesz daganatos elváltozása? 
Mi az oka a köztük lévő különbsé-
geknek? Az eltéréseket okozhatja a 
gének funkciójának, működésének 
– úgy is mondhatjuk – „megszóla-
lásának” megváltozása. Egyes gé-
nek elcsendesednek, míg mások 
bekapcsolódnak (aktiválódnak), a 
gének tehát nem változnak, ám a 
működésük, és ezzel az általuk ki-
fejtett hatás is változhat. Ennek 
mélyére próbál ásni egy új és ren-
geteg várakozást keltő tudomány-
ág, melynek neve epigenetika. A 
„felett” jelentésű ógörög „epi” elő-

IKREK ÉS EPIGENETIKA
Sokszor felmerül a kérdés: 

Vajon mit jelent az ikerkuta-

tás, miért fontosak az ikrek 

a tudományban? Az ikervizs-

gálatok elengedhetetlenek 

egy betegség vagy tulaj-

donság létrejöttében szere-

pet játszó genetikai és kör-

nyezeti	 tényezWk	 arányának	
meghatározásában, valamint 

a molekuláris genetikai és 

gén-környezeti interakciós 

vizsgálatokban, továbbá fon-

tos szerepük van a családi 

szocializáció szerepének 

feltárásában is.

Ahhoz, hogy megfelelő tudás 
birtokába jussunk, egy sor 
betegség kezelésének egyé-

nivé tételéhez, elengedhetetlen do-
log több szempontból is tanulmá-
nyozni: vajon a gének és a környe-
zet milyen módon befolyásolják az 
egészséget és a betegséget?

Az egy- és kétpetéjű ikrek igazi 
„kincsei” a tudománynak, hisz 
sokat segítenek a még nyitott kér-
dések megválaszolásában.
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tag arra utal, hogy az információ 
átkerülése a DNS-szekvencia 
megváltozása nélkül történik. A 
DNS-ünket bázispárok alkotják, 
melyeket A, G, T, C betűkódok je-
lölnek a genetikában. Epigenetikai 
történésnek nevezhetjük, ha a gé-
nek funkciója anélkül változik 
meg, hogy maga a DNS-kód, a 
gén  (A, G, T, C) betűkódokkal is 
leírható sora (szekvenciája) meg-
változna. Apró biokémiai „jelö-
lők” (például metil- vagy ace til-
cso portok) végzik az epigenetikai 
változtatásokat, melyek a DNS-re 
(vagy az annak összecsomagolását 
segítő hisztonfehérjékre) le- vagy 
felkerülhetnek reverzibilis, azaz 
visszafordítható módon. Az élet-
módbeli, környezeti faktorok – 
melybe beletartozik a táplálkozás, 
mozgás, mérgek, fertőzések, alvás, 
fény, zene, stressz, lelki hatások 
stb. és a sort folytathatnánk – tehát 
hatással vannak a DNS-ünkre, gé-
neket aktiválva, illetve inaktiválva, 
megváltoztathatják a betegség ki-
alakulását, akár fel is gyorsíthatják 
azt, azaz sok esetben tőlük függ, 
hogy egy tulajdonság manifesztá-
lódik-e, vagy sem.

Az orvostudományi témájú vizs-
gálatok egy csoportja az ikrek 
DNS-sorrendjének ezen egyedi 
jellemzőit kiválóan fel tudja hasz-
nálni arra, hogy – összehasonlítva 
az egy- és kétpetéjű ikreket vagy a 
különböző krónikus betegségek-
ben szenvedő egypetéjű ikrek 
eredményeit – megbecsülhessék, 
vajon az esetleges betegségek ki-
alakulásáért, lefolyásáért milyen 
mértékben felelősek a gének és mi-
lyen mértékben egyéb más, akár az 
életmód által is befolyásolható kör-
nyezeti tényezők. 

A következőkben néhány ikerku-
tatási eredményt említünk példa-
ként. Egy sokszor hivatkozott iker-
vizsgálat azt találta, hogy már 3 
éves korban is vannak különbségek 
az egypetéjű ikrek genetikai állo-
mánya között, s ez a különbség az 
élet előrehaladásával egyre fokozó-
dik, legfőképp a különböző életmó-
dot folytató ikerpárok körében. Az 
egypetéjű ikerpárok DNS-ei között 
más és más eltéréseket találtak, rá-

adásul a kromo-
szómáik hos szát 
szabályozó telo-
mé ra nagysága is 
eltérő volt. A kü-
lönbségek a gé-
nekre és a géne-
ket szabályozó 
DNS-szakaszok-
ra is hatottak. A 
géneket szabá-
lyozó területeket 
különböző élet-
módbeli tényezők befolyásolni tud-
ták, közülük például igen fontos 
szerepe van a dohányzásnak, mely 
számos génszakasz aktivitását meg-
változtatja. A dohányzásról való le-
szokást követően ezen DNS-szaka-
szoknak a metilációs szintje hasonló 
lett azon személyekéhez, akik soha-
sem dohányoztak: ez utóbbi tény is 
azt mutatja, hogy a dohányzásról 
való leszokással visszafordítható a 
káros szabályozási szint. 

Egy dán ikervizsgálat kimutatta, 
hogy azon ikerpár tagjának, aki 
éjszaka dolgozik, más génjei aktí-
vak, mint nappal dolgozó testvé-
réé, más betegségek kialakulására 
hajlamosítva őt. Egy másik vizsgá-
latban az autópályához közel lakó 
és az attól távol élő egyének gene-
tikai állományát vetették össze, s 
itt is találtak különbségeket bizo-
nyos gének aktivitásában. Hason-
lóan eltérések mutatkoztak olyan 
ikerpárokban, akik egyike dohá-
nyozott, míg a másik nem. A sort 
lehetne folytatni, egyre több vizs-
gálat támasztja alá az életmód és az 
epigenetikai változások összefüg-
géseit.

Ikervizsgálatok világítottak rá 
arra a fontos tényre is, hogy a gé-
nek aktivitási, azaz epigenetikai 
mintázata is öröklődhet. (A klasz-
szikus ikervizsgálatok egypetéjű és 
kétpetéjű ikrek eredményeinek 
összehasonlítását végzik.) Ez azt 
jelenti, hogy nagyszüleink, szüle-
ink káros életmódjának következ-
ményei is sajnos átörökíthetők az 
utódokra. 

Az egypetéjű és kétpetéjű ikrek 
segítségével számos megválaszo-
latlan tudományos kérdésre kapha-
tunk választ, akár családi, akár 

társadalmi vagy orvostudományi 
területen. Az ikrek jóvoltából szá-
mos területen nyílhat lehetőség új 
megfigyelések, feltáratlan össze-
függések megvilágítására, melyek 
sok más mellett látókörünk szélesí-
téséhez, egészségünk megőrzésé-
hez, betegségek megelőzéséhez, 
hatásosabb gyógymódok fejleszté-
séhez segíthetnek hozzá. 

Ilyen jellegű ikervizsgálatokat a 
régióban egyedülálló Magyar Iker-
regiszter is készít, most éppen a 
szívinfarktus és az alvászavarok 
hátterében álló, a géneket módo-
sító környezeti tényezők feltárása 
van a célpontban. A Magyar Iker-
regiszter jelenleg már mintegy 
kétezer tagú, és folyamatosan 
egyre bővül újabb lelkes ikerpá-
rokkal. Csapatunk öt állandó tag-
ja – Dr. Tárnoki Ádám és Dr. 
Tárnoki Dávid, akik maguk is 
egypetéjű ikrek, Dr. Métneki Jú-
lia és Melicher Dóra szintén egy-
petéjű iker és Dr. Littvay Levente 
– az ikerkutatás számos területén 
kutatnak. 

A Magyar Ikerregiszterbe bár-
mely életkorú magyarországi iker-
pár (akár egypetéjű vagy kétpeté-
jű) online regisztrálhat, a tagok 
részt vehetnek az ingyenes iker-
vizsgálatokban, valamint színes 
ikerközösség tagjai lehetnek. A 
közeljövőben minden felnőtt ma-
gyar ikerpár levélben értesül erről 
a lehetőségről. A www.ikrek.hu 
honlapon már most is regisztrál-
hatnak az érdeklődők. 

MELICHER DÓRA 
TÁRNOKI ÁDÁM 
TÁRNOKI DÁVID 
MÉTNEKI JÚLIA 

LITTVAY LEVENTE

(BENKP IMRE FELVÉTELEI)
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K osztka Mihály Tivadarként 
született a felvidéki Kis-
Szebenben, 1853. július 

5-én, Vincent van Gogh-gal azonos 
évben. A Csontváry nevet csak ké-
sőbb vette fel, amely lengyel nemesi 
előnevének költői átfordítása. Édes-
apja gyógyszerész volt, így nem vé-
letlen, hogy ő is ezt a pályát válasz-
totta. Még ifjú patikussegédként 
Iglón történt, 1880. október 13-án, 
hogy a patika ajtajából lerajzolt egy 
ökrös szekeret. Rajzát meglátva az 
idős patikavezető így kiáltott fel: 
„Hisz maga festőnek született.” A raj-
zát tanulmányozó Csontváry, feje 
fölül, hátulról hangot hallott: Te le-
szel a világ legnagyobb napút festője, 
nagyobb Raffaelnél. Ekkortól kezdve 
a festői pályára készült. Néhány év 
múlva gyógyszertárat vett Gácson és 
tíz év kemény munkájával felvirá-
goztatta. Megteremtette anyagi 
függetlenségét, hogy majd csak a 
festészetnek élhessen. 

Negyvenéves elmúlt, amikor 1894-
ben elkezdte festészeti tanulmányait. 
Először Münchenben, Hollósy Si-
monnál töltött néhány hónapot, 
majd Karlsruhében és Párizsban 
folytatta tanulmányait, ami közel 
egy évig tartott. Párizsból Svájcba, 
majd onnan Genovába utazott to-
vább. Olaszországban eljutott Ró-
mába, Nápolyba, egy telet Pompe-

CSONT VÁRY 	 É LETMd - K I Á LL Í TÁS

EGY	GÉNIUSZ	
MAGÁNYOSSÁGA

jiben töltött. Tovább utazott Capri 
szigetére, motívumokat tanulmá-
nyozni.

 Ezekkel az utakkal kezdetét vet-
te a nagy utazások időszaka. Hosszú 
utazásokat tett a Tátrától Palasztínáig. 
Önéletrajzában oldalakon keresztül so-
rolja a felkeresett helyeket, valahová 
többször is visszatért. Volt ahol festett 
is, de volt, hogy „ ... Nem rajzoltam, 
nem festettem, csak figyeltem és bá-
multam a természet monumentális 
szépségét, a hangulat csendes mély 
ütemét, a gyönyörnek a legszebb ter-
mészet zenéjét. Kirándulásokat tet-
tem minden irányban, s kerestem a 
szépet, gyönyörködtem a nagyarányú 
távlatok mérhetetlenségében”. Ez az 
időszak 1910-ig tartott. Ekkor fes-
tette Nápolyban utolsó befejezett 
művét, a Sétalovaglás a tengerparton 
címűt. Az ezután következő idő-
szakból nem ismerünk befejezett 
képet tőle. Jobbára már csak írás-
sal foglalkozott, val lási, fi lozófi-
ai gondolatait vetette papírra. 
1919. június 20-án halt meg a 
Szent János kórházban, verőér-
gyulladásban.

Festői életműve más festőkkel 
összevetve – ha a képek szá-

mát nézzük – nem nagy. A mosta-
ni kiállításon közel száz festmény 
és rajz került kiállításra és még kö-
zel harminc Csontváry-képről tud 

a szakma. A lappangó művek egy 
részét a Vörös Hadsereg a Nemze-
ti Bank trezorjából hadizsákmány-
ként a Szovjetunióba vitte. Sajnos 
nem sok esély mutatkozik arra, 
hogy ezek újra Magyarországra 
kerüljenek. A hiányzó képek na-
gyobbik része feltehetően hazai 

A	közelmúltban	felújított	Honvéd	FWparancsnokság
	épületében	–	több	éves	elWkészítés	után	–	születésének	

162.	évfordulóján,	július	5-én,	nyílt	meg	
Csontváry	Kosztka	Tivadar	(1853–1919)	életme-kiállítása.	

Magányos	volt	magánéletében	is,	
és	magányos	volt	kora	mevészei	között,	még	
a	Japán	kávéház	törzsasztalánál	is.	Életmeve

	is	magányos,	egyetlen	izmusba	és	áramlatba	sem	sorolható	be.

Magányos cédrus, 1907
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zik, hogy melyek azok a művek, 
amelyek szerepeltek Csontváry sa-
ját maga által rendezett kiállítása-
in, s melyek azok, amelyek később 
kerültek elő. 

Itt kell megemlítenünk, hogy 
milyen szerencsén  múlt, hogy 
fennmaradtak Csontváry monu-
mentális festményei. A festő halá-

la után az örökösök mindent pénz-
zé akartak tenni, amit Csontváry 
műtermében találtak. A hatalmas 
festményekre éppen csarnoki fuva-
rosok alkudoztak, mondván, jók 
lennének azok a kíváló minőségű 
vásznak  szekereket fedő ponyvá-
nak. Az utókor nagy szerencséjére 
épp akkor járt arra a fiatal építész, 

magángyűjteményekben találha-
tó. A tárlaton ezek külön terem-
ben, üres kerettel és képcímmel 
„láthatók”. Számon tartanak  több 
olyan képet is, amelynek eredeti-
ségével kapcsolatban kétségek me-
rülnek fel, ezek közül egy sem 
szerepel a kiállításon. Érdekesség, 
hogy a műcédulákon külön is jel-
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lent meg róla, az Ernst Múzeum-
ban 1930-ban megrendezett em-
lékkiállítása pedig jelentős sikert  
hozott. 1936-ban újabb, korábban 
nem látott képeit ismerhette meg a 
közönség, amely egyre nagyobb 
érdeklődést tanúsított Csontváry 
iránt. Legnagyobb sikerét külföl-
dön 1948-ban érte el Párizsban, a 
tárlatot Picasso is megnézte és állí-

Gerlóczy Gedeon, akinek sikerült 
megvásárolnia a festmények nagy 
részét és kéziratokat is.

Csontváry több kiállítást is ren-
dezett saját műveiből, de ezek 
gyakorlatilag visszhangtalanok 
maradtak. Életében sem a szakma, 
sem a közönség érdeklődését nem 
keltette fel. Három évvel a halála 
után azonban már monográfia je-

tólag ezt mondta: nem tudtam, hogy 
rajtam kívül más nagy festője is volt 
századunknak. 1958-ban Brüsszel-
ben az Ötven év modern művészete 
című nemzetközi kiállításon sze-
repelt Tengerparti sétalovaglás című 
festménye nagydíjat nyert. Az 
1963-as székesfehérvári és buda-
pesti életmű-kiállítás hatalmas kö-
zönségsiker volt. 1973-ban nyílt 

CSONTVÁRY OLAJMENTES 
FESTÉSMÓDJA

Anyaghasználatát tévesen olajfestéknek határozzák meg, 
pedig már saját korában is megemlítették a kritikákban, 
hogy saját maga által kevert festékekkel fest. A sajátos fes-
tésmód Csontváry m`vészetének egyik fontos sajátossága. 
Már az 1960-as években is folytak kutatások anyaghasznála-
tának vizsgálatára, azonban ezek félbeszakadtak. Napjaink-
ban Végvári Zsófia m`vészettörténész foglakozik a témával. 
Vizsgálatai során arra a következtetésre jutott, hogy Csont-
váry leginkább anilin alapú színezékeket használt képei fes-
tésekor, és az anilin alapú festéknek köszönhetR m`veinek 

színtartóssága is. Valószín`leg a Gácsi Posztógyárból sze-
rezte be ezeket a festékporokat, és fontos volt az is, hogy 
jóval olcsóbban jutott így festékhez, mintha gyári, tubusos 
festéket használt volna. Nagy hasznát vette gyógyszeré-
szeti tanulmányainak is a maga keverte festékek elRállítása 
során. 

Az általa használt festék töltRanyaga fRleg a gácsi fehér 
agyagporból állt, ehhez keverte az anilin alapú textilfestéket, 
olcsóbb porfestéket, enyvet, nagytisztaságú terpentint (illó-
olajat), sót és vizet. Csontváry festésmódja leginkább a fres-
kófestés technikájához hasonlítható, de nála néhol a vastagon 
felhordott festékrétegek úgy emelkednek ki a kép felületébRl, 
mintha gipszreliefek lennének.
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meg a pécsi Csontváry Múzeum. 
1994-ben  a Nemzeti Galériában 
volt az életművet bemutató kiállí-
tás, amit külföldön több városban 
is bemutattak de a várt átütő kül-
földi siker ekkor is elmaradt.

A mostani kállítás tizenhét 
teremben látható. Az épület 

adottságai – vakolatlan téglafalak 
– miatt a téralakításhoz mintegy 
1200 négyzetméternyi vendégfa-
lat építettek amelyek nem érnek a 
mennyezetig, így mindegyik he-
lyiségben több más helyiség alap-
zaja is hal lható. Sajnos a kiál lító-
tér belmagassága (a lépcsőházat 
leszámítva) alacsony és ez a labi-
rintusszerű szűk terekkel együtt 
nem biztosít ideális helyet i lyen 
hatalmas méretű, nagy levegőjű 
festményeknek. 

A kiállítás nem kronológikusan 
halad, hanem tematikus egysé-
gekből épül fel. Az egyes témák a 
Csontváry-művek jellegzetes mo-
tívumaihoz kapcsolódnak: épített 
környezet és természet kapcsoló-
dása, antik romok, a fény kibom-
lása, az ég történései, a Nap járása, 
az ember átszellemülése. A fala-
kon megjelenő információkon kí-
vül rövidfilmeket is láthat a láto-
gató, sajnos – egy filmet leszámít-
va – rossz kép- és hangminőség-
ben. A látogatót interaktív 
eszközök is segítik. Érintőképer-

nyőn tájékozódhat például Csont-
váry személyes kapcsolatairól vagy 
azokról a földrajzi helyekről, ame-
lyek hangsúlyosan megjelennek az 
életműben. 

A bosszantó kisebb-nagyobb hi-
bákat leszámítva öröm, hogy ilyen 
nagy számban láthatjuk együtt 
Csontváry remek képeit.  

NÉMETH JÁNOS

Taormina, 1904–1905

Marokkói tanító, 1908

Baalbek, 1906
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

Az én váram az én házam – nem általános ér-
vényűen kommutatív a szólás, de ha a há-

zam-hazám permutációs szójátékot is hozzá-
vesszük, nekünk magyaroknak mond valamit. 
Váraink szakszerű rekonstrukciója nem csupán 

az idegenforgalom üzleti érdeke. Dokumentálja, 
hogy egykor már Nyugathoz tartoztunk. Tagol-
tabb tájainkban a látóhatáron belül többnyire 
szembetűnt valami lakótorony, bástya. Hol or-
szágot építő jó gazda vigyázta belőle a munkát, a 
rendet, hol nyerészkedő leste a zsákmányt; ám 
mindenképpen Európa épült a maga ellentmon-
dásokkal teli módján. Aztán a spontán fejlődésbe 
beleavatkozott egy (sőt több) módszeres rombo-
lás. A torzképet jogos korrigálni.
Akit pedig nem érdekelnek a történelmi emlé-

kek, jelképek, az vegye észre, hogy a várak véd-
ték a természetet is, napjainkban jobbára csak 
azt; mezőgazdaságilag hasznosíthatatlan környe-
zetük megannyi kis arborétum.

H. J.
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1. Barthó Loránd (Pécs) – Pécsvárad 

2. Felszeghy Szabolcs (Debrecen, 

szabolcs.felszeghy@gmail.com) – 

BoldogkQváralja 

3–4. Szántói Zoltán (Sümeg,  

szantoi.zoltan@gmail.com) – Ünnepi 

díszben – A sümegi várhegy oldalában  

körös-körül megtalálható az Orlay-turbolya 

vagy Orlay-murok. Nyár elején  
(a felvétel 2015. június derekán készült) 

finoman csipkézett virága néhol  

egész fehér mezQt alkot. A köves, bokros 
lejtQket kedveli. Itt délnyugati irányból 

közelítünk a várhoz.

4
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1.
rész

A fatuskókból származó kísér-
teties fényről először a görög 
filozófus, Arisztotelész (Kr.e. 

384–322) számolt be, majd később a ró-
mai természetbúvárnak, az idősebb Pli-
niusnak (Kr. u. 23/24–79) is feltűnt ez a 
természeti „csoda”. A reneszánsz filozó-
fusok „tüzes gombák”-ról tudósítottak, 
„amelyek csillagként kékes fénnyel ra-
gyognak”. 

A nép is megfigyelte ezt a 
különleges természeti jelensé-
get, amit számos népies kife-
jezés is bizonyít. Például a 
folklórban a „tündéri ragyo-
gás” a korhadó fákban azt a 
helyet jelölte, ahol a tündérek 
éjszakai dáridóikat tartották. 
Az angol nyelvben számos el-
nevezés utal a gombák világí-
tásával kapcsolatos jelenségre: „faerie 
fire” (tündéri fény), „will-o’-the-wisp” 
(lidércfény) és a leggyakoribb a 
„foxfire” (az angol „foxfire” szó kor-

hadt fa világítását, villódzását jelenti, és 
semmi köze sincs a róka angol nevéhez, 
a fox-hoz, ugyanis a  hamis tűzet jelen-
tő „faux fire” elferdített változata). 

A sejtelmes erdei fényjelenséggel kap-
csolatban számos meglepő feljegyzést 
találunk az irodalomban is. A svéd tör-
ténész Olaus Magnus 1555-ben megje-
lent könyvében azt írja, hogy Skandi-

návia távoli északi részein az 
emberek, amikor bemerész-
kednek az erdőbe, korhadó 
tölgyfakérgeket helyeznek el 
bizonyos távolságokban, ily 
módon a fényt követve visz-
szatalálnak a kiindulási he-
lyükre.

A második világháború-
ban a csendes-óceáni szige-
tek trópusi őserdeiben az 

amerikai katonák állítólag világító 
gombákat tűztek a fegyvereikre és a si-
sakjaikra, hogy elkerüljék az egymás-
sal való ütközést az éjszakai sötétség-

ben. A vietnami háborúban a távol-ke-
leti hadsereg katonái éjjel szintén hord-
tak korhadó, világító fadarabot a 
sisakjuk mögött. Egy Pápua Új-Gui-
neában tevékenykedő amerikai haditu-
dósító ezzel kezdte a feleségének írt le-
velét, „drágám, ma éjjel öt gomba fényénél 
írok neked”.

V I L Á G Í T Ó  G O M B Á K

A FÉNYLP FA TITKA

Közismert, hogy léteznek világító rovarok, a szentjánosbogárról szinte mindenki hallott, de világító 

gombákról	 annál	 kevesebben	 tudnak.	 Holott	 a	 vadregényes	 éjszakai	 erdWkben,	 a	 fatuskón	 növW	
gombák	 által	 kibocsátott	 sejtelmes	 fények	 évezredek	 óta	 sok	 ember	 fantáziáját	 megmozgatták.	
A	 fényük	 intenzitása	 sokszor	 olyan	 kicsi,	 hogy	 csak	 a	 holdfény	 nélküli	 éjszakákon,	 sötétséghez	
szokott szemmel lehet észlelni. A világító gombák azonban nemcsak sötétben világítanak, hanem 

nappal	is,	csupán	ilyenkor	nem	érzékeljük	fénykibocsátásukat.	

A világító tölcsérgomba közeli rokonának 

(Omphalotus illudens) lumineszkáló egyedei 

Észak-Amerikából

(KÉP:THE 3 FORAGERS)
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A rejtély magyarázata
A XVII. században kezdték először tu-
dományos szempontból is vizsgálni, 
hogy mi okozza a korhadt fák rejtélyes 
világítását. A híres természettudós, 
Robert Boyle 1667-ben a „fénylő fa” 
tanulmányozása során kimutatta, hogy 
a jelenség létrejöttéhez oxigénre van 
szükség. Francis Bacon már a XVI. 
század vége felé bebizonyította, hogy a 
korhadó fa csak akkor bocsát ki fényt, 
amikor nedves.

 1853-ban sikerült Johann Florian 
Hellernek igazolnia, hogy a korhadt 
fadarabok világítása gombáktól 
származik, sőt a XIX. század köze-
pén már világító termőtestű gomba-
fajokat is felfedeztek.

A legrégebben ismert világító gom-
bafaj egy kígyógomba (Mycena 
chlorophos), amelyet a japán Bonin-szi-
geteken találtak és amerikai miko ló-
gu sok (gombakutatók) írtak le. 1840-
ben George Gardner (skót botanikus) 

arról számolt be, hogy egy brazíliai vá-
rosban fiúk játszottak egy világító 
gombával, amely egy törpepálma tö-
vén maradt korhadó leveleken nőtt. A 
világító gombát a londoni Kew 
Herbariumban helyezték el, és felfede-
zőjéről 1850-ben Agaricus gardneri né-
ven vált ismertté a tudományban. 
2009-ben újra megtalálták ezt a gom-
bafajt, és a mikológusok áthelyezték a 
Neonothopanus nemzetségbe. 

Luciferin	és	luciferáz
A sötétben világító gombák a termé-
szetben lejátszódó biolumineszcencia lát-
ványos megnyilvánulásai, ami igen el-
terjedt jelenség az élővilágban, és meg-
található egyebek mellett a baktériu-
mok, algák, mohák, gerinctelen 
állatok, rovarok és halak között is. A 
legismertebb biolumineszcencia a 
szentjánosbogarak sárgászöld villó-
dzása és a parti hullámtörés során ké-
kesen ragyogó éjszakai tenger. Az 
utóbbi jelenséget a Noctiluca scintillans 
nevű algafaj okozza.

Maga a biolumineszcencia az élő 
szervezet által történő fénykibocsátás, 
amelynek során biokémiai energia ala-
kul közvetlenül, hő fejlődése nélkül 
fényenergiává. A keletkező fény „hi-
deg”, szemben a közönséges villany-
körte által kibocsátott fénnyel, amikor 
az elektromos energia 90 százaléka 
hővé alakul. 

A gombák a fényt egy kétlépcsős 
folyamatban hozzák létre: az első 
lépésben a szerves vegyületekből 
származó kémiai energia töltődik 
át egy speciális molekulára, a 
luciferinre (a luciferin szó a latin 
„lucifer”-ből származik, amely 
„fényhozó”-t jelent). A második 
lépésben ez az energiadús moleku-
la az oxigénnel reagál egy speciális 
enzim, a luciferáz segítségével, 
amelynek eredményeképpen víz 

Gy_r_s tuskógomba (LOCSMÁNDI CSABA FELVÉTELE)

NEM MIND BIOLUMINESZCENCIA, AMI FÉNYLIK
A biolumineszcenciát gyakran keverik össze a luoreszcenciával és a 
foszforeszcenciával. Ha az anyag molekulái az elnyelt fényenergiát a 
megvilágítás idQtartama alatt sugározzák ki, akkor luoreszcenciáról be-
szélünk. A luoreszkáló anyag által kisugárzott fény nagyobb hullám-
hosszú, mint az elnyelt fény. Így például számos anyag a láthatatlan ult-
raibolya fény hatásának kitéve különbözQ színnel világít. Ha a bizonyos 
ideig besugárzott anyag a felvett fényenergiát a gerjesztés (besugárzás) 
megsz_nte után csak lassacskán, hosszabb idQ alatt sugározza vissza, 
akkor a foszforeszcencia jelenségével állunk szemben. Ilyen anyaggal 
vonták be például az órák számlapját, hogy sötétben világítsanak.

L

Gombák biolumineszcenciája, ahol  

NAD+: nikotinamid-adenin-dinukleotid;  

NADP+: nikotinamid-adenin-dinukleotid-foszfát; L: luciferin;  

LH2: redukált luciferin; LO: oxiluciferin

luciferáz reduktáz

 NAD(P)+

 NAD(P)H/H+

H2O

O2

LO + fényL LH2
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A gombák fénykibo-
csátásához tápanyag, víz, 
oxigén és megfelelő hő-
mérséklet szükséges.

Ha a sötét erdőben talált, 
sejtelmesen fénylő fadara-
bot hazavisszük, akkor 
fénykibocsátásának fenn-
tartásához a hűtőszek-
rényben, nedvesen kell tá-
rolnunk, még rövid időre 
sem szabad engedni, hogy 
kiszáradjon. Kerüljük 
azonban a vízben áztatást, 

mert akkor a gomba micéliuma nem 
fog elég oxigénhez jutni. Ha szeren-
csénk van, elérhetjük, hogy a hűtőszek-
rényben hidegen és megfelelően nedve-
sen tartott, az erdőben még lumineszká-
ló, korhadt fadarab az otthonunkban 
akár néhány napig fényt fog kibocsátani.

A világító tölcsérgomba (Omphalotus 
olearius) esetében megfigyelték, hogy a ki-
szárított termőtestek nem világítanak és 
újranedvesítéssel sem indítható be a fény-
kibocsátás. A mikológusoknak az is fel-
tűnt, hogyha a gomba lemezei túl ned-
vesek, akkor a világítás intenzitása észre-
vehetően csökken, de a felesleges víz el-
párolgása után a gomba újra élénkebben 
világít. A nedvesség szerepének fontossá-
gára mutat rá az a megfigyelés is, hogy Ja-
pánban a kidőlt gesztenyefa-féléken ta-
lálható kígyógomba, a Mycena lux-coeli 
gyönyörű kékeszöldes színnel világít az 
esős évszakban, ellenben az eső elállta 
után ez a kiszáradásra hajlamos gomba 
már csak néhány napig lumineszkál. 

Az oxigén jelenléte kritikus a gom-
bák fénykibocsátása szempontjából. 
Ha megakadályozzuk, hogy a gomba 
oxigénhez jusson hozzá, például úgy, 
hogy a világító fadarabot műanyag 
zacskóba tesszük, a fény elhalványul, 
majd a levegő hirtelen visszaengedése 
után a fény felvillan. 

A hőmérséklet is jelentősen befolyá-
solja a gombák fénykibocsátását. Meg-
figyelték, hogy a tuskógombafajoknál 
(Armillaria sp.) a biolumineszcencia op-
timális hőmérséklete 25 Celsius-fok 
körül van. Hidegben, legfeljebb 1 Cel-
sius-fokon még észlelhető fénykibo-
csátás, ellenben 30 Celsius-fok feletti 
hőmérsékleten a lumineszkálás gyor-
san csökken, végül megszűnik.

VASAS GIZELLA, JANCSÓ GÁBOR

(Következik: Lumineszkáló láb- és pa-
tanyomok)

keletkezik, a luciferin visszatér ala-
csony energiájú állapotába, és köz-
ben fény termelődik.

 A világító élőlényekben található 
luciferin–luciferáz rendszerek kémiai 
szerkezete nagymértékben eltérő, ami 
arra enged következtetni, hogy a kü-
lönböző rendszertani csoportokba tar-
tozó élő szervezetek világítása az evolú-
ció során egymástól függetlenül fejlőd-
hetett ki. A gombákban egyelőre még 
nem sikerült tisztázni a luciferin és 
luciferáz kémiai szerkezetét. Annyit 
azonban tudunk, hogy a világító gom-
bafajokban lévő luciferineknek és a 
luciferázoknak azonos vagy nagyon 
hasonló a szerkezete, és ezek a vegyüle-
tek nincsenek jelen a nem lumineszkáló 
fajokban. Ezért feltételezhető, hogy a 
gombák esetében egyetlen, közös fény-
kibocsátási mechanizmus létezik, amely 
az Agaricales rend evolúciója során már 
korán kialakulhatott.

Korhadt	fadarab	a	hetWben 
A lumineszkáló élőlények által kibocsátott 
fény színe a bennük található luciferin 
szerkezetétől függ: a tengerekben élő 
egyes algák kék, a medúzák zöld, a 
szentjánosbogár zöldessárga, a 
Phrixothrix nemzetségbe tartozó né-
hány bogár lárvájának feje vörös (teste 
zöld), míg a gombák zöldeskék fény-
nyel világítanak. 

Az éjszakai erdőben a gombáktól 
származó fény színárnyalata ugyan a 
látható fény spektrumának zöld tarto-
mányába esik (a fényintenzitás maxi-
muma 520–530 nanométernél talál-
ható), de színét több tényező is befolyá-
solhatja, ezért az emberi szem gyakran 
inkább kékes árnyalatúnak érzékeli. 
Ilyen módosító tényező, hogy milyen 
fafajon, illetve talajtípuson nő a világí-
tó gomba, sőt a fényjelenséget vizsgáló 
személy éjszakai színlátása is. 

Világító tölcsérgomba hazánkból 

(LOCSMÁNDI CSABA FELVÉTELE)

ÉT-ETOLÓGIA

A	kígyók	nem	fojtással	ölnek
 

Hihetetlen, milyen sokáig tartotta ma-
gát a tévhit, hogy az óriáskígyók meg-
fojtják áldozatukat. Eszerint a kígyó 
minden kilégzés után szorosabbra von-
ja az ölelést áldozata körül, míg végül 
az képtelen levegőhöz jutni, és megful-
lad. Legalábbis eddig így gondoltuk. 

Húsz éve már felmerült, hogy inkább a 
másodpercek alatt bekövetkező szív-
megállás, mint a percekig tartó fulladás 
az oka az óriáskígyó által összeszorított 
zsákmány halálának, de csak most sike-
rült ezt bebizonyítani. Pontosabban most 
születtek meg az első adatok arról, mi 
történik a szívvel a kígyó halálos szorítá-
sában. Kutatók elektródákkal és katéte-
rekkel láttak el egy patkányt, majd oda-
adták egy éhes óriáskígyónak. Amint a 
hüllő körülölelte áldozatát és szorítani 
kezdte, a rágcsáló vérnyomása és szívve-
rése felszökött. A vérkeringés összeom-
lása volt a fő oka a halálnak, nem a leve-
gő hiánya. A szorítás miatt a patkány vé-
rének káliumszintje is megkétszerező-
dött, ami önmagában elegendő lett 
volna a szívmegálláshoz. De valószínű, 
hogy a magas káliumkoncentrációjú és 
savasabb vér nem jutott el a test minden 
részébe, mert a kígyó által kifejtett nyo-
más elszorította az ereket és leállította a 
vérkeringést. A kutatók szerint egyéb-
ként a káliumszint növekedése jól jön a 
kígyónak. Ha valamilyen oknál fogva a 
zsákmánynak sikerül is kiszabadulnia, és 
újra beindul a vérkeringése, nem jut 
messzire, mert a mérgező hatású vére 
miatt úgyis elpusztul.

A kísérlet során 11, érzéstelenített pat-
kány halálát vizsgálták a kutatók. A 
szorítások átlagos időtartama 6,5 perc 
volt, de az áldozatok keringése már 6 
másodperc után az összeomlás jeleit 
mutatta.

Kubinyi EniKő



A segítségnyújtás 
árnyoldala

A segítségnyújtás nemes gesztus és 
ugyanakkor hasznos cselekedet, 
mely teljesen átszövi mindennap-
jainkat. Egymás segítése nélkül az 
emberiség képtelen lett volna fel-
építeni a társadalmakat, és nem 
lenne mód az általunk emberinek 
érzett életforma fenntartására 
sem. Ezért hangzik olyan furcsán, 
hogy a segítségnyújtás, ez a dicsé-
retes tett meglehetősen sok hát-
ránnyal is jár, ráadásul nem annyi-
ra a segítőre nézve – akinek min-
dig valamilyen kisebb-nagyobb ál-
dozatot kell hoznia –, hanem 
inkább annak a számára, aki a se-
gítséget elfogadja. A két fél 
ugyanis belekényszerül bizonyos 
szerepekbe: aki a segítséget nyújtja, az erősnek, kompe-
tensnek, sikeresnek tűnik és ő van feljebb a hierarchiá-
ban, aki viszont a segítséget elfogadja, az szükségszerű-
en a rászoruló, hozzá nem értő alárendelt szerepét kapja. 
Ezért sokan nem szeretnek segítséget elfogadni, vagy ha 
elfogadják is, elkezdenek ellenszenvet táplálni az iránt, 
aki segített nekik. Úgy érzik, hogy a másik a segítség-
nyújtással szinte megalázta őket, mert nyilvánvalóvá tet-
te az egyetlőtlenségüket. A segítséget elfogadó szemé-
lyek önértékelése, saját kompetenciájába vetett hite ész-
revehetően csökken.

A VU University Amsterdam két munkatársa, 
Katherina Alvarez és Esther van Leeuwen szeretett volna 
olyan módszert találni, amellyel a segítségnyújtás ne-
gatív hatásai csökkenthetők. Kutatásukról a Journal of 
Applied Psychology című folyóiratban közöltek beszá-
molót; itt ismertetik azt a kísérletüket, melybe 87 egye-
temistát vontak be. A diákoknak önálló munkával ma-
tematikai-logikai rejtvényeket kellett megoldaniuk. 
Ha nem ment a megoldás, kérhettek egy segítőkártyát, 
amit a kutatók állítása szerint egy másik egyetemista 
készített korábban. A kártyán vagy már a kész megol-
dás szerepelt vagy valamilyen ötlet arra vonatkozóan, 
hogyan érdemes próbálkozni a megfejtéssel. Ez a két-
fajta segítség nagyon eltérő, ezt az a mondás is jelzi, 
mely szerint „nem halat kell adni, hanem hálót”. Ha 
halat, vagyis kész megoldást ad valaki, azt függőség-
orientált segítségnyújtásnak hívják, ha viszont olyan 

segítséget nyújt, ami a másik személyt a probléma ön-
erőből való megoldásához viszi közelebb, azt autonó-
mia-orientált segítségnek tekinthetjük. 

A diákok egy részének azt mondták, hogy majd ha vé-
geznek a rejtvényekkel, akkor ők is készíthetnek segítő-
kártyákat a későbbi résztvevők számára. És valóban, 
voltak, akik három feladattal kapcsolatban elkészíthet-
ték a kártyákat.

Végül a kutatók felmérték, kinek hogyan alakult a sa-
ját kompetenciájáról alkotott véleménye. Először is nyil-
vánvalóvá vált, hogy az autonómia-orientált segítség 
sokkal kisebb mértékben rongálja az ember önbecsülé-
sét, azaz a saját kompetenciáról kialakított vélemény 
csak kisebb mértékben csökkent. A legfontosabb ered-
mény azonban az volt, hogy ha az ember továbbadhatja 
a segítséget, akkor ez helyreállíthatja a saját önértékelé-
sét. Azok a diákok, akik maguk is segítségnyújtóvá vál-
hattak, kevesebb negatív érzelmet fogalmaztak meg az 
általuk felhasznált kártyák készítőjével kapcsolatban, 
mint azok a résztvevők, akiknek nem volt módjuk má-
soknak segítséget nyújtani. Az lenne tehát a legjobb, ha 
a segítség elfogadója maga is segítségnyújtóvá válhatna 
később, mert így a segítség elfogadását kísérő negatív 
lelki jelenségek jelentősen csökkenthetők. Természete-
sen a gyakorlatban ezt nem mindig könnyű megvalósí-
tani, de azért érdemes volna minél többször próbálkoz-
ni vele.

MANNHARDT ANDRÁS

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

Emberség (SZ^CS ÉDUA RAJZA)

É L E T  É S  TU D O M Á N Y   201 5/34  1081

MegrendelhetR a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletágánál
Tel.: 06-80-444-444, fax: 06-1-303-3440, levélben: MP Zrt. Hírlap 
Üzlet ág, Budapest 1008, e-mail: hirlapelofizetes@posta.hu, továbbá szemé-
lyesen a postahelyeken és a kézbesítôknél.

ElQfizetési ár 2015-re belföldre: 1/4 évre 3900 Ft, 1/2 évre 7800 Ft, 1 évre 15 600 Ft



1082   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2015/34

A TUDOMÁNY VILÁGA 

Árulkodó pupilla

Egy amerikai–brit kutatócso-
port 214 állatfaj szemének szer-

kezetét tanulmányozva összefüg-
gést fedezett fel a pu-
pilla alakja és az állatok 
életmódja között. Mo-
dellezve, hogy a külön-
böző alakú – vizszintes, 
függőleges vagy kerek – 
pupillák hogyan enge-
dik át a fényt, arra a kö-
vetkeztetésre jutottak, 
hogy a pupilla alakja az-
zal hozható összefüggés-
be, hogy az állat a táplá-
lékláncban jellemzően a 
vadász vagy a zsákmány 
szerepét tölti-e be. 

A Science Advances-
ben közzétett tanul-
mány szerint a növény-
evő zsákmányállatok, 
mint például a szarvasok vagy 
a zebrák pupil lája jel lemzően 
vízszintes vágású, míg a nap-
pal vadászó ragadozóké, mint a 
gepárdoké vagy a prérifarkaso-
ké, többnyire kerek. Az éjszakai 
vagy éj jel-nappal egyaránt va-
dászó ragadozóké (ide sorolha-
tók például bizonyos rókafajok, 
macskafélék és kígyófajok) füg-
gőleges vágású. 

meg, amely a Meridiani-síkságon, 
az Opportunity marsjáró landolási 
helyének közelében található. Az 

ehhez hasonló nagy kiterjedésű le-
rakódásokat, amilyenek a Földön is 

Vízmenedék nyomai  
a Marson

A Mars már régóta 
hideggé és száraz-

zá vált, ám az egykor 
vízben gazdagabb 
felszín nyomait ma is 
őrzi egy hajdani tó-
meder, amely a Colo-
radói Egyetem kuta-
tói szerint a felszíni 
vizek egyik utolsó 
menedékhelye lehe-
tett a vörös bolygón. 
A Geology-ban most 
megjelent tanul-
mányban a kutatók 
egy körülbelül 47 
négyzetkilométeres – kloridsóból 
álló – üledéklerakódást vizsgáltak 

vannak (ilyen például az Utah ál-
lambeli Bonneville Salt Flats), álta-
lában nagytömegű víz elpárolgásá-

nak bizonyítékaként te-
kintik.

A terület digitális fel-
térképezése és ásvány-
tani elemzése alapján a 
kutatók úgy vélik, hogy 
a hajdani tómeder nem 
lehet idősebb 3,6 mil-
liárd évnél, azaz jóval 
később jött létre annál 
az időszaknál, ameddig 
ismereteink szerint a 
Mars vízben gazdagabb 
és melegebb időszaka 
tarthatott. „A meglepően 
hosszú ideig fennmaradt tó 

korának felső határát a mért adatokból 
nagyon pontosan meg tudjuk becsülni 

Hogy megértsék, milyen elő-
nyökkel járhatnak a különböző 
pupil laformák a különféle élet-
módot folytató fajok számára, 
Gordon Love, a Durhami Egyetem 

fizikusa, valamint Martin Banks, 
a Kaliforniai Egyetem (Berkeley) 
neurobiológusa és munkatársa-
ik számítógéppel modellezték a 
különféle pupil laformák optikai 
tulajdonságait, i l letve a retinán 
kialakuló kép jel legzetességeit. 

A modellekből megállapították, 
hogy a nagytestű növényevőkre 
jel lemző, a fej két oldalán elhe-
lyezkedő, vízszintes ál lású pu-

pi l lán át bejutó fény olyan széles 
panorámaképet ad a környezet-
ről, amelyen az ál latok könnyen 
észreveszik a bármely irányból 
közeledő ragadozókat, és a lehet-

séges menekülési irányokat is. A 
felettük lévő égboltot azonban 
általában figyelmen kívül hagy-
ják, mert onnan ritkán fenyegeti 
őket támadás. 

A jel lemzően nyílt terepen le-
gelésző ál latok (például kecskék, 
birkák, lovak, jávorszarvasok) 
körében azt is megfigyelték, 
hogy amikor legelés közben fe-
jüket lehajtják, szemgolyójuk fel-

A hajdani tómederben lerakódott sós üledékréteg perspektivikus képe

(KÉP: LASP/BRIAN HYNEK)
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– nyilatkozta Brian Hynek, a kuta-
tócsoport vezetője. – Ennek alapján 
biztosak lehetünk abban, hogy ez lehe-
tett az egyik utolsóként fennmaradt na-
gyobb felszíni víztömeg a Marson.”

A sóréteg kiterjedéséből és vas-
tagságából a kutatók arra kö-
vetkeztetnek, hogy a tó vizének 
sókoncentrációja mindössze 8 szá-
zalékát tehette ki a földi óceáno-
kénak, s ezért nagyon is alkalmas 
lehetett a mikrobiális élet kifejlő-
désére és fenntartására. „Pusztán 
a sótartalom alapján ezt bizonyosan 
állíthatjuk. Ugyanakkor azt is meg 
kell jegyezni, hogy egyéb, az élet 
szempontjából szintén nagyon fontos 
tényezőkre, mint például a víz savas-
sága, a vizsgálataink nem terjedtek 
ki” – mondta Hynek. 

(ScienceDaily)

Lassan halványodik  
a Világegyetem

Egy nemzetközi csi l lagászcso-
port minden eddiginél ponto-

sabban felmérte több mint 200 
ezer galaxis kibocsátott energiá-

ját a Világegyetem egy hozzánk 
közeli tartományában, és megál-
lapította, hogy összességében az 
mindössze fele a 2 mil l iárd évvel 
ezelőtti értéknek. Ez a csökkenés 
az ultraibolya tartománytól a tá-
voli infravörösig a teljes látható 
spektrumban kimutatható, a Vi-
lágegyetem tehát lassacskán hal-
ványodik, haldoklik.

A felmérésben, amely az eddigi 
legnagyobb i lyen jel legű kuta-
tási program, a GAMA (Galaxy 
And Mass Assembly) Projekt ré-
sze, a vi lág legnagyobb teljesít-
ményű földi telepítésű távcsövei 
mellett a NASA két űrtávcsö-
ve (GALEX és WISE), továbbá 
az ESA Herschel-űrtávcsöve is 
részt vesz. A projektben vizsgált 
200 ezer galaxis mindegyikének 
energiakibocsátását 21 hullám-
hosszon vizsgálták. 

A Világegyetem teljes energiája 
a Nagy Bummban jött létre, egy 
része tömeg formájába zártan, 
Einsten nevezetes E=mc2 formu-
lájának megfelelően. Ez a csi l-
lagokban folyó nukleáris fúzió 
során folyamatosan alakul át su-

gárzási energiává, ebből szárma-
zik a Világegyetem energiater-
melésének legnagyobb része. Egy 
kisebb hányad adódik az aktív 
galaxismagokból, ahol lényegé-
ben a szupernagy tömegű fekete 
lyukak gravitációs energiája ala-
kul sugárzássá, végül a hosszabb 
hullámhosszak tartományához 
hozzájárul még a nagy kiterjedé-
sű porfelhők által a bennük lévő 
csi l lagok sugárzásából elnyelt, 
majd visszasugárzott energia. 

A tényt, hogy a Világegyetem 
sugárzása egyre halványodik, 
gyengül, már az 1990-es évek 
végén felismerték a csi l lagászok. 
Azt azonban csak a mostani fel-
mérés mutatta meg, hogy ez az 
ultraibolyától a távoli infravörö-
sig valamennyi látható hullám-
hosszra kiterjed. 

(ESO)

felé fordul, hogy megtarthassa a 
pupil la vízszintes ál lását, s ezzel a 
panorámalátást. 

A függőleges vágású pupillák fő-
ként olyan ragadozókra jellemzők, 
amelyek többnyire lesből támadnak 
áldozataikra. A kutatók szerint az 
előrenéző, vertikális állású pupillák 
pontos távolságbecslést tesznek le-
hetővé a fej elmozdítása nélkül, ami 
segít ezeknek a gyakran hosszú ideig 
moccanatlan lesben állásra kénysze-
rülő állatoknak abban, hogy elkerül-
jék a felfedeztetést. 

Számos szakember azonban túlzott 
leegyszerűsítésnek tartja a vizsgá-
latból levont következtetéseket. Pél-
dául Ronald Kröger, aki maga is az 
állati szemek optikai jellemzőinek 
szakértője, arra hivatkozik, hogy a 
pupillák szerkezete egyfelől sokkal 
változatosabb, másfelől pedig még a 
vizsgált körön belül is számtalan el-
lenpélda hozható. „Egy tigrisnek pél-
dául már csak nagyobb testmérete miatt 
is sokkal nagyobb távolságokat kell pon-
tosan megbecsülnie, mint mondjuk egy 
házimacskának... mégis kerek pupillája 
van” – nyilatkozta. 

Love szerint ez az ellentmondás 
például az állatok eltérő testmagas-
ságával magyarázható. Ugyanakkor 
úgy véli, hogy valóban szükség lehet 
még további alaposabb vizsgálatok-
ra, hiszen az életkörülmények, ame-
lyekhez valószínűleg a szem szerke-
zete, illetve a látásmód is alkalmaz-
kodott, rendkívül változatosak. 

(Physics World)

A GAMA-felmérésben a megvizsgált 200 ezerbQl néhány jellegzetes galaxisnak a képe 
különbözQ hullámhosszakon (KÉP: ICRAR/GAMA; ESO)

optikai

ultraibolya

közeli infra

közép infra

távoli infra
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A húsos som

A húsos som a somfélék családjába tarto-
zó, egész Európában, így a Kárpát-me-
dencében is elterjedt, magasra növő cser-
je. A lassú növekedésű, rendkívül hosszú 
életű, fényigényes, a szárazságot jól tűrő 
növény apró sárga virágból álló virágai 
tavasszal az első mézelő növények egyi-
ke. Csonthéjas, élénkpiros, tojásdad ala-
kú, savanykás-édes, fanyar ízű termése 
augusztus-szeptember környékén érik. 
Kedveli az erdőket, cserjéseket és a laza 
talajokat, Magyarországon Szatmár-
ban és a Nyírségben honos. 

Beltartalmi összetevőit tekintve rend-
kívül értékes növény. Sok benne a C-vi-
tamin, a cukor (fruktóz és glükóz), almasav, 
pektin, illat- és festékanyag. A somter-
mésre jellemző a magas káliumtartalom 
és a jelentős antioxidáns-tartalom, így 
szabadgyökfogó képessége igen jó. Egyes 
fajták kiemelkedően magas fenol- és kal-

ciumtartalommal is 
rendelkeznek. Fanyar 
ízét a benne található 
almasav adja. Pektin-
tartalma miatt mind 
székrekedés, mind 
hasmenés kezelésére 
alkalmazható. 

A modern kutatá-
sok alátámasztják, 
hogy a som támo-
gatja a máj és a vese 
működését, vizelet-
hajtó hatású, csök-
kenti a magas vér-
nyomást, továbbá kiváló segítőtársunk 
a cukorbetegség elleni küzdelemben, 
mivel serkenti a természetes inzulin-
termelést és gátolja a vércukorszint in-
gadozása okozta lassú vesekárosodást. 
Emellett kutatások eredményei bizo-
nyítják, hogy a som segít megelőzni az 
érelmeszesedést, valamint egyéb szív- 
és érrendszeri megbetegedéseket. 

Leginkább lekvár, kompót, szörp, 
gyümölcsíz, bor, pálinka főzhető be-
lőle, de túlérve nyersen is fogyasztha-

tó. Aszalványként a téli hónapokban 
kitűnő C-vitamin-forrás. 

Fája kemény, rugalmas, szívós, kitűnő-
en esztergályozható. Eszközöket, szer-
számokat, gereblyefogakat, kaptafát, 
cipőszeget, rózsafüzért is készítenek be-
lőle. Szépsége miatt gyakran használják 
intarziás díszítésre, fogantyúk, botok, 
vágódeszkák készítéséhez. Kérgéből 
sárga színező anyagot vonnak ki, mag-
jából pedig olajat nyernek ki.

MAROSI KINGA

Bölényborjú – hazánkban

Szenzációs születésnapi ajándékkal 
örvendeztette meg egy lakója az 

egy éve megnyitott Körösvölgyi Állat-
park munkatársait – az itt élő euró-
paibölény-párnak kisborja született. 
A kicsi egészséges, 18 kilós, azonnal 
lábra állt, és július közepe óta a láto-
gatók is találkozhatnak vele.  

2014. július elején nyitotta meg ka-
puit a Körös-Maros Nemzeti Park 
központjában, a szarvasi Anna-li-
getben a Körösvölgyi Állatpark. A 
már korábban itt létesített másfél 
kilométeres tanösvény mentén elhe-
lyezkedő Állatpark egyértelmű siker-
nek mondható, amint erről Tirják 
László, a KMNP igazgatója beszá-
molt. Eszerint az első csonka évben 
10 ezer látogató járt a helyszínen, és 
az idén is már közel ennyien keresték 
fel a parkot. 

A Körösvölgyi Állatpark a Holt-
Körös partján olyan természetes kö-
zegben létesült, ahol találkoznak a 
természetes és mesterséges állatvilág 
egyedei. Olyan állatokat láthatunk 
itt, amelyek ugyan ismertek, de a va-
lóságban csak ritkán, inkább mese-
könyvek oldalain találkozhat velük 
az érdeklődő gyerek és felnőtt. 26 
állatfajt mutatnak be, például tek-

nősöket, mókusokat, 
hollót, mosómedvét, 
nyusztot, szarvasokat, 
aranysakált, vadlibát, 
baglyot. Köztük szá-
mos a mentett vagy 
háznál nevelt védett 
állat, amelyeket nem 
lehet visszaengedni a 
természetbe, mert ott 
elpusztulnának. 

A park legnagyobb 
testű állatai a már 
említett kisborjú szü-
lei. A bika nagyjából 
700–900 kilós bika, a 
tehén fél tonna körüli és ez az első 
borja. A Lengyelországból származó 
pár a Budakeszi Vadasparkból érke-
zett Szarvasra. 

Európa legnagyobb szárazföldi ál-
lata, az európai bölény teljesen eltűnt 
Magyarországról és mára a konti-
nensen is csak kis területen található. 
Még Mátyás király idejében meg-
szokott királyi passziónak számított 
a bölényvadászat, a XVIII. századra 
azonban már nagyon megfogyatko-
zott a számuk. A történelmi Magyar-
ország területén az utolsó bölényt 
1762-ben ejtették el a Kárpátokban. 

Fennmaradásukra már az 1700-
as években intézkedéseket tettek a 

lengyel, litván és orosz uralkodók és 
főurak, vadasparkokban helyezték el 
őket, és biztosították a lengyelorszá-
gi Bialowieza erdeiben élő bölényál-
lomány életterét.

Napjainkban is itt, a Bialowieza 
Nemzeti Parkban maradt fenn egy 
vadon élő állomány a bölényrezer-
vátumban, amely az európai fajvé-
delmi program fontos területe. A 
Körös–Maros Nemzeti Park tavaly 
csatlakozott ehhez, így például en-
nek a kis borjúnak a felnőtt életét 
is az dönti majd el, hogy a bölény-
védelmi program keretében hol lesz 
szükség rá.

 (www.greenfo.hu) 

ÉLET-M�D
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inkább. 26. Sepr_ anyaga. 28. Amely helyen. 29. Becézett Piroska. 
31. Enyhe figyelmeztetés. 33. Zenei Tanulmányok Tanszéke (ELTE), 
röv. 34. Matematika(i), röv. 36. A harmadik fejezetcím. 38. A herce-
hurcában kettQ van!

A 31. heti Élet és Tudomány rejtvényének megfejtése: GRAN 
PARADISO, AOSTA, PALIO, LAGO MAGGIORE. A Corvina Kiadó 
Marco Polo sorozatában megjelent, Észak-Olaszországról szóló úti-
könyvet nyerte: Dr. Alföldi István (Nyíregyháza), Novák Éva (Takta-
harkány), Racsmány Máté B. (Jánoshalma), Szulik Ferenc (Dunaúj-
város) és Viczián László (Budapest). A nyerteseknek gratulálunk, a 
könyveket postán küldjük el.

KERESZTREJTVÉNY

A világtörténelem híres nQalakjáról, Mata Hariról Marijke Huisman 
tollából jelent meg életrajzi regény (Typotex Kiadó), melynek 3 feje-
zetcímét kérjük beküldeni. A megfejtQk között a kötet 5 példányát 
sorsoljuk ki. Jó fejtést!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második 
hét keddje, 2015. szeptember 1-e. Beküldési cím: Élet és Tudo-
mány, Keresztrejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@
eletestudomany.hu. 

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. Az e 
számunkban elkezdQdQ 12 hetes rejtvényciklusunk végére a négyze-
tek bet_i – helyes sorrendbe rakva – egy 120 éve született, Kossuth-
díjas fizikatanár nevét adják meg. A név megfejtQi között az Élet és 
Tudomány negyedéves elQfizetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. Az egyik fejezetcím. 10. KicsinyítQ képzQ, a 
-ka párja. 11. Ízletes gomba. 12. ... baba; keleti mesealak. 14. 
Származik. 15. Akta közepe! 16. Marczis ...; basszus énekes 
(1931–2008). 18. Pinceszag. 19. Arra a helyre talicskáz. 20. ... 
avis; ritka madár, latinul. 21. A végén elnézQ! 22. ... naptára; Bella 
István gyermekverskötete. 24. Üres poén! 25. Juon ...; a Szegény 
gazdagok juhásza. 27. Dél-koreai légitársaság (félkalácsnyi!) bet_-
kódja. 30. Hajcsiga. 32. Tenyésztett mézelQ rovar. 35. M_sor vége! 
36. Pedálfék a biciklin. 37. Firenze folyója.

FÜGGQLEGES: 1. Meg-megreked. 2. EmlékezetébQl kihagyó. 3. 
Líceum része! 4. Játékpénz. 5. Mélyh_tött. 6. A másik fejezetcím. 
7. Vörös, angolul. 8. Gróf, röv. 9. Abból az idQbQl való. 13. Fohász. 
17. Kormozó lánggal égQ gáz. 18. A müncheni olimpia férfi diszkosz-
vetQ bajnoka (Ludvik, 1937–1998). 20. Letámad. 23. Mafla. 24. Még 

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

telc@telc.hu
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Mi az a szemes kályha? Hogy 
néz ki egy római utazókocsi? 
Hova vonult el a világtól Bartók 
Béla? A Kulturális Örökség 

Napjain (KÖN) nemcsak választ kaphatunk hasonló kér-
déseinkre, hanem megnézhetjük, átérezhetjük, megta-
pasztalhatjuk történelmünk, épített örökségünk egy-egy 
darabját, momentumát, a szeptember 19-20-ai rendez-
vény programjai között ugyanis már most több mint 300 
séta, kiállítás szerepel. A KÖN remek lehetőség arra, 
hogy a kisebb települések is megismertessék örökségüket 
és önmagukat, de a jelentkezők között évről évre számos 
egyházi szervezet és magánszemély is megtalálható.

A római kori falvaktól a tatabányai bányászkolóniákon 
át az orvostudományig számos témával várja látogatóit a 
program, amelyet idén Földbe zárt kincseink címmel 
hirdetett meg a rendező Forster Központ. Először te-
kinthető meg például az eddig feltárt legnagyobb Ár-
pád-kori falu. Az Újbuda-Tóváros területén található 
egykori településen van mit megmutatni, hiszen 800 
épületet és 1100 sírt tártak fel itt, összesen 900 ládányi 
leletanyagot gyűjtöttek. Számos más fővárosi helyszín 
kínál még régészeti programokat, például a Budaörs te-
rületén évtizedek óta folyó régészeti feltárások helyén, a 
Városi Régészeti Kiállításon. A városrész évezredeken 
keresztül kedvelt lakóhelyként került fel a térképre, igazi 
jelentőségére azonban a római korban tett szert.

A tapas a spanyol konyha-
művészet és kocsmakultú-
ra házasságából született 
gasztronómiai jellegzetes-
ség. Nálunk egyelőre kuri-

ózum a jó tapas-bár, pedig aki volt már Spanyolország-
ban, az tudja, hogy nem kell sok a boldogsághoz, csak 
egy üveg rioja (helyi vörösbor), mellé néhány tálka olaj-
bogyó, sonka, sajt vagy bármi, ami éppen akad a kamrá-
ban, na meg persze néhány jó barát, akikkel hajnalig le-
het beszélgetni az asztalnál. Az Iparművészeti Múzeum 
rendhagyó, TAPAS. Spanyol gasztro-design című 
tárlatának fókuszában ez az étel áll, amely egyszerre ih-
letadója, tárgya és metaforája a design és a spanyol étke-
zési kultúra összefonódásából létrejött kiállításnak.

Az Acción Cultural Espanolával közösen szervezett és a 
Spanyol Nagykövetség, valamint a budapesti Cervantes In-
tézet támogatásával megvalósult tárlat a spanyol gasztro-
kultúrában megjelenő legújabb designtrendekről nyújt gaz-
dag áttekintést. A három tematikus egységre felosztott kiál-
lításon – Konyha, Asztal, Étel – több mint kétszáz designtár-
gyat láthatunk. Ezek mellett néhány jelentősebb étterem és 
borászat belsőépítészeti kialakítását, illetve borosüvegek gra-
fikusművészek által tervezett címketerveit is megcsodálhat-
juk. Minderre október 4-ig van lehetőség.

ÉT-IRÁNYTd 
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ÉT-IRÁNYTd	 Bánsághy Nóra rovata

A miskolci Herman Ottó Múzeum 
Képtára izgalmas és tanulságos uta-
zásra hív Rembrandt, Rubens és Ve-
lázquez korába, a XVII–XVIII. szá-
zadba, amely a ma embere számára 
még mindig ezernyi titkot rejt. A ba-
rokk nem csupán egy művészeti stí-

lus, de az emberiség legnagyobb varázslata is. A Szállj 
velünk! Képtár Légitársaság – PUTTÓJÁRAT cí-
mű kiállítás újszerűen 
és gondolatébresztő 
módon járja körül azt 
a szépségekkel és szel-
lemi tartalmakkal teli 
csodát, amit barokk-
nak nevezünk, s ami 
sokkal erősebb szálak-
kal kötődik jelenünk-
höz, mint gondol-
nánk. A december 31-ig látható kiállításon autentikus 
műtárgyak, az európai festészet remekműveiről készült 
művészi másolatok, valamint kortárs művészeti párhu-
zamok is láthatók, melyek egymással párbeszédbe lépve 
mutatnak rá a barokk művészet rejtelmességére, sokar-
cúságára és időtállóságára. 

Újra bepillantást nyerhet-
nek az érdeklődők az ása-
tások világába az Aquin-
cumi Múzeum romkertjé-
ben, ahol a római kori pol-
gárváros északi részén, az 

úgynevezett iparos-kereskedő negyedben kezdődik lá-
togatható régészeti feltárás kedden.

A munka az úgynevezett Enyvfőző házban folytató-
dik, ahol korábban és idén is a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával zajlik az ásatás. A helyszínen egy tablót is 
elhelyeztek, ahol a lakóház és műhely korábbi feltárásá-
ról és eddig ismert történetéről kaphatnak információt a 
látogatók.

Az idei évben az épület lakótraktusának északi végén 
folytatódik a munka, amelyet augusztus 11-től szep-
tember 7-ig, keddtől péntekig 9 és 16 óra között te-
kinthetnek meg az érdek-
lődők, sőt kérdezhetnek is 
a feltárást végző régésztől. 
A résztvevők ízelítőt kap-
hatnak a római katonák 
mindennapjaiból, megis-
merhetik a jellegzetes ró-
mai harci felszerelést, fa-
kardot készíthetnek, és le-
vendulás zsákocskát is 
varrhatnak.

Ismeretlen örökségek

Spanyol falatkák

A barokk varázslat

Látványásatás
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KÖVETKEZV	SZÁMUNKBÓL

Az ember és az árnyéka
A szívizom kalcium-anyagcseréjének 
felborulása pumpafunkció-zavarhoz, 
köznyelven szívelégtelenséghez vezet. 
Ma már tudjuk, hogy a szívsejtek kalci-
um-érzékenységének növelésével javít-
ható a pumpafunkció, sőt az erre dedi-
kált molekula a koszorúereket is tágítja, 
és a szervezet energiatermeléséért felelős 
mitokondriumokra is jó hatással van.

Lendületben	az	okoskütyük
Az okoseszközök korát éljük. Egyes 
becslések szerint számuk 2020-ra el-
éri az 50 milliárdot, de a számszerű-
ségnél sokkal fontosabb kérdés a ve-
lük való együttélésünk biztonsága, 
azaz miként építhetők be az 
okoskütyük szolgáltatta információk 
a minket körülvevő nagy megbízha-
tóságú rendszerek működésébe, mi-
ként lesz egy okos rendszer megbíz-
ható is. 

Mentális	folyamatok	
szabályozása
A környezeti hatások nagy része nem 
a nukleotidok betűsorrendjét (szek-
venciáját) befolyásolja, hanem az 
egyes genomrészek „megszólalására 
vagy elcsendesülésére“, azaz átíródá-
sára hat. Ez azt jelenti, hogy az adott 
gén által kódolt fehérje megjelenik-e 
a szervezetben, és ha igen, milyen 
mennyiségben.

A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTQ TÁRSULAT HETILAPJA 

FQszerkesztQ: Gózon Ákos • SzerkesztQség: 1088 Budapest, Bródy S. u. 16. • Titkársági telefon: 
327-8950; Tel/Fax: 327-8969. • E-mail: eltud@eletestudomany.hu • Postacím: 1428 Budapest, Pf. 47 • 
Honlap: http://www.eletestudomany.hu • Lapunk megtalálható a Facebookon is • Kiadja: Tudományos 
IsmeretterjesztQ Társulat • FelelQs kiadó: Piróth Eszter, a TIT Szövetségi Iroda igazgatója • Postacím: 
1431 Budapest, Pf. 176 • Nyomás: Ipress Center CE Zrt. • FelelQs vezetQ: Lakatos Imre ügyvezetQ • Index: 

25 245 • ISSN 0013-6077 (nyomtatott) • ISSN 1418-1665 (online) • MagyarBrands 2014 és Magyar Örökség-díjas 
hetilap • Tudományos Tanácsadó Testület: Almár Iván, Antalóczy Zoltán, Bendzsel Miklós, Bod Péter Ákos, Botos 
Katalin, Csányi Vilmos, Csépe Valéria, Falus András, Forgács Iván, Freund Tamás, Grétsy László, Hámori József, 
Herczeg János, Horváth Tibor, Juhász Árpád, Kerner István, Kroó Norbert, Makara B. Gábor, Marosi ErnQ, Pléh 
Csaba, Sólyom László, Szabó Miklós, Szentgyörgyi Zsuzsanna, Szörényi László, Takács László, Tátrai Zsuzsanna, 
Vámos Tibor, Varga Benedek, Vásárhelyi Tamás • RovatvezetQk: Albert Valéria (földtudományok, mezQgazdaság), 
Juhari Zsuzsanna (történelem, néprajz, régészet), Pásztor Balázs (kémia, fizika, informatika) • OlvasószerkesztQ: 
Bánsághy Nóra • TervezQszerkesztQ: Zsigmondné Balázs Ildikó • Grafikus: Lévárt Tamás • SzerkesztQségi 
irodavezetQ: Horváth Krisztina • Minden jog fenntartva! • A meg nem rendelt fényképekért  és kézira tok ért nem 
vállalunk felelQsséget. • ElQfizethetQ a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletágánál a 06-80-444-444-es zöldszámon, 
faxon: 06-1-303-3440, e-mailben: hirlapelofizetes@posta.hu, va la mint levélben: MP Zrt. Hírlap Üzletág, Bu dapest 
1008), továbbá személyesen a pos tahelyeken és a kézbesítQnél. • Megvásárolható a LAPKER árusítóhelyein. Lapunk 
korábbi számai megvásárol ha tók a szerkesztQségben is. Meg nem rendelt kéziratokat és fotókat nem Qrzünk meg. 

ÉLET ÉS TUDOMÁNY

PUB-I 114496 
PUB-I 113547

Az Élet és Tudomány a Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Kulturális Alap, 
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és az Országos Tudományos Alapprogramok - OTKA támogatásával jelenik meg.

A hátlapon
Az egykori Honvéd 
Főparancsnokság épülete

A Dísz tér és a Szent György tér kö-
zé eső területre tervezett Honvéd 
Főparancsnokságot Kallina Mór 
tervezte neoreneszánsz stílusban. 
Az 1895–1897 között épült, négy-
emeletes, kupolával koronázott 
épület a második világháború ide-
jén súlyos károkat szenvedett, ezért 
1949-ben rommá nyilvánították. A 
felső emeleteket – ahol a katonai 
célú szobák és termek, valamint Jó-
zsef főherceg fogadótermei, dolgo-
zószobája és lakása is volt – és a ku-
polát 1962-ig fokozatosan elbontot-
ták az első emelet magasságáig. Az 
épületcsonk homlokzatán évtizede-
kig láthatók voltak a második vi-
lágháborús és az 1956-os golyónyo-
mok. A felújításra és a hasznosításra 
sokféle elképzelés született, de vé-
gül egyik sem valósult meg. A 
nyolcvanas évekig raktárnak és iro-
dáknak használták, azóta üresen 
állt. Szinte érthetetlen, hogy miért 
kellett a felújításra majdnem hetven 
évet várni. A szóbeszéd szerint a te-
rület alatt valamilyen, „fontos ob-
jektum” volt, talán háborús tarta-
lékkórház vagy atombiztos kato-
nai-logisztikai központ. 

2012-ben döntöttek az épület fel-
újításáról és a 3300 négyzetméter 
alapterületű épület 2014 júliusára 
kívül-belül megújult. Az épület 
külső homlokzatát helyreállítot-
ták, a főbejárat korhű kaput ka-
pott. Az épület belsejében csak az 
előcsarnokot és a díszlépcsőházat 
állították helyre hiteles módon, a 
többi belső térben nyerstéglafalak 
és simított betonaljzat fogadja a lá-
togatókat. Az épület a közeljövő-
ben turisztikai információs köz-
pontként, vendéglátó- és kiállító-
térként fog működni.

Kép és szöveg: 
NÉMETH JÁNOS
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