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… a művészet és a tudomány: a pszichológia és a pszichi-
átria figyelemre méltó találkozási pontja egy, az Art Brut 
Galériában látható kiállítás. A Színnel lélekkel című tárla-
ton – május közepéig – fogyatékkal élő művészek fest-
ményei láthatók Budapest szívében, az Üllői úton.

A Lámpás ’92 Közhasznú Alapítvány és a ParaArt Nem-
zetközi Egyesület együttműködésének köszönhetően a 
kiállítás egy művészeti program része. Ez a program már 
17 éve biztosít lehetőséget az ország számos pontján élő te-
hetséges értelmi sérült felnőtteknek a művészeti képzésre, 
illetve hogy a képzőművészet eszközeivel fejezhessék ki 

gondolataikat, érzéseiket. Ehhez a munkához társul a 
Galéria hitvallása, amely szerint a festészeti tevékenység-
gel segíteni lehet a pszichiátriai betegséggel és pszicho-
szociális hátrányokkal élők rehabilitációját.

Maguk az alkotások műfajukat, technikájukat, meg-
valósításuk kifinomultságát tekintve sokfélék, de abban 
egységesek, hogy megmutatják: ezek a sérült, ám tehet-
séges alkotók milyen érzékenységgel tudják a látogatók 
elé tárni a közös világunkat, a mindnyájunkat foglal-
koztató kérdéseket. Az Alapítvány célja e kiállítással 
az, hogy egy lépéssel közelebb kerüljön egy, az egész 
Kárpát-medencét felölelő speciális tehetségkutató 
együttműködés kidolgozásához, valamint egy speciális 
európai kortárs művészeti központ létrehozásához.

Gózon Ákos

Szerintem...

Címlapon: Feszületóra a Magyar Nemzeti 
Múzeumból. Illusztáció a Feszületóra című 
cikkünkhöz.
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az esetben is a megnövekedő kalci-
umion-koncentráció kezdeményezi-e 
az axonok lebontását. A kísérleti ál-
latok idegsejtjeibe olyan fehérjéket 
juttattak, amik egy bizonyos kalci-
umion-koncentráció mellett fluo-
reszcenssé válnak, így a magas kalci-
umion-koncentrációjú területek erős 
fluoreszcens jelet adnak. Jelen vizsgá-
latban az agyvelőgyulladásos ege-
rek axonjaiban jóval erősebb volt a 
fluoreszcens jel, mint az egészséges 
kontrollokéban, tehát az agyve-
lőgyulladásos egerek axonjaiban 
megnövekedett a kalciumionok 
mennyisége.

Az agyvelőgyulladásos egerekben 
az idegsejtnyúlványok bizonyos ré-
szei normálisnak látszanak, vannak 
azonban duzzadt, illetve degeneráló-
dott részek is. A mikroszkópos képek 
további elemzése felfedte, hogy a fo-
kozott kalciumion-koncentráció nem 
csak a sérült területeken jellemző, ha-
nem a normálisnak tűnő és a duzzadt 
részeken is. Az axonok degeneráci-
óját valós időben is megfigyelték, 
altatott állatokban és a felvételek 
alapján úgy tűnt, hogy a sejten belüli 
kalciumion-koncentráció megnöve-
kedését általában az adott régió duz-
zadása, majd szétesése követi.

Szakadások  
a sejtmembránban

Egy friss kutatás eredmé-
nyei szerint a szklerózis 
multiplex egyik állatmo-
delljénél az idegsejtek hosz-
szú nyúlványainak (axon-
jainak) degenerációját a 
sejtmembránok nanosza-

kadásain beáramló kalciumio-
nok okozzák.

A szklerózis multiplex a köz-
ponti idegrendszerben található 
velőshüvelyek szétesésével járó 
betegség, lefolyásában feltehe-
tőleg autoimmun folyamatok 
is szerepet játszanak. A velős-
hüvelyek az idegsejtek hosszú 
nyúlványait borítják és elen-
gedhetetlenek az idegrendszer 
normális működéséhez. A ve-
lőshüvelyek szétesését gyakran 
az érintett idegsejtnyúlvány 
degenerációja követi. Ezek a 
folyamatok különböző funkci-
ókat ellátó idegsejt-hálózatokat 
érinthetnek, ezért a szklerózis 
multiplex tünetei igen sokszínű-
ek, a mozgászavaroktól az érzé-
kelési problémákig szinte minden, 
a központi idegrendszer működé-
sének rendellenessége által okozott 
tünet elképzelhető.

A betegségi folyamatok kutatásá-
ban fontos szerepe van az egerek-
ben indukált autoimmun agyve-
lőgyulladásnak. A fiatal állatokba 
egy ártalmatlan kórokozókkal 
együtt juttatnak be egy olyan fe-
hérjét, ami normálisan a velőshü-
velyekben található meg, az álla-
tokban így beindul az immunvá-
lasz a velőshüvelyek ellen, ez pedig 
a szklerózis multiplexre jellemző 
tüneteket és szövettani elváltozá-
sokat eredményez. Egy német ku-
tatócsoport ezen a modellen vizs-
gálta az idegsejtnyúlványok szét-
esésének mechanizmusát.

Korábbi vizsgálatok alapján már 
ismert volt az a tény, hogy az 
idegsejtnyúlványok szétesését más 
körülmények között a tartósan 
megemelkedett sejten belüli kal-
ciumion-szint okozza. Például az 
axonok átmetsződése esetén sejten 
kívülről áramlanak be a kalcium-
ionok, ezek pedig olyan enzimeket 
aktiválnak, amik az axon anyaga-
inak lebontását végzik. A kutatók 
arra voltak kíváncsiak, hogy ebben 

A kutatók ezután a kalcium-
ionok forrását akarták megha-
tározni. Alapvetően két tér-
rész jöhet szóba: a sejten kívüli 
tér és az egyik sejtszervecske, az 
endoplazmatikus retikulum, hi-
szen ezekben a térrészekben nor-
málisan nagy mennyiségű kalci-
umion van. Az endoplazmatikus 
retikulumban tárolt kalci-
umionok mesterséges felsza-
badítása nem okozott tartós 
kalciumionszint-növekedést 
az idegsejtnyúlványokban, vi-
szont a sejten kívüli kalci-
umionok megkötése jelentő-
sen lecsökkentette az axonok 
kalciumion-tartalmát az agy-
velőgyul ladásos á l latoknál. 
Ezek alapján úgy tűnik tehát, 
hogy az axonok szétesését oko-
zó kalciumionok a sejten kívül-
ről jutnak be a nyúlványokba.

Számos olyan fehérje van 
az idegsejtek membránjában, 
amik normálisan a kalcium-
ionok bejutását hivatottak 
lehetővé tenni, de a szerepü-
ket firtató vizsgálatok szerint 
ezek egyike sem befolyásolta 

számottevően a sejten belüli kal-
ciumion-szintet. A kutatók ezért 
úgy gondolták, hogy a sejtmemb-
rán sérülésein juthatnak be a 
kalciumionok az axonokba. Kü-
lönböző méretű fluoreszcensen 
jelölt molekulákat juttattak az 
ál latok idegrendszerébe, amelyek 
az egészséges axonokba semmi-
képp nem kerülhetnek be, viszont 
az agyvelőgyulladásos csoportnál 
némelyek megjelentek a sejtnyúl-
ványokban, amiből a kutatók 
arra következtettek, hogy akár 
10 nanométer méretű rések is 
kialakulhatnak a kísérletesen 
indukált autoimmun agyvelő-
gyul ladásos egerek axonjainak 
membránjában.

A kutatás szerint tehát a kísérleti 
állatok idegsejtnyúlványainak de-
generációja a sejtmembrán szaka-
dásain keresztül bejutó kalciumio-
nok hatására indul meg. Meglehet, 
hogy ez a folyamat a szklerózis 
multiplex lefolyásában is fontos 
szerephez jut. A kutatók szerint 
elképzelhető, hogy a sejtmembrán 
helyreállítását célzó terápiás mód-
szerek hatásosak lehetnek a beteg-
ség kezelésében a jövőben.

ReichaRdt RicháRd

A nanoszakadások (,,nanoruptures") következtében 
a sejten kívüli (,,extracellular") kalciumionok a 

sejtnyúlvány belsejébe (,,axoplasm") áramlanak 
és az axon anyagait lebontó enzimeket aktiválnak.

 Az endoplazmatikus retikulumnak 
(,,endoplasmic reticulum") jelen vizsgálat eredményei
 szerint nincs jelentős szerepe ebben a folyamatban.

(FORRÁS: MISGELD ÉS MTSAI., 2019 - NEURON)
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fejlesztést kell végezni, ez történt az 
elmúlt másfél évben. Ezek hatására a 
LIGO detektorai mintegy 40%-kal lesz-
nek érzékenyebbek, így jóval nagyobb 
távolságról is észlelhetők a téridő fod-
rozódásai. A detektorokban kisebb 
lesz a „kvantumzaj”, amit a fotonok 
véletlenszerű fluktuációi okoznak. 
Ez bizonytalanságokhoz vezetett a 
mérésben, így a gyengébb gravitációs 
hullámok rejtve maradtak. Eddig. 

A LIGO a jelkeresésben együttmű-
ködik a Pisa mellett működő Virgo-
val. Az Európai Gravitációshullám 
Detektor programjában hat európai 
ország mintegy 300 fizikusa és mér-
nöke vesz részt. A magyar csoport 
az MTA Wigner Fizikai Kutatóköz-
pontban dolgozik.

A LIGO Tudományos Együttmű-
ködésnek több mint 1200 tagja van 
a világ minden tájáról, beleértve a 

Vadászat a téridő 
fodrozódásaira

Április 1-én, magyar idő szerint 
délután 5 órakor elkezdődött 
a harmadik vadászati szezon! 
Nem, nem április tréfáról van 
szó, hanem arról, hogy bekap-
csolták a LIGO-t, így a kuta-
tók ismét vadászhatnak a téridő 

fodrozódásának nyomaira; vagyis a 
gravitációs hullámokra.

A gravitációs hullámok kutatá-
sáról többször írtunk már, most 
emlékeztetőül annyit, hogy a 
LIGO a lézer interferometr iás 
gravitációshullám-obszervatórium 
angol nevének rövidítése. Az USA 
Washington és Louisiana államá-
ban elhelyezett L-alakú detektorok 
4 kilométer hosszú karokból állnak, 
és együtt interferométert képeznek. 
Egy áthaladó gravitációs hullám vál-
takozva megnyújtja majd összehúz-
za a teret, atomi méretű változásokat 
okozva a két kar távolságában. Ezt a 
különbséget kell kimérnie a szak-
embereknek. 2015-ben fedeztek fel 
először gravitációs hullámokat, ami-
ért Barry C. Barish és Kip Thorne, 
a Caltech, továbbá Rainer Weiss, az 
MIT professzora fizikai Nobel-díjat 
kapott. (Weiss-szel lapunk 2019/10-es 
számában olvashattak interjút.)

A két korábbi mérési időszakban ösz-
szesen 11-szer észleltek gravitációs hullá-
mot. A rendkívül érzékeny műszereken, 
berendezéseken és a különleges mérési 
módszereken időnként karbantartást, 

Virgo-t is. A magyar LIGO-csoport 
az ELTE Atomfizikai Tanszékén jött 
létre. Lapunk kérésére a csoport tagja, 
Raffai Péter asztrofizikus, az ELTE 
adjunktusa mesélt arról, mit várnak 
az új észlelési időszaktól és ebben 
milyen feladatok várnak a magyar 
szakemberekre.

„Egymásba spirálozó kettős fekete lyukak, 
kettős neutroncsillagok, esetleg neutroncsillag-
fekete lyuk párok összeolvadásakor kelet-
kező gravitációs hullámokat várunk. 
Utóbbi rendkívül fontos lenne, mert 
ilyet még nem láttunk, viszont számos 
nyitott asztrofizikai kérdésre lehetne vá-
laszt találni. A LIGO harmadik megfi-
gyelési periódusához rögtön csatlakozott 
a Virgo is. Az európai detektor valamivel 
kisebb érzékenységű, de együttesen nem 
csak hatékonyabban tudnak keres-
ni, hanem lokalizálni is könnyebb a 
forrást. Ezt a GW170817-nek elne-
vezett eseménynél tapasztalhattuk is. 
Két neutroncsillag összeolvadásának nyo-
mait észleltük, de nemcsak gravitációs hul-
lámok formájában, hanem látható fényt is 
rögzítettek a földi és űrteleszkópok.”

Az új megfigyelési időszak nagy új-
donsága, hogy az észlelt legerősebb 
jelek néhány paraméterét azonnal 
nyilvánossá teszik. Így a csillagászok 
azonnal kezdhetik keresni az ese-
mény utófényét. A jeleket persze to-
vább vizsgálják a kollaboráció tagjai 
is, akár még az is megtörténhet, hogy 
egy riasztást visszavonnak.

„Mi a magyar csoportban két terü-
leten vagyunk érdekeltek. Most is a 
gravitációshullám-események utófényé-
nek keresését segítjük. Meg kell találni 
egy jól behatárolható égterületet és egy 
körülbelüli távolságot ahol történt az 
esemény, és azon belül azonosítani a le-
hetséges forrásgalaxist. Ehhez összeállí-
tottunk és folyamatosan fejlesztünk egy 
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galaxiskatalógust, melyben próbálunk 
egyre kifinomultabb súlyozást adni arra, 
hogy melyik galaxis lehet a legvalószí-
nűbb forrás. A már említett neutroncsil-
lagok ütközésének elektromágnes jeleit 
több csillagász a mi katalógusunk segít-
ségével találta meg, méghozzá egymástól 
függetlenül. Aktívan részt veszünk az 
univerzum tágulási ütemének vagyis a 
Hubble-állandónak a meghatározásá-
ban is. A gravitációshullám észlelésből 
és az elektromágneses tartományokban 
kapott adatokból egyre pontosabb érté-
ket valószínűsíthetünk. Ennek ismerete 
nélkülözhetetlen ahhoz, hogy megért-
sük a világegyetem keletkezését és fej-
lődéstörténetét.” – mondta el lapunknak 
Raffai Péter.

Az április elsején indult harmadik 
megfigyelési szakasz április 8-án, 
magyar idő szerint 20:18-kor már-
is újabb felfedezéssel gazdagította a 
megfigyelt gravitációs hullámokat. 
A 12. észlelt gravitációshullám-jel az 
első eredmények alapján valószínűleg 
szintén fekete lyukak összeolvadásából 
származik.

tRupka Zoltán

Remény a férfimeddőség 
kezelésében

A pennsylvániai Pittsburgh 
Orvosi Egyetem biológus 
kutatócsoportjának munká-
ja új mérföldkőhöz érkezett. 
A majmokon végzett tavalyi 
sikeres szövettranszplantáció 
hatására hímivarsejtek kezd-
tek termelődni a transzplan-

tált szövetekben. Ha az elkövet-
kezendő években komplikációktól 
mentesen nőnek fel a kísérletben 
részt vett majmok, akkor már kevés 
akadálya van annak, hogy embere-
ken is tesztelhessék az új módszert.

Grady, egy különleges rhesusmakákó 
(Macaca mulatta), március 21-én szü-
letett tavaly, ami fontos mérföldkő 
abban a hosszan tartó erőfeszítésben, 
hogy lehetőség legyen az apaság 
azon férfiak számára, akiknek saj-
nos ez nem adatott meg. A nagyon 
fiatalon kapott rákellenes kezelések-
nek ugyanis termékenységromboló 
hatása lehet. Így azoktól,  akik még 
nem tudtak hímivarsejteket képezni 
a pubertáskor kezelés előtt, nem le-
hetett olyan mintákat kinyerni, ami-
ket későbbi fagyasztással fel lehetne 
használni. Ezért egy új módszert fej-
lesztett ki a pennsylvániai Pittsburgh 

Orvosi Egyetem reproduktív bio-
lógusainak csapata Kyle Orwig ve-
zetésével. „A kutatók már használták 
az új technikát egereknél és sertéseknél” 
– mondta Orwig. „Ha Grady komp-
likációk nélkül nő fel, akkor ez a mód-
szer kész az emberi tesztelésre” – tette 
hozzá. Tehát a tudósok szeme most 
Gradyt lesi, az épp egyéves makákót, 
hogy tipikus módon fejlődik-e.

Orwig és munkatársai öt majom-
ból, köztük Grady apjából szerzett 
herezacskószövetet, amikor még túl 
fiatalok voltak, hogy hímivarsej-
teket termeljenek. A kutatók lefa-
gyasztották a szövetmintákat addig, 
amíg a makákók elérték a pubertás-
kort, ezután a mintákat felolvasztot-
ták és bevarrták a majmok hátbő-
re- és a herezacskóbőr alá. Egy évvel 
később a szövetminták tesztoszte-
ront kezdtek termelni és mindkét 
területre beültetett részen hímivar-
sejtek kezdtek képződni. A ku-
tatók ezután a Grady apjától nyert 
hímivarsejtek segítségével in vitro 
megtermékenyítéssel létrehoztak 
egy embriót. Orwig és csapata 
2012-ben sikeresen hajtott vég-
re egy hasonló eljárást, amikor 
is hímivarsejteket képző őssejte-
ket transzplantáltak majmokba. 
Akkor azonban a kutatók nem 
használták fel utódok nemzésére 
a hímivarsejteket, mert abban az 
időben nem tudták meghatározni, 
hogy az ilyen módszerrel született 
utódok a transzplantált sejtekből fo-
gantak vagy a felnőtt hím majmok 

hímivarsejtjeiből, akiknél sérülés 
után néhány termékenységi funkciót 
visszanyertek.

Mégis, a siker elég volt ahhoz, 
hogy meggyőzze Orwigot: az em-
beri gyógymód már csak egy vagy 
két évtizedre van hátra. Így olyan 
fiatal fiúktól gyűjtött tesztikuláris 
szöveti mintákat, akik termékeny-
ségromboló orvosi gyógykezelésen 
estek át. A kutatók több orvosi köz-
pont együttműködésének a segítsé-
gével több, mint kétszáz fiútól vet-
tek mintát. Ezeket a mintákat vagy 
őssejttranszplantációra vagy szövet-
oltásra lehet használni, ha engedé-
lyezik az emberi tesztelést.

Azonban Ellen Goossens, a brüsszeli 
Vrije Egyetem reproduktív biológu-
sa óvatosságra hívja fel a figyelmet, 
ugyanis a rákos emberektől való 
szövettranszplantációk tartalmaz-
hatnak rosszindulatú sejteket, amik 
képesek lehetnek új tumorokat ké-
pezni. „A kutatóknak muszáj olyan 
módszereket kifejleszteniük, amikkel 
biztosítják, hogy a szövetek rákmente-
sek legyenek” – mondta Goossens.

„Mindenesetre a majmokkal történt 
kezelés sikere fontos a terület számára” 
– tette hozzá. Korábbi próbálkozások 
sikerrel jártak, amikor rágcsálókba 
oltott szöveti minták termeltek hím-
ivarsejteket, azonban az ilyen sejtek 
előállítása jelentősen különbözik a 
rágcsálók és főemlősök között. „Nagy 
lépés, hogy ezt az eljárást főemlősökön is 
végre lehet hajtani” – mondta.
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Családi örökség, ám ha ez rész-
leteiben is föltárulkozik, gaz-
dagságával meglepi a három 

évszázad távlatából visszatekintőt. 
Három nagymúltú történelmi család 
örökösének tekinthette magát II. Rá-
kóczi Ferenc, aki a családi hagyomá-
nyon túlmenően a katolikus hitéért 
személyesen is megküzdött, mert 
enélkül nem vált volna gondolat- és 
érzelemvilágának olyannyira integ-
ráns részévé szívbéli vallásossága. A Rá-
kóczi, a Báthori és a Zrínyi családoknál 
kell keresni azokat az ősöket, akik e té-
ren kiemelkedtek és példát mutattak.

Rákóczi Zsigmond (1554–1608) er-
délyi kormányzót az erdélyi rendek 
1607-ben fejedelemmé választották, 
de ő már a következő évben lemon-
dott Báthori Gábor javára. Jó protes-
tánsként támogatta a vizsolyi biblia 
megjelenését. Fia, I. Rákóczi György 

A VEZÉRLŐ FEJEDELEM FOHÁSZAI

II. RÁKÓCZI FERENC 
VALLÁSOSSÁGA

(1593–1648) fejedelemként 1630-ban 
lépett apja örökébe és feleségével, 
Lorántffy Zsuzsannával (1600–1660) 
a hitújítás magyar híveinek biztos tá-
maszául szolgált, elég a sárospataki 
főiskolára hivatkozni. Fia, II. Rákóczi 
György (1621–1660) a protestáns vo-
nalat vitte tovább; felesége, Báthory 
Zsófia (1629–1680) az ő kedvéért lett 
protestánssá. A lengyel királyság 
megszerzésén rajtaveszett II. György 
halála után Zsófia visszatért a katolikus 
egyházba egyetlen fiával, I. Rákóczi 
Ferenccel (1645–1676), akinek jezsuita 
nevelői voltak, és nevéhez fűződik 
kora népszerű imakönyv műfajának 
legszebb, több mint száz kiadást 
megért gyümölcse, az Officium 
Rakoczianum. Báthory Zsófia ereiben 
lengyel vér is csörgedezett, mert nagy-
apja, Báthory András Kostka lengyel 
szenátor lányát vette feleségül, akinek 

fivére volt Kostka Szent Szaniszló 
(1550-1568), a tanulóifjúság példaké-
pe. Nővére, Báthory Hedvig özvegy-
asszonyként lett a stanguskai zárdá-
ban apáca. A Rákóczi család a katoli-
kus egyház szilárd oszlopának bizo-
nyult a hitviták korában, mert 
Sárospatakon a főiskola helyébe je-
zsuita fiúnevelőt létesített, és Kassán 
jezsuita templomot emeltetett családi 
temetkezési helynek. I. Ferenc halála-
kor (1676) fia, II. Ferenc (1676–1735) 
mindössze néhány hónapos volt.

A katolikus Zrínyi családból szár-
mazó anyja, Ilona (1643–1703) az 
1671-ben kivégzett horvát bán és 
költő leánya, 1682-től a protestáns 
Thököly Imre felesége, két apáca 
nővérrel büszkélkedhetett: Auróra 
Veronika Klagenfurtban, Judit-
Petronella Zágrábban volt apáca. 
Thököly Imre 7–8 éves mostohafiát 

A Vezérlő Fejedelem 1703 tavaszán a Habsburg uralkodóház elleni fegyveres felkelés élére állva, 
tábori imádságot szerkesztett magának, majd annak szövegét némileg módosítva vitézei számára 
kinyomtatta, hogy azt egész serege vele együtt imádkozza. Háború esetén kilenc, különböző 
alkalmakhoz illő fohász segítette eleven kapcsolatát a transzcendens világgal, a teremtő-
megváltó-megszentelő Istennel. Miként bontakozott ki és milyen formákban jelentkezett élete 

folyamán ez a lelke mélyén gyökerező, őszinte vallásosság?

II. Rákóczi Ferenc Mányoki Ádám festményén

Neuhaus, ma JindřichŮv-Hradec Csehországban



a barokk Szent Ignác-templom mel-
lett épült jezsuita rendházban, majd a 
következő évben az Óvárosban lévő 
rendházban kapott szállást. 1692 nya-
rát a sziléziai házak látogatásával töl-
tötte volna, ha nem rendelik Bécsbe, 
ahonnan anyja addigra távozott férje 
után, a távoli Oszmán Birodalomba. 
Nővére férjhez ment, Bécsben ott-
hont akart neki biztosítani, ám a 
császár tanulmányútra küldte Itáliá-
ba. A bécsi nagyvilági élet nem von-
zotta annyira, hogy az utazás ellen 
tiltakozzon, és 1693 tavaszán rangjá-
hoz méltó kísérettel indult délnek. 
Az első megállót Bécsújhelyen tartot-
ták, ahol lefejezett nagyapja, Zrínyi 
Péter, és nagybátyja, Frangepán 
Ferenc sírjánál tett látogatást. 

Loretói lelkiség
Az itáliai út fontos állomásának bi-
zonyult a fénykorát élő búcsújáró-
hely, Loreto, ahol három napot töl-
tött és csak lelkével foglalkozott. 
Életrajza szerint „Loreto, a híres bú-
csújáróhely csak rövid órákra ébresz-
tette föl benne a vallásos érzést”. Ő ma-
ga a Vallomások első könyvében erről 
másként vélekedett. Loretóban „há-
rom napig maradtunk, s egész uta-
mon csupán azt az időt hittem jól si-
kerültnek, mert valóban áhítatra for-
dítottam, és kiengeszteltem bűnnel 
terhelt lelkiismeretemet”. Vagyis 
gyónt és áldozott. Az ifjú szavait 
életrajzírója más helyen is némi szű-
kítő értelmezéssel látja el: „Vallásos 

gyakorlatait egész olaszországi útja 
alatt teljesen elhanyagolta.” Ez a meg-
állapítás Rákóczi következő kijelen-
tésére támaszkodik: „Nem mondtam 
többé imát, sem reggel, sem este. 
Ünnepnapokon a misét kötelesség-
ből, nem pedig jámborságból hall-
gattam meg.” Ezek szerint vallásos-
ságában nem rendült meg a felnőtt-
kor küszöbén álló ifjú, aki az eddig 
megszokott, jezsuita stílusú életkeret 
– napirend hiányában ekkortájt azt a 
kötelesség, és nem az idős korára jel-
lemző „szívlángolás” felől közelítette 
meg. A loretói Mária kegyhelyre az 
„angyali üdvözlet” (lásd Lukács 
1,26–38) háza vonzotta a zarándo-
kok tömegeit. Erre később így emlé-
kezett vissza: „Ama házban … nagy 
megrendülést éreztem. A jámborság-
nak, nem pedig a kíváncsiságnak 
ugyanezzel az indulatával utunkat 
ezután Sirolóba irányítottam”. Itt a 
híres feszület előtt misét hallgatott, 
majd visszatért Loretóba, hogy on-
nan másnap tovább induljon Róma 
felé, kísérete nélkül, másodmagával. 

Az Örök Városban négy hónapig 
tartózkodott, ahol XII. Ince pápa 
(1691–1700) fogadta az előkelő ifjút. 
Rákóczi a pápától két ládikában neve-
zetes ereklyéket kapott, hogy a vérta-
núk emlékeztessék a katolikus hit 
mindent felülmúló értékére. Ezek el-
vesztek, amin ő később erősen bánkó-
dott. „Fölismerem, Uram, bűneim 
nagyságát” – írta a Vallomásokban. 
Ezután Nápoly következett, a város 

katonai táborokba vitte és hajlandó 
lett volna II. Ferencet kezes gyanánt 
a török portára küldeni, ám Zrínyi 
Ilona, az anya ennek ellenállt. Mun-
kács várát a császári csapatok bő két 
évig ostromolták, ekkor a fiú nővé-
rével, Julianna Borbálával együtt 
anyja mellett volt. Badinyi János 
gondoskodott arról, hogy az élénk 
szellemű fiú egyaránt gyarapodjon 
testiekben, szellemiekben, lelkiek-
ben, és a latin nyelvet alaposan elsa-
játítsa. Kőrösy György a gyermek 
Rákóczi mellett kamarásként, majd 
pénzügyi tisztviselőként szolgált. 
Ez utóbbi később, a Rákóczi testvé-
rek kezdeményezésére 1693-ban le-
telepített, de hamarosan visszahívott 
trinitárius szerzetesek sárospataki 
kolostorának feléledését szorgal-
mazta nagy összegű adományával.

Jezsuita iskolák
A Munkács várát föladni kénytelen 
fejedelemasszony két gyermekével az 
1688-as esztendő elején Bécsbe uta-
zott, hogy a Lipót császárral kötött 
egyezségnek eleget tegyen. Cserébe a 
Rákóczi sarjak majd megkapják 
minden ingó és ingatlan vagyonu-
kat. A császár a nagyhatalmú főpa-
pot, Kollonich Lipótot bízta meg a 
gyámi tiszttel, aki urának jóváhagyásá-
val a Csehországban található neuhausi 
jezsuita kollégiumot szemelte ki nevel-
tetése színhelyéül, ahol az udvari arisz-
tokrácia fiai tanultak és nevelkedtek. 
Az őt Neuhausba kísérő Badinyi 
Jánostól meg kellett válnia, éppen 
úgy, mint előtte az orsolyita apácák 
johannesgassei kolostorába költözött 
anyjától és nővérétől. Kérdéses, hogy 
a fiatal Rákóczit Kollonich jezsui-
ta szerzetesnek szánta volna? Az biztos, 
hogy vallásossága elmélyültebb lett 
Kempis Tamás Krisztus követésének ta-
nulmányozásával, mert a fiú kiváló 
latinista volt. Tanulmányai utolsó évé-
ben pedig társai a Mária-kongregáció 
elnökévé választották. Jezsuita tanárai 
szerették, de nem akartak belőle min-
denáron szerzetest faragni. Némi vál-
tozatosságot jelentett számára két 
nyári vakáció, mert 1690 nyarát a 
krumlovi, az 1691-esét pedig a neissei 
jezsuita kollégiumban töltötte. 

Ámbátor a jezsuita házak élete min-
denütt azonos volt, így Prágában is, 
ahol 1690 őszén megkezdte egyetemi 
tanulmányait, és először az Újvárosban, 

Loreto mai képe
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is csörgedezett. Dédapja ugyanis 
Magyarországi Szent Erzsébet (1207–
1230) és férje, Thüringiai IV. Lajos 
12. ízbeli egyenes leszármazottja volt. 
A korabeli arisztokrata házasságokhoz 
hasonlítva, még ha csak két hét sze-
mélyes ismeretség után is köttetett 
Kölnben, ideálisnak bizonyult. Ez je-
lentős mértékben a valódi korához ké-
pest szellemiekben és lelkiekben több 
évvel idősebb ifjú férjnek volt köszön-
hető, aki a Tízparancsolatnak a házas-
ságra vonatkozó cikkelyeit nemcsak is-
merte, hanem komolyan vette, amint 
erről tanúskodnak vallomásai. Házas-
ságukból három fiú és egy leány szüle-
tett, csak József (1700–1738) és György 
(1701–1756) érték meg a felnőttkort.

Rákóczi felesége révén a francia és 
az angol királyi családdal rokonságba 
került, és XIV. Lajos francia királlyal 
föl akarta venni a kapcsolatot. Ez áru-
lás folytán kiderült, őt pedig a bécsúj-
helyi börtönbe zárták. Innen sikerült 
Lengyelországba szöknie, ahonnan 
1703 nyarán visszatért és elkezdődött 
a nevéhez fűződő felkelés és szabad-
ságharc, amely 1711-ben a szatmári bé-
kével és zászlóletétellel zárult. A hada-
kozás évei alatt a vezérlő fejedelem, 
amint már említésre került, imák so-
rozatát szerkesztette a különböző al-
kalmakhoz. Ez utóbbiak: a tábor 
megpillantásakor, a tábor elindulá-
sakor, a csatarend felállításakor, az 
ellenség megpillantásakor, a harci 
trombita hangjára, a győzelem birtoká-
ban, a holttestek megpillantásakor, és 
mert a harci szerencse forgandó: a csa-
ta elvesztése után a menekülésben.

Vallomások
Jóllehet Rákóczi hűségeskü ellenében 
birtokainak ura maradhatott volna, ő 
inkább az önkéntes száműzetést vá-
lasztotta. Lengyelországi birtokáról 
Danzigba költözött, majd 1712 végén 
Angliába utazott, és a következő év 
elején Franciaországba. A Napkirály, 
XIV. Lajos (1638–1715) befogadta őt 
udvarába, amit azonban önkéntes 
remeteségre cserélt, az uralkodó 
1715. szeptember 1-jén bekövetke-
zett halála után. „Csak Isten nagy!” 
– hangzott el a temetéskor, és Rákó-
czi ennek jegyében talált nyugalom-
ra a Fontainebleau-i erdőben, a 
Yerres falu mellett álló grobois-i 
kamalduli monostorban és közösség-
ben. Itt írta meg a Vallomások első 

fekvésének szépsége és a Vezúv von-
zotta ide. Ám józan, felnőtt vallásossá-
ga újra megmutatkozott. Igaz, hogy ő 
a nevezetes nápolyi vércsodát Keresz-
telő Szent János vérével történtnek 
tartja, azonban biztosan lehet tudni, 
hogy Szent Januarius beneventói püs-
pök (†300) vérével történt megma-
gyarázhatatlan jelenségnek volt tanú-
ja. A rendkívüli eseményt történetileg 
hitelesen először 1389-ben írták le és 
tart a mai napig. Két üvegfiolában őr-
zik azt a bizonyítottan emberi vért, 
amely évente a vértanú ünnepén, 
szeptember 19-én az alvadt állapotból 
folyékonnyá lesz és az marad nyolc na-
pon át, majd ismét megalvad. A lezárt 
fiolák pecsétjeinek sértetlenségét hiva-
talosan ellenőrzik, a jelenség magyará-
zatául számtalan elmélet született és 
születni fog a jövőben is. Ennek volt 
tanúja, „közvetlenül mellette” állva, s 
megjegyzi, „inkább kíváncsian, mint 
áhítattal”. Később „hitetlen kíváncsi-
ságáért” kért bocsánatot. A történet 
lényegének megőrzése emlékezetében 
arról tanúskodik, hogy hite mentes 
volt minden csodavárástól, egyfajta 
rajongástól, fiatal korához képest fér-
fias, elmélyült, komoly, amelyre egész 
további életét nyugodtan alapozhatta.

Bécsben, majd Bécs ellen
Az ifjú hamarosan visszatért Bécsbe, 
ahol Lipót császár nagykorúvá nyilvá-
nította, ami lehetővé tette öröksége, a 
családi vagyon átvételét és nősülését. 
A 15 éves választott Hesseni Fülöp fe-
jedelem dédunokája volt, Sarolta-
Amália. Ereiben némi Árpád-házi vér 

könyvét és az Emlékiratokat. Majd 1717 
szeptemberében török földre távo-
zott, és ottani bujdosása közepette is 
dolgozott ez utóbbi kéziratán, s köz-
ben írta a Vallomások második, majd 
harmadik könyvét. Az első Vallo-
mások kéziratát, mint írja, „megőr-
zésre hátrahagyta a grobois-i Szent 
János kamalduli szerzeteseinek”. 
A kamalduli remeterendet a Nyit-
ra melletti Zoborhegyről ismerte, 
ahol két szerzetes ellátásáról gondos-
kodott pénzadománnyal.

Rákóczi műveinek XX. századi, fő-
ként irodalomtörténeti megközelítése 
állítja, hogy a fejedelem itt került 
janzenista befolyás alá, ami műveiben 
is kimutatható. A később, 1721–1723 
között írt Elmélkedések egyházi cenzo-
ri jegyzőkönyvei fennmaradtak, s 
ezek Rákóczi gondolatai néhányát 
janzenistának tartják. A cenzorok 
megbízójuk elvárását könnyen teljesít-
hették, hiszen nem teológiával hiva-
tásszerűen foglalkozó egyházi személy 
írását vizsgálták, hanem az egyházi ta-
nítást jól ismerő és azt tiszteletben tartó 
világi személy papírra vetett töprengé-
seit, aki korának teológiai irodalmát 
olvasta és annak segítségével próbálta 
megvilágítani Istenhez fűződő szemé-
lyes kapcsolatát. Ezért lehet megkér-
dőjelezni janzenista mivoltát. A Mózes 
öt könyvéhez írt elmélkedései a „nagy 
század” biblia-szemléletének tükrében 
érthetők meg teljes mélységükben. 
Az a Rákóczi, akinek a tollára a leg-
személyesebb érzései-gondolatai kife-
jezéséhez önkéntelenül is bibliai idéze-
tek tolulnak, nem kortárs eszmeáram-
lathoz igazodott, hanem vallásossága a 
Szentírásból fakadt.

A fejedelem a kápolnába 
megyen

A fejedelem kamarása, Mikes Kele-
men jegyezte le 1720-ban gazdája ro-
dostói napirendjét. Hat órakor kel a 

A grobois-i ház rekonsrukciós rajza

Sárospatak (GÓZON ÁKOS FELVÉTELE)



fejedelem, öltözködés után a kápolná-
ba megy és misét hallgat, mise után hí-
vei körében kávét iszik. A nyolc óra 
utáni misére háromszor dobolnak. 
„Akkor a fejedelem misére megyen, 
mise után a maga házába megyen”. 
Fél háromkor magányosan a kápolná-
ba megy és ott van három óráig. 
Az esti imádságra öt óra után kerül 
sor, „akkor a fejedelem a kápolnába 
megyen. Ezek tehát a klastromunkbéli 
rendtartásaink.” Másik szemtanú sze-
rint „bizonyos órákat az áhítatosság-
nak szentelt, másokat olvasásra. Jósá-
gos, nagylelkű, szeretetreméltó, vallá-
sos és rendkívül áhítatos volt, napjában 
öt különböző jámborsági gyakorlatot 
végzett.” Mindezen alkalmakra külön 
imádságok fogalmazódtak: felkelve az 
ágyból, mosakodás és öltözködés köz-
ben, hívei, a trón megpillantásakor, a 
templomba való átvonuláskor, belé-
péskor, onnan való visszatéréskor, ta-
nácskozás, étkezés előtt és után, bár-
mely munka előtt, vadászás közben, 
díszünnepség alkalmával, lefekvés 
előtt az ágynál. Majd az Elmélkedé-
sekben a különböző kísértések között 
mondandó fohászok következnek és 
a szentáldozás előtti, utáni szemlélő-
désben fogant fohászok, 32 fejezet 
terjedelemben. Udvari emberei tanú-
sítják, hogy mindez nem „írott ma-
laszt” volt, hanem a megélt élet, 
állandóan Isten jelenlétében.

A száműzött fejedelem végrendeleté-
ben hangsúlyosan említi, hogy mindig 
hűséges gyermeke akart lenni a Kato-
likus Anyaszentegyháznak. Mikes 
Kelemen „édes nénjének” írt levelében 
beszámol Rákóczi betegségéről, amely 
1735 márciusában kezdődött, majd 
utolsó napjairól. Virágvasárnap már 
nem tudott templomba menni, a pap 
hozta neki a szentelt pálmaágat. Nagy-
csütörtökön „az Urat magához vette 
nagy buzgósággal.” Éjjel fölvette az 
utolsó kenetet, tudatánál volt, bár be-
szélni nem tudott, közben „szemeiből 
könnyhullatások folytanak. Három 
óra után reggel, az Istennek adván lel-
két, elaluvék, mivel úgy halt meg, 
mint egy gyermek.” Szíve akarata sze-
rint a grobois-i monostorba került, 
hűlt tetemét előbb ideiglenesen temet-
ték el, majd a konstantinápolyi jezsuita 
templomban, édesanyja koporsója 
mellé, kezében Zrínyi Ilona jeruzsále-
mi olvasójával – rózsafüzérével.

Török József

Négy különböző nemzetiség 
képviselője rázkódik a platós 
terepjáró utasterében. Egy be-

nini vállalkozó, egy olasz művészet-
történész, egy romániai aktivista és 
két magyar antropológus. Rejtő Jenő 
a vicc kedvéért ötödiknek még közé-
jük csempészne egy orosz hússalátát, 
de hőseink tudják, hogy gyorsan 
romló élelmiszerrel nem érdemes vic-
celni egy olyan vidéken, ahol a folya-
matos áramellátás nem biztosított. 
A helyszín Afrika, ám itt meg is ál-
lunk a rejtői párhuzamok sorolásával, 
mialatt utasaink vidáman zötykölőd-
nek tovább a vöröses földdel borított 
úton egy kis, eldugott falu, Zinvié felé.

Rejtő idejében még az idegenlégió 
kínált kézenfekvő lehetőséget, 
hogy kultikussá vált hőseit afrikai 

kalandokba keverhesse, ma már 
elég ehhez egy európai uniós pályá-
zat is. Az ennek keretében megva-
lósuló projekt célja, hogy a különbö-
ző országokban dolgozó szakembe-
rek és szervezetek megismerjék és 
alkalmazzák a digitális történetme-
sélés (DST: digital storytelling) mód-
szerét a tehetséggondozással, pálya-
orientációval és közösségépítéssel 
összefüggő munkájuk során, ki-
emelten a hátrányos helyzetben élő 
fiatalok körében.

Filmszerű tálalás
A DST egy viszonylag új keletű tech-
nika, segítségével a mesélők digitális 
eszközöket használva beszélik el sze-
mélyes történetüket. A digitális törté-
netek állóképekből álló, de filmszerűen 

MÓDSZERTAN AZ IGAZSÁGOSABB VILÁGÉRT

A nyugat-afrikai Benini Köztársaságba is eljutott az Erasmus+ társ-
finanszírozásával megvalósuló Youth in Progress and Partnership 
for Equality and Exchange (YIPPEE) program, amelyet hazai részről 
az Anthropolis Egyesület koordinál. Benin és Magyarország mellett 
Románia, az Egyesült Királyság, és Olaszország egy-egy civil szer-
vezete vesz részt a fiatalok kapacitásépítését elősegítő projektben.

DIGITÁLIS 
TÖRTÉNET-
MESÉLÉS

A képzés résztvevői 
(FOTÓ: YIPPEE PROJEKT)
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tálalt narratívák – általában 2-3 percesek 
– és rövidségük ellenére is lehet katar-
tikus hatásuk a mesélő és a néző szá-
mára egyaránt. A személyes történe-
tek megosztása mellett arra is lehető-
séget ad, hogy különböző hátterű 
emberek közösen alkossanak történe-
teket. Vagyis a személyes indíttatású, 
leginkább önismereti jellegű felhaszná-
lás mellett kiválóan lehet alkalmazni a 
képességfejlesztésben reflektív gya-
korlatként, vagy pedagógiai stratégia-
ként az oktatásban, közösségfejlesztés-
ben, vagy akár a pályaorientáció terü-
letén. A DST változatos alkalmazási 
lehetőségei többek között annak is kö-
szönhetők, hogy a módszer izgalma-
san kombinálja az elbeszélést a modern 
technikával. Emiatt a XXI. század fel-
gyorsult kommunikációs tempójához 
jól alkalmazkodó oktatási-nevelési 
módszertannak bizonyul.

A YIPPEE projektben a DST lehe-
tőséget biztosított a fiataloknak az 
önismeretük és önértékelésük fej-
lesztéséhez annak érdekében, hogy 
magabiztosabban lépjenek ki a mun-
kaerőpiacra és aktívabb szerepet vál-
laljanak szűkebb és tágabb közössé-
gükben, környezetükben az egyen-
lőtlenségek, igazságtalanságok visz-
szaszorításáért. Az aktív és felelős 
szerepvállalásban az ENSZ Fenn-
tartható Fejlődési Céljai szolgálnak 
iránymutatóul. A 17 cél egy keret-
rendszerbe – Agenda 2030 – illesz-
kedik, amely arra szólítja fel a kor-
mányokat, polgárokat, civil szerve-
zeteket, a magánszektor és a nem-
zetközi intézmények képviselőit, 
hogy közös megoldásokat keresse-
nek olyan globális kihívásokra, 
mint a szegénység, a környezetszeny-
nyezés, vagy épp a nemek közötti 

egyenlőtlenség. A program pénz-
ügyi és szakmai forrásokat is rendel-
kezésre bocsát, és összehangolt erőfe-
szítésre mozgósít a fejlődés környezeti, 
társadalmi és gazdasági szempontból 
egyaránt fenntartható irányába, amely 
a következő nemzedékek számára biz-
tonságos jövőt teremthet. 

Talán elsőre nem tűnik egyértel-
műnek, hogy a DST-t hogyan lehet 
alkalmazni a globális kihívások tuda-
tosításában, ám a digitálisan feldol-
gozott személyes narratívák kiválóan 
alkalmasak arra, hogy hitelesen szó-
laljanak meg elvontnak tűnő kérdé-
sekben, hogy elgondolkoztassanak a 
körülöttünk lévő világról, és köze-
lebb hozzák azokat a problémákat, 
amelyeket a közvetlen környeze-
tünkben nem feltétlenül érzékelünk.

Ifjúságsegítők képzése
A projektben 2017 decemberétől 
2019 februárjáig három különböző 
helyszínen zajló képzésen több mint 

60 résztvevő osztotta meg egymás-
sal digitális történeteit, a munkafo-
lyamat eredményeit és a közben 
szerzett tapasztalatokat.

Az első képzésre 2018 áprilisában 
került sor. A Budapesten megrende-
zett tréningen a DST módszerét min-
den országból 2-2 ifjúságsegítő is-
merte meg. A résztvevők kiválasztása 
nyílt pályázat révén történt. A kivá-
lasztott magyar résztvevők egyike ál-
lami gyermekotthonokban valósít 
meg oktatási programokat, kollégája 
a színházi nevelés keretein belül alkal-
mazza a szociodrámát hátrányos 
helyzetű fiatalok körében. Az ifjúság-
segítők a hétnapos, saját élményre 
épülő tréningen életük egy valós ese-
ményét dolgozták fel, miközben 
megismerkedtek az ENSZ Fenntart-
ható Fejlődési Céljaival is, hogy a 
fenntarthatóság szemléletét népszerű-
síteni tudják a fiatalok körében, akik-
kel munkájuk kapcsán találkoznak.

A tréninget követően az ifjúságsegí-
tők különböző közösségekben alkal-
mazták a módszert az öt partnerország-
ban. Hazánkban az első helyi esemény 
színtere egy nyugat-magyarországi 
gyermekotthon volt. A foglalkozás be-
tekintést nyújtott a fiataloknak a törté-
netmesélés világába, felkeltve érdeklő-
désüket a csoportos, illetve személyes 
élmények megosztása iránt. A résztve-
vők csoportokban dolgoztak három 
különböző, általuk választott témán: 
barátság, nyári élmények és félreértés. 
A csoportban számos magatartászavar-
ral és figyelemzavarral élő fiatal 
volt, ezért a foglalkozás felépítése 
nagyban alkalmazkodott az egyének 

A képzés helyszíne Zinviében (FOTÓ: MIHALKÓ VIKTÓRIA)

Fenntartható halgazdaság (FOTÓ: MIHALKÓ VIKTÓRIA)



szükségleteihez (pl. hosszabb ráhango-
lódó folyamat, gyakoribb szünetek 
stb.) A kiscsoportos szövegalkotást kö-
vetően a történet illusztrációit is közö-
sen készítették el vegyes technikával 
(rajz, gyurma, lego). A legvégén a 
hangfelvételre és a képek digitalizálá-
sára került sor. Az ifjúságsegítők és a 
trénerek a fiatalokkal és nevelőkkel 
abban egyeztek meg, hogy a hang és 
képek összevágását követően (amelyet 
a trénerek készítenek el), néhány héten 
belül újabb találkozóra kerül sor, ahol 
levetítik a kész filmeket és beszélget-
nek a filmkészítés folyamatáról. A má-
sodik magyarországi esemény a fővá-
rosban és környékén szolgálatot foly-
tató lelkészek, illetve lelkésznek ké-
szülő fiatalok körében valósult meg.

Fiatal világpolgárok
A módszertan alkalmazására újabb le-
hetőséget nyújtott a második nemzet-
közi tréning Romániában, amihez a 
trénereken kívül minden partneror-
szágból egy ifjúságsegítő és öt fiatal 
(18-30 év) csatlakozott. A tréning 
koncepciója az ENSZ Fenntartható 
Fejlődési Célok mélyebb megismeré-
sére, és hat, (az oktatás, pályaorientá-
ció, munkavállalás összefüggésében 
kiemelten fontos) cél DST-filmes fel-
dolgozására épült. A fiatalok kivá-
lasztása a romániai eseményhez is 
nyílt pályázat útján történt, ahol 
előnyben részesültek a hátrányos szo-
ciális helyzetben élő pályázók.

Több olyan fiatal is érkezett az egy-
hetes workshopra, aki először járt kül-
földön, és komoly belső vívódások 
után szánta csak rá magát az utazásra. 
Mások az angol mint közös nyelv 
használatának gondolatától szorong-
tak. Habár az ifjúságsegítők és a tréne-
rek mindenben támogatták a fiatal 
résztvevőket, további nehézségekkel 
kellett megküzdeniük a Fenntartható 
Fejlődési Célok filmes megjelenítése 
céljából alakult csoportok együttmű-
ködése során, ahol kompromisszumo-
kat kellett hozniuk egy-egy kérdésben, 

adott esetben lemondani a saját elkép-
zelésükről, preferenciáikról. Ezek a fo-
lyamatok önmaguk mélyebb megérté-
sét tették lehetővé a mesélők számára, 
és hozzájárultak ahhoz, hogy más 
szemszögéből is gondolkodjanak a vi-
lágról, a jövőről. A digitális történetek 
elkészítése rávezette a fiatalokat arra, 
hogy életük különböző eseményei ho-
gyan formálták őket, teret adva a sza-
bad önkifejezésnek, miközben inter-
kulturális közegben tanultak és beszél-
tek arról is, hogy mit jelent „világpol-
gárnak” lenni, milyen globális 
kihívásokkal kell szembenézniük. Saj-
nos, az eredeti tervekkel ellentétben 
ezen a workshopon a benini partnerek 
nem tudtak részt venni, mert vízum-
kérelmüket elutasították. Ezért módo-
sult a szakmai program, és így jutunk 
el a benini éjszakában zötyögő nem-
zetközi trénercsapathoz.

A benini terep
2019 januárjában járunk, a projekt 
trénerei tartanak egy helyi antilop-
féléről, a szitatungáról elnevezett 
völgybe, hogy több mint húsz, több-
ségében egyetemista fiatal számára 
digitális történetmesélés tréninget 
tartsanak. A helyi fiatalokhoz euró-
pai országokból származó önkénte-
sek is csatlakoztak. A célok a romá-
niai workshoppal azonosak voltak, a 
Fenntartható Fejlődési Célok azon-
ban mégis más megvilágításba ke-
rültek Beninben, ahol a szegénység, 
az egyenlőtlenség és klímaváltozás 
jelei félreérthetetlenek. 

Míg az ENSZ humánfejlettségi muta-
tója alapján (Human Development In-
dex, HDI, amelyet a születéskor vár-
ható élettartam, az oktatásban várha-
tóan eltöltött évek száma, az iskola tí-
pusa és az egy főre jutó bruttó nemzeti 
jövedelem alapján számolnak ki) Magyar-
ország 2017-ben a 189 ország közül a 
45. helyen állt, addig Benin csak a 163. 
a sorban. Habár a gyermekhalálozás 
aránya folyamatosan csökken, ezer 
gyermekből közel száz nem éli meg az 

ötödik életévét. A gyerekek több mint 
fele egész kis korától dolgozni kény-
szerül. Körülbelül 75% kezdi meg álta-
lános iskolai tanulmányait, de csak 
54% végzi el, középiskolai szinten ez 
az arány 37 és 17 százalék közötti. 
A 15-24 évesek között 48% az analfa-
béta. A lányok 19%-a 18 éves koruk 
előtt szüli meg első gyermekét. A la-
kosság több mint felének nincs hozzá-
férése megfelelő szanitációs infrastruk-
túrához és csak 60% jut tiszta ivóvízhez.

A száraz adatok egybevágnak a 
trénerek mindennapi tapasztalatai-
val. A DST-tréningre egy kis faluban 
került sor, és már a reptérről a hely-
színre vezető út is egyértelművé tet-
te, hogy a Globális Dél egy számtalan 
kihívással szembenéző országában já-
runk. Fejletlen közlekedési infra-
struktúra, kimaradozó áram- és víz-
szolgáltatás nehezíti a mindennapo-
kat, még a helyi átlaghoz képest olyan 
paradicsomi körülmények között is, 
ahol a tréning zajlott. Azonban mind-
ez nem gátolta meg a tréning résztve-
vőit, hogy a DST-módszert elsajátítva 
elmondják gondolataikat, tapasztala-
taikat a fenntarthatóságról és a 
mindannyiunkat érintő globális kihí-
vásokról. A Beninben készült DST-
filmekből is kiderült, hogy a résztve-
vők közül többen tagjai olyan kezde-
ményezéseknek, amelyek a helyi kö-
zösségek (például női földmunkások, 
fogyatékossággal élők, fenntartható 
kiskertekkel foglalkozó faluközös-
ségek) kapacitásépítésére irányul. 
A tréneri támogatáson túl ez is hoz-
zájárult ahhoz, hogy a képzés végén 
legtöbben határozott elképzelések-
kel tértek haza arra vonatkozóan, 
hogy a DST-t milyen formában épí-
tik be a már megkezdett szakmai 
programokba. Így vált a módszer a 
szemünk előtt az inspiráció és a cse-
lekvés forrásává és egyúttal a pozitív 
társadalmi, környezeti és gazdasági válto-
zásokat előidéző folyamatok eszközévé.

Mihalkó VikTória
Nagy Balázs



492   Él e t É s  tu d o m á n y   2019/16

K ezdetben elsősorban a sziget 
fő mezőgazdasági terményé-
nek, a cukornádnak az öntö-

zését szolgálták. Szerepük manapság is 
jelentős, mert elviszik a vizet a cukor-
nádat felváltó banán- és zöldségültet-
vényekhez, de legalább ilyen fontos az 
is, hogy a levadák nagyszerű túraútvo-
nalakat jelentenek a szigetre érkező ki-
rándulóknak.  A „levada-túrák” Ma-
deira egyik fő vonzerejét jelentik.

A levadák ritkán szélesebbek és mé-
lyebbek fél méternél, bár vízbőségük 
természetesen követi a csapadék meny-
nyiségének változását. Többségük fe-
detlen, és a víz vidáman surran a sza-
bad ég alatt, de van, ahol kőlapokkal 
fedettek. Aki még nem hallott róluk, 
az talán már fel is vonta a szemöldökét 
– ugyan mi érdekes lehet egy fél méter 
széles csatorna partján sétálni? A válasz 
a csodás természeti környezetben és a 
levadák különleges vonalvezetésében 
rejlik. A csatornák többsége ugyanis 
több száz méter, olykor ezer méter fe-
letti magasságban fut. (A kicsi sziget 
legmagasabb pontja, a Pico Ruivo 
1862 méter. Ez tulajdonképpen 
egy majdnem 5000 méter magas 

BESZÉLŐ KÉPEK

SÉTA A LEVADÁK 
MENTÉN

tűzhányó óceán fölé magasodó csúcsi 
része. A vulkán alsó 3000 métere 
az óceáni aljzaton nyugszik.)

A csatornák magasságában a leg-
több helyen Madeira ősi erdei-

ben, az örökzöld  babérlombú erdők-
ben járunk. A párás, víztől csöpögő 
buja növényzet a szubtrópusi esőerdő 
egyik típusa – és ez az európai látogató 

számára már önmagában is érdekes. 
Különleges, részben csak itt élő, en-
demikus növények között sétálha-
tunk a levadák partján. Még a füg-
gőleges sziklafalakat is víztől csöpö-
gő moha és páfrány borítja.

Madeira éghajlata csodálatos, ha itt 
lehull egy mag, abból kinő valami…  
Ezt az ide érkezők alaposan ki is 

Az Atlanti-óceánban található Madeira szigetének fő látványosságai 
közé tartoznak a levadák, melyek tulajdonképpen vízvezetékek és 
több mint 2 ezer kilométer hosszúságban behálózzák a mindösz-
sze 60 kilométer hosszú és alig 10–20 kilométer széles szige-
tet. Nevük a hozni, vinni jelentésű portugál levar igéből 
származik, mert a keskeny csatornák a sziget magas 
területein hulló bőséges csapadékot szállítják, viszik 
el az alacsonyabban található déli területekre, 

ahol kevesebb az eső.

Gondosan kiépített ösvény kíséri a levadát

Az erdőhatár felső szélén, útban a Pico Ruivo csúcsára
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E sajátos árkok mellett mindig kanya-
rog egy csinos ösvény is – tulajdonkép-
pen ezen lehet kirándulni. Ez az egyko-
ri építők, illetve a levadát karbantartó 
munkások útja volt, ma úgy monda-
nánk, szervizút. A csatornák épségének 
felügyelete ugyanis nagyon fontos volt. 
A gyakori hegyomlások, a bedőlő fák 
miatt ma is rendszeres karbantartást 
igényelnek mind a csatornák, mind az 
azokat kísérő ösvények.

Madeirán járva sokfelé láthatjuk a 
levadákat jelző, útba igazító 

táblákat. A legnépszerűbb útvonala-
kat mára már biztonságossá tették, a 
függőleges falak oldalában az elveze-
tő utak mellé korlátot építettek, így 
tulajdonképpen ezek a legtöbb em-
ber számára könnyen bejárhatók. 
Van persze ma is sok olyan út, amely 
nehéz, kevéssé biztonságos és tér-
iszonnyal küszködőknek egyáltalán 
nem ajánlott. Akadnak népszerű 
levadák, ahol a sok turista libasorban 
követi egymást, és vannak, amelyek 
bár szintén nagyon szépek, de kevés-
bé ismertek, kevéssé jártak, ezeken 
sétálva még inkább megérint bennün-
ket a sziget szépsége.

Túra közben sokfelé látható vízesés, 
de esős időben a meredek hegyolda-
lakról gyakran az útra is zuhog a víz. 

Ezért aztán a levada-túrák fontos 
kelléke az esőkabát, és az alagutak 
miatt mindig vigyünk elemlámpát 
is! A csatornák általában csak annyit 
lejtenek, amennyit a bennük folyó 
víz esése megkövetel. Ez azt jelenti, 
hogy a mellettük lévő séta során na-
gyobb szintkülönbséggel nem kell 
számolni. Egyik-másik levada azon-
ban az utaktól távolabb esik, ezért 
ezek megközelítéséhez olykor többet 
kell gyalogolni. 

A levadák mellett Madeirán szá-
mos veradát is találunk. Ezek olyan 
kiránduló utak, amelyek megtétele 
során már komoly szintkülönbségre 
számíthatunk. A veradák régóta 
használatos ösvények, amelyek vagy 
a sziget sziklás csúcsai közé vezet-
nek, vagy a vadregényes óceánpart 
fölé magasodó, széltől járt szirtek tete-
jén kanyarognak.

Főzy István

használták, így a világ minden tájáról 
a szigetre hurcolt növényekkel talál-
kozhatunk, elsősorban az alacsonyan 
található kertekben. A betelepített nö-
vényfajokból olykor a levadák partjára 
is jutott: az alacsonyabban húzódó te-
rületeken gyakoriak az eukaliptuszer-
dők, kicsit feljebb hatalmas ciprusok-
kal is találkozhatunk. A magasabb ré-
giókban azonban az ősi babérlombú 
erdők a jellemzők. Ilyenek lehettek 
Európa őserdei a jégkorszak előtt.

A levadák története összefonódik a 
sziget történetével. Az első csatornákat a 
szigetet birtokba vevő portugálok épí-
tették még a XV. században. A mun-
ka dandárját Észak-Afrikából és a 
Kanári-szigetekről idehurcolt embe-
rek, arab és fekete rabszolgák végez-
ték. Ha végigsétálunk a levadák men-
tén, csak tisztelettel adózhatunk az 
egykori munkások teljesítményét 
látva. Olykor több száz méteres, szinte 
vagy teljesen függőleges hegyoldalak-
ban vezették el a vizet. Senki sem tud-
ja ma már, hányan vesztek oda a haj-
dani építők közül. Ott, ahol végleg le-
hetetlennek tűnt a csatornák építése, 
vagy ahol ez látszott a megfelelő meg-
oldásnak, alagutat vájtak a víz elveze-
tésére. Ezek között van sok rövid, de 
akad köztük kilométer hosszú is. 

A hegyoldal buja növényzete

A Risco-vízesés – egy a sok közül 

Óriás páfrányok között a babérlombú erdő mélyén
(A SZERZŐ FELVÉTELEI)
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Róma első térképi ábrázolása 
abból az időből maradt ránk, 
amikor a város még a Római 

Birodalom fővárosa volt. A III. század 
elején, Septimus Severus császár ural-
kodása idején készült a 18 x 13 méteres 
monumentális ábrázolás. A térkép vo-
nalait százötven márványtáblába vés-
ték, majd ezeket kapcsokkal tizen-
egy sorban az ókori Templum Pacis, a 
Béke Templomának falára rögzítet-
ték. A márványba vésett térképek la-
tin elnevezése miatt a mű utólag a 
Forma Urbis Romae nevet kapta. Mi-
vel a templom felújítása Severus ural-
kodásának utolsó éveiben történt, fel-
tételezik, hogy ekkor, 203–211 között 
készült a város térképe is. 

A hatalmas méret lehetővé tette az 
ókori világváros nagyon részletes, 
mintegy 1:240-es méretarányú alap-
rajzi ábrázolását. Ebben a felbontás-
ban nemcsak az egyes épületek, ha-
nem az árkádok, oszlopsorok és még 
a lépcsők is jól kivehetők. Érdekes, 
hogy a délkeleti tájolású térképen csak 
az épített objektumok látszanak, a 
kerülethatárok vagy a fontos földrajzi 
tájékozódási elemek, mint a város fo-
lyója, a Tiberis (ma Tevere) nincsenek 
a kőbe vésve. Nem tudni, vajon eze-
ket egykor jelölték-e más módon, pél-
dául festett vonalakkal. A csodálatos 
részletesség és nagy pontosság mellett 
a térkép egyes jól ismert középületek 
esetében zavarba ejtően hibás. 

Korábban azt gondolták, hogy a vá-
rostérkép azért készült, hogy a városi 
prefektus a hivatalában a birtokviszo-
nyokat egyszerűen ellenőrizhetővé te-
gye. A függőlegesen elhelyezett, hatal-
mas térkép előtt álló római polgárok 

AZ ÖRÖK VÁROS 
VÁLTOZÓ ARCA

Húsvétkor az egész világ Rómára figyel, amikor a pápa hagyományosan a Szent Péter székesegy-
ház középső erkélyéről hírül adja Krisztus születését és köszönti a téren összegyűlt zarándoko-
kat. Az Urbi et Orbi apostoli áldás azonban a városnak és az egész világnak egyaránt szól. Ennek a 
közismert elnevezésnek az eredete az ókori birodalmi főváros, majd Szent Péter utódainak és a kato-
likus egyház központjának különleges helyzete. Róma nagyon régóta egy spirituális-földrajzi világ 

közepe, amelynek elemei az Örök Város régi térképein válnak láthatóvá.

azonban aligha látták a tetején fel-
tüntetett épületeket, ráadásul az áb-
rázolás sem a méreteket, sem a tu-
lajdonos nevét nem tüntette fel. 
A térkép elkészültének miértjére és 
az ábrázolás különlegességeire talán 
az a magyarázat, hogy a római bir-
toktérképek alapján, de dekoratív 
céllal készült műről van szó. A papi-
rusztekercsekre rajzolt, igazi birtoktér-
képeket is ebben az aulában tarthatták.

Az V. században a Templum Pacis fa-
lán egy átjárót nyitottak, amivel elveszí-
tettük a térképnek a Forum Romanum 
és a Palatinus-domb környékének 
ábrázolását. Az idők változását jelez-
te, hogy 530 körül az épülő keresz-
tény templomhoz a falat felhasznál-
ták. A másik oldalon a térkép és a po-
gány templomépület fokozatos rom-
lásnak indult. A középkor végére már 
számos márványlapot elloptak vagy a 
falról leestek és összetörtek. Végül az 
egykor csodálatos térkép, a Forma Urbis 
Romae maga is az általa ábrázolt ókori 
város épületeinek romjai közé süllyedt...

Alberti mérése
Először 1428-ban érkezett Rómába a 
fiatal Leon Battista Alberti, aki igazi 
reneszánsz emberként egyszerre volt 
pap és tudós, sokoldalú és brilliáns te-
hetség, aki a világ szépsége és a mö-
göttes rend felé egyaránt érdeklődés-
sel fordult. A város egykori fénye és 
pompája ekkorra igencsak megfa-
kult, a császárság egykori központja 
elhagyatott hellyé vált.  Azonban 
mindezen romlás és hanyatlás ellené-
re Róma megmaradt a kereszténység 
központjának, a város püspöke a pá-
pa, az egyház és az állam feje volt.  

T É R K É P T Ö R T É N E T E K

Alberti leginkább építészként ismert, 
elméleti munkái közül az építészeti 
könyve úttörő és meghatározó jelentő-
ségű az újkorban. A festészetről 1435 
körül írt traktátusában elsőként írta le 
a firenzei művészek által feltalált kép-
szerkesztési mód, a lineáris perspektíva 
alkalmazását. A szobrászatról szólva, a 
De statua című értekezésében az em-
beri test méréséről és ábrázolásáról írva 
is a geometriai módszert alkalmazta. 
Ehhez egy mérőeszközt szerkesztett, 
amely a test felett vízszintesen elhelye-
zett, beosztott körből, függőónból és 
mérőrúdból állt. Az egyes pontok tér-
beli helyzetét vízszintesen a leolvasott 

 A Forma Urbis Romae töredékei
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szögérték, függőlegesen a körtől mért 
távolság határozta meg, így Alberti 
ezzel a módszerrel a mai, digitális táv-
érzékelési technológiában is alkalma-
zott pontfelhő előfutára. 

A módszer és az eszköz továbbfejlesz-
tett változatát írta le 1444 körül a 
Descriptio Urbis Romae című kéziratá-
ban. A város felméréséhez és térképké-
szítéséhez egy vízszintes kört használt, 
amelynek minden negyedét 48 részre 
osztotta. Közepére egy forgatható 
irányzóvonalzót, rádiuszt helyezett. 

Kiránduló geológusok az 1800-as évek második felében 
(AZ ILLUSZTRÁCIÓK FORRÁSA: MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI SZOLGÁLAT 

GYŰJTEMÉNYE) 

Majd egy olyan helyet keresett, ahon-
nan az egész várost beláthatta. Valószí-
nűleg a római Capitoliumi-dombon 
álló szenátusi palota tornyából végezte 
mérését. Az egyes nevezetességek irá-
nyába állította a vonalzót, majd a szö-
geket leolvasta, a távolságokat pedig 
talán lépésméréssel vagy becsléssel ha-
tározta meg. Érdekesség, hogy érteke-
zésében Alberti felsorolta a felmért 175 
nevezetes hely adatait, de nem mellé-
kelte a képet (pictura), amelyen ő való-
jában felülnézetet, térképet értett. 

Mindenesetre Alberti Róma első, 
geometriai mérések alapján szer-
kesztett újkori ábrázolását készítette 
el. A térképkészítés mintája az ekko-
riban már kéziratosan terjedő föld-
rajzi könyv, Ptolemaiosz Geográfiája 
volt. Alberti azonban úttörő módon 
nem az ott leírt földrajzi koordiná-
ták, hanem – mai elnevezéssel – 
a poláris koordináták bevezetésével va-
lósította meg a városi tér ábrázolását. 

A város képe
A mérhetőség és az absztrakt ábrázolás 
mellett a XV. század utolsó harmadára a 
nyomtatás elterjedésével megjelentek a 
városokat látképszerűen bemutató ábrá-
zolások. Az 1480-as években könyvil-
lusztrátorként Budán is dolgozó Francesco 
Rosselli szülővárosába visszatérve nyom-
tatta ki Firenze híres látképét, az első 
modern vedutát. Később elkészítette 
Róma ábrázolását is, amely a korabeli 
leltárjegyzék alapján a legnagyobb mé-
retű (körülbelül 180 x 90 centiméter), ti-
zenkét lapból összeállított munka volt. 

Sajnos, az eredeti metszet nem ma-
radt fenn, de a Nürnbergben 1493-ban 
kiadott Schedel-féle világkrónikában 

Roselli Róma-ábrázolásának egylapos változata a Schedel-féle krónikában, 1493-ból

Ligorio historikus szemléletű Róma-térképe, 1561
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látható ennek egylapos változata. 
Egy még kisebb fametszetes verzió 
1550-től tűnt fel Sebastian Münster bá-
zeli kiadású, népszerű Kozmográfiájá-
ban. A mantovai hercegi palotában vi-
szont az eredetinél nagyobb méretű, 
1538 körüli festmény található, amelyet 
az elveszett metszet alapján készíthetett 
ismeretlen festője. Miközben ezek a 
városképek Róma egykori dicsősé-
gét ünnepelték, a XV. század végére 
már a pápa megbízásából dolgoztak 
építészek, művészek és humanisták 
a modern város naggyá tételén. 
Alberti, Raffaelo, Michelangelo 
vagy Bramante és követőik az ókori 
emlékek feltárása mellett az Örök 
Város képét is átformálták. 

A hadiépítész módszere
A XVI. század legjelentősebb Róma-
ábrázolása Leonardo Bufalini 1551-ben 
kiadott térképe. Nemcsak azért, mert 
a mintegy 2 méteres méretével min-
den korábbi elődjét túlhaladta, hanem 
azért, mert ez a hihetetlenül részletes 

munka következetesen alkalmazta az 
alaprajzi ábrázolást. Már a római épí-
tész, Vitruvius is legfontosabbnak 
tartotta a mérnök számára az orto-
gonális vetítéssel, a képfelületre me-
rőleges vetítősugarakkal létrehozott 
ichnographiát. 

Bufalini az 1530–40-es években ha-
diépítészként dolgozott Róma falai-
nak erődítési munkálatain, amelye-
ket III. Pál parancsára a híres építész, 
az ifjabb Antonio da Sangallo, majd 
Michelangelo irányított. Bufalini 
nem tartozott a hírességek közé, de 
építészként járatos volt a mérési mun-
kákban és a mérnöki tervek készíté-
sében egyaránt. Térképének alsó sze-
gélye mentén, középen látható a port-
réja, balra pedig a felmérésben hasz-
nált eszközei, köztük az iránytűvel 
ellátott buszola. Ezzel mérte a szöge-
ket, míg a távolságokat az építészeti 
hagyománynak megfelelően lépés-
ben adta meg. A mágneses északi 
irány kitüntetett szerepet kapott a vá-
rosmérésben, éppen ezért jelöli a 

térképen is a bal felső sarokból húzott 
átlós vonallal, amely egyben megadja 
a térkép északkeleti tájolását is. 

Ezekkel az egyszerű eszközökkel fel-
mérni egy nagyváros zegzugos utcáit 
szinte őrültségnek tűnhetett a kortár-
sak szemében. Bufalini egyesek sze-
rint hét, mások szerint húsz évig dol-
gozott a felmérésen... Azonban egy 
élet is kevés lett volna ahhoz, hogy 
Róma minden utcáját és épületét pon-
tosan felmérje. Ezért a térképe össze-
állításához mások adatait és ábrázolá-
sait is felhasználta, sokszor pedig becs-
lésre, sőt a képzeletére hagyatkozott. 

Bufalini térképe így nem minden-
hol pontos, sőt bizonyos helyeken je-
lentősen eltér a valóságtól! Az eltérés 
vagy torzítás azonban nem véletlen, 
hanem szándékos: a római kori emlé-
kek túlzott hangsúlyt kapnak. Nem-
csak a valóságosnál nagyobb, hanem 
részletesebb is például Caracalla fürdő-
inek alaprajza. Azonban ezt a 
„nagyzolást”csak a város külső, lakat-
lan területein engedi meg magának a 

 Nolli már északra tájolta térképét, a Pianta Grande di Romát
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szerző, a belső területeken a római 
kori épületeket, így a Pantheont 
vagy Agrippa fürdőjét, ugyanúgy 
ábrázolja, mint a korabelieket. A tér-
kép kiemelten mutatja a Vatikán-
dombon már épülő, új Szent Péter-
székesegyházat és a körülötte gondo-
san kiépített védelmi rendszert is. 
Az alaprajzi ábrázolás pontos, de 
megtévesztő, mert az azon látható 
falak egy része ekkor még nem állt, 
és a székesegyházat sem fedte még a 
ma látható, monumentális kupola!

A Nagy Térkép
Bufalini 1551-es térképe nem maradt 
fenn, csak az 1560-as, második kiadá-
sából ismerünk egy teljes és egy töredé-
kes példányt. Hatása azonban jól kimu-
tatható a következő másfél évszázad-
ban nyomtatott Róma-ábrázolásokon, 
így az Antonio Lafreri kiadásában 
1557-ben megjelent nyomaton. A szer-
kesztő Francesco Paciotto a nagykö-
zönség ízlésének jobban megfelelve, a 
beépített területeket perspektívában 
emelte ki, a legfontosabb épületeket 
pedig képszerűen ábrázolta. Pirro 
Ligorio a római történelem és a város 
topográfiája iránt érdeklődők számá-
ra egy figyelemre méltó rekonstruk-
ciót alkotott. Az 1561-ben kiadott 

Antiquae Urbis Romae Imago című tér-
képén vizuális formában szemléltette, 
hogy miként képzelték el a XVI. szá-
zad közepén az ókori Rómát. Giovanni 
Antonio Dosio 1561-ben az alaprajzi tér-
kép alapján csinos madártávlati képet 
szerkesztett Rómáról. Bufalini a térké-
pe megjelenését követő évben elhunyt, 
így már nem láthatta a római kori tér-
kép, a Forma Urbis Romae 1562-ben 
felfedezett töredékeit, amelyekről az el-
ső rajzolt másolatokat Dosio készítette. 

Róma igazi „nagy térképe”– a 
Pianta Grande di Roma – 1748-ban je-
lent meg. Giuseppe Nolli építész és 
földmérő mérnök műve nem méreté-
vel haladta meg Bufalini reneszánsz 
alkotását, mivel mindkét mű nagyjá-
ból 2 x 2 méteres ábrázolás. Nolli tér-
képe még abban hasonlít elődjéhez, 
hogy a várost szintén alaprajzban áb-
rázolja. A pontosság és részletesség 
tekintetében azonban – a XVIII. szá-
zadi felmérési módszereknek és mű-
szereknek, így a mérőasztalnak kö-
szönhetően – messze túlhaladja vala-
mennyi elődjét. Ezért tartják ezt a 
nagy és már északra tájolt térképet a 
Rómával kapcsolatosan valaha is ke-
letkezett legfontosabb dokumen-
tumnak. 

Nolli sem takarékoskodott az idő-
vel és energiával, mert a város fel-
mérését 1736-ban kezdte el, de a tér-
kép tizenkét év múlva jelent meg. 
Művére pillantva lenyűgöző az elké-
pesztő részletesség: a vonalkázás mi-
att sötét épületek szinte kiemelked-
nek a fehér háttérből. Érdekesség, 

hogy a nyilvános tereket a térképen a 
belső alaprajzzal mutatja. Római kori 
elődjéhez hasonlóan ez a munka is 
ábrázolja az oszlopsorokat és a lépcső-
ket, sőt még az olyan finom részlete-
ket is, mint a híres Spanyol Lépcső 
enyhe aszimmetriája. Nolli térképe 
olyan részletes és pontos volt, hogy 
egészen az 1970-es évekig használták 
a város hivatalos térképeként. 

Múlt és jelen
Az ókori Róma márványba vésett 
térképének töredékei nagy érdeklő-
dést keltettek, amely még a XVIII. 
században is elevenen élt. A Nolli tér-
képét rézlemezre karcoló művész, Gio-
vanni Battista Piranesi romantikus ér-
deklődését és mesterségbeli tudását 
egyaránt tanúsítja az 1756-ban kiadott 
Le Antichità Romane, az antik római 
emlékek szöveges és képes bemutatá-
sa. Az első kötet második táblája a vá-
ros áttekintő térképe, amely három-
százötven, régészeti szempontból ne-
vezetes helyet jelöl meg. A modern 
térképet – mintegy ellenpontként – 
a márványtöredékek veszik körül. 
A XVIII. századi városkép mestere 
Giuseppe Vasi, aki a „Nagy Túrán” 
Rómába látogatók számára mutatja 
meg a várost, visszanyúlva a látképsze-
rű hagyományhoz. Nolli térképén, 
Piranesi és Vasi egymást kiegészítő met-
szetein Róma múltja és jelene tűnik fel, 
amint a művészet és a tudomány, a mér-
nök és a grafikus együttes munkájának 
eredményeként életre kel az Örök Város.

 Török ZsolT GyőZő

Az antik Róma márványtöredékeivel körbevett város Piranesi térképén, 1756

 A Vatikán és az Angyalvár Falda térképén 
1717-ből



A CerEla1.0 alapja egy DNS-
vizsgálati készletnek: egy 
csepp beszáradt vérből vagy 

szőrpamacsból nyert DNS elegendő 
bármely szarvas egyedi azonosítására, 
trillió az egyhez megbízhatósággal. 
Egy 2000 éve letaglózott keltakori 
szarvas csontjából nyert DNS elárul-
ta, hogy merre élnek a mai leszárma-
zottak. Szarvaspopulációk genetikai 
változatossága („DNS-profil”) a 
múltról is árulkodott. Például arról, 
hogy milyen útvonalakon népesítet-
ték be a szarvasok a Kárpát-meden-
cét a jégkorszak után. Megismerhe-
tők lettek a Kárpát-medencei gím-
szarvasok anyai és apai leszármazási 
vonalai („vérvonalak”, haplotípusok). 

Vizsgálataink megmutatták, hogy 
az Északi-középhegység és a Dél-
dunántúl szarvasainak genetikai pro-
filja eltérő. A különbség közel olyan 
nagy, mint a mai magyar és japán né-
pesség közötti profilok eltérése. Az elté-
rő profilok azt is jelzik, hogy a két táj-
egységet más vidékről származó szarva-
sok népesíthették be a jégkorszak után, 

GENETIKAI  VONALKÓD, VÁNDORLÓ SZARVASOK

MIRE JÓ  
A SZARVASGENOM?

de az is kimutatható volt, hogy Gödöllő-
Valkó körzetébe Somogyból szarvaso-
kat telepítettek be. Frank Krisztián és 
Stéger Viktor vizsgálatai szerint az észa-
ki  tájakat a jégkorszakot az Ibériai fél-
szigeten átvészelő szarvasok népesítet-
ték be a jégtakaró visszahúzódása után, 
míg a Dél-Dunántúlra és Gemencre a 
balkáni „menedékhelyről” (refúgium) 
vándoroltak be. A két vándorlás találko-
zott is valahol a Duna mentén, és „gé-
neket is cseréltek”. Az egykori eseményt 
őrzik a szarvasgenomok. Gemenc szar-
vasainak 8%-a anyai ágon északi géne-
ket hordoz, míg a zemplénieknél fordí-
tott a helyzet, a gének 60%-a ibériai tí-
pusú és 40% a balkáni változat. Az észa-
ki és déli populáció eltérő genetikai 
profilja lehet az egyik oka annak, hogy 
a Dél-Dunántúlon sokkal több a kapitá-
lis agancsú szarvasbika, mint az Északi-
középhegységben. A világelső trófeák 
fele származik a déli vidékekről Ge-
menctől Zaláig. Mindez annak ellené-
re van így, hogy mindkét vidék kiváló 
„szarvasos” élőhely és a két táj szarva-
sai amúgy egyformák termetben, 

erőben. A két távoli refúgiumból egy-
koron bevándorló szarvaspopulációkban 
a véletlen genetikai sodródás következ-
tében az agancs kialakítását irányító gé-
nek más-más változatai („allélek”) hal-
mozódtak fel.  A trófeaközpontú va-
dászati kultúra és a hozzáértő vad-
gazdálkodási gyakorlat ki is használja 
ezt. A gyengébb agancsú szarvasbikákat 
„kilövik”, így génjeikkel kevésbé járul-
hatnak hozzá a következő generációk-
hoz, más esetekben a jó genetikai állo-
mányú populációból szarvasokat telepí-
tenek a gyengébbek közé („vérfrissítés”). 
Az agancs több tulajdonságához, 
„fenotípusához” bizonyosan számos gén 
egyidejű működése szükséges (pl. vas-
tagság, hosszméretek kialakulása, ezek 
úgynevezett kvantitatív, poligénes jelle-
gek), s ezek a gének tovább adódnak az 
utódoknak. A környezet határozza 
meg (például a táplálék változatossá-
ga, bősége), hogy a génekben tárolt 
lehetőség mennyire valósulhat meg. 
A „jó génváltozatok” jó környezetben 
kiváló trófeához vezetnek, silány 
környezetben nem érvényesülnek. 

A tavalyi év egyik szenzációs tudományos eredménye volt a szarvasgenom-program eredményeinek 
publikálása, amely a CerEla1.0 névre kereszteltetett. A testvérlapunkban, a Természet Világában 
2018 szeptemberében részletesen is bemutatott kutatás tartalmazta a gímszarvas genom teljes DNS-
szekvenciáját, kromoszómák szerinti rendezését, a gének és egyéb genetikai elemek elhelyezkedé-
sét a DNS-ben, a gének szerkezetét és funkcióját is. A két évtizedes kutatómunka önmagában is elis-
merésre méltó, de nem csak a genetika tudományának művelői számára hajthat hasznot. A CerEla 1.0 
folyamatosan bővül és gazdag forrása változatos kutatásoknak, ugyanakkor eredményeinek gyakor-

lati hasznosítására is számos lehetőség adódik – cikkünkben ezek közül szemezgetünk.

498   Él e t É s  tu d o m á n y   2019/16



Él e t É s  tu d o m á n y   2019/16   499

területein, különös tekintettel a há-
ziasított kérődzőkre és más patás há-
ziállatokra. 

A dadogó ismétlődések haszna 
A múlt évtized derekán Szabolcsi 
Zoltán ELTE TTK-n végzett bioló-
gussal elhatároztuk, hogy megoldjuk 
a gímszarvasok egyedi azonosítását 
DNS-vizsgálat segítségével. Első lépés 
a megbízható mintagyűjtés volt, a 
helyszínek és a szarvasra vonatkozó 
más adatok pontos megjelölésével. Ez a 
hiteles gyűjtemény a Biobank. Itatós-
papíron egy vércsepp, egy szőrpamacs, 
parányi bőr, borsónyi csont, izom, hul-
lott agancsdarab, mind alkalmas volt 
elegendő DNS kinyerésére. Összesen 
több száz szarvas DNS mintáját izolál-
tuk és -70 C fokon tároltuk. A Biobank 
azóta is folyamatosan bővül.

Maguk a gének kis részét foglalják el 
a kromoszómák hatalmas DNS-fona-
lán, úgy 1-2 %-ot. A többi DNS-
jelentős része „ugráló gén” (mozgó ge-
netikai elem, transzpozon), valamint 
ismétlődő, („repetitív”) DNS. Az is-
métlődések akár gének részei is lehet-
nek, vagy gének közé beékelődve kü-
lönböző hosszúságú szigeteket képez-
hetnek. Ez, mint valami egyedre sza-
bott mintázat lehetőséget ad az 
élőlények, így a gímszarvasok azonosí-
tásához,. Nevezhetjük akár a szarvasok 
„DNS-személyi számának”, ujjlenyo-
matának, vagy „QR-kódjának” is.

Az ismétlődő DNS-szakaszok egyik 
fajtája az STR (rövid tandem ismétlő-
dések, angolul Short Tandem Repeats). 

A négy bázispárnyi egységekből álló 
„tetranukleotid” STR-ek különö-
sen alkalmasak egyedi azonosítónak. 
Ennek oka, hogy egy adott faj történe-
te során számos változatban keletkez-
nek, s ezek a változatok (genetikai 
nyelven „allélikus változatok”) az is-
métlődések számában különböznek 
csak, miközben az ismétlődéseket 
jobbról és balról ugyanazok az egyedi 
DNS-sorrendek határolják a faj kro-
moszómáiban. A határoló részek tehát 
pontosan kijelölik az STR egyedi he-
lyét a genomban, a kromoszómákon, 
ugyanakkor lehetőséget biztosítanak az 
STR-változatok előhívására és megjele-
nítésére az úgynevezett PCR (polimeráz 
láncreakció) és az elektroforézis techno-
lógiák alkalmazásával. 

Néhány tízezer petesejt vagy sper-
mium keletkezése során egyetlenben 
lesz változás az ismétlődések számát 
illetően. Ennek a „dadogásnak” kö-
vetkezménye, hogy a fajok evolúciós 
története során felhalmozódnak a 
változatok. A szarvasfélék (Cervidae) 
esetében ez mintegy 25 millió évet 
fog át, ezen belül a gímszarvasok 
(Cervus elaphus) szinte tegnap léptek 
a színre, kb. 1 millió éve jelentek 
meg őseik valahol a Tien-San és az 
Altáj hegységek vidékén.

Ne feledjük, hogy a testi sejtekben 
az apai és anyai kromoszómapár azo-
nos pontján egyaránt megtalálható az 
adott STR, tehát 2 példányban van 
jelen, amelyek lehetnek egyfor-
mák, ha az apai és az anyai változat 
megegyezik (homozigóta állapot), 

Mindez fordítva is igaz a „kevésbé 
jó” génváltozatokra is, a legkiválóbb 
élőhely sem segít kapitális trófeához.

Érdemes hozzátenni, hogy az 
agancs az egyed dominanciájának 
külső jele is. A nagy agancs előnyt 
jelent a szaporodáskor, látványa leg-
többször távol tartja a riválisokat, 
ugyanakkor van egy genetikailag 
optimalizált mérték a természetben, 
ami fölött már hátrányos a nagyság, 
annyira megterheli a szarvasbika 
szervezetét a hatalmas agancs kinö-
vesztése. Tapasztalat, hogy a zárt 
kertekben irányított keresztezések-
kel tenyésztett óriás agancsú szarvas-
bikák fiziológiája felborul, sokkal 
rövidebb életűek természetes társa-
iknál, az erdőben sem állnák a sza-
porodás versenyét. Mondhatnánk, 
az ember „túltolta a biciklit”.

Látványos vizsgálat lehetne az 
aranyérmes trófeák titkának megfej-
tése, azaz hogy mely gének működése 
van a háttérben. A CerEla1.0 számos 
természetvédelmi célú genomkutatás 
sikeres elindításának jelentett és jelent 
bátorítást. Ilyen például a nagy raga-
dozók (medve, farkas, hiúz) magyar-
országi előfordulásának és vándorlá-
sának igazolása, vagy a vaddisznóállo-
mányok nyomonkövetése DNS-di-
agnosztikával. A DNS-vizsgálatok 
méhészeti alkalmazása is innen nőtt ki. 
A tavaly publikált eredmények nagy-
ban megkönnyítik DNS- és genom-
vizsgálatok kidolgozását más vadfa-
jokra, pl. dámvadra, őzre, muflonra, 
rénszarvasra. Bőséges forrásul szol-
gál az állattenyészés és állatgenetika 

A szarvasok két irányból népesítették be a Kárpát-medencét

A szálkai bika trófeája



A DeerPlex azonosító ereje rendkí-
vüli: annak esélye, hogy két szarvas 
ugyanazokat az STR-variációkat 
(alléleket) hordozza mind a 10 geno-
mi ponton kisebb, mint egy a két-
trillióhoz (2 után 15 nulla), hacsak 
nem egypetéjű ikrek, vagy mestersé-
gesen klónozott testvérek. Azaz el-
képzelhetetlen, hogy két szarvas vé-
letlenül egyforma legyen, hiszen 
trilliónál bizonyosan sok milliószor 
kevesebb élt eddig a Földön.

Érdemes megjegyezni, hogy a 
DeerPlex már kis fejlesztéssel alkalmas 
lehet dámszarvasok egyedi azonosítá-
sára (a 10 STR-ből 9 felhasználható). 
Elképzelhető az is, hogy őzek esetében 
is használható legyen, ez azonban je-
lentősebb fejlesztést igényelne.

Maradványok azonosítása
Rendszeresen kérés volt, hogy döntsük 
el csontmaradványok és hullott agan-
csok összetartozását, máskor agancsok 
eredetét, megint máskor, hogy a ma-
radványok hány egyedhez köthetők, 
esetleg milyenek lehettek a rokonsági 
viszonyok. Sok esetben eldöntendő 
volt, hogy pl. a csontdarab szarvasé, 
vagy más fajhoz tartozik (pl. dámvad, 
őz, vaddisznó). A csontdarabok kora 
széles tartományt érintett, a legidősebb 
2 ezer éves volt. A DeerPlex minden 
esetben tökéletesen vizsgázott. 

A Tolna megyei Szálka község főteré-
nek dísze a szálkai Csodaszarvas bronz 
szobra. Trófeája nemzeti kincs, megte-
kinthető Mezőgazdasági Múzeumban, 
243.9 CIC pontjával 6 és fél évtizeden 
át, más számítás szerint 90 évig vezet-
te a trófeák világranglistáját. Titkokat 
őriz. De nem így lenne, ha 1891-ben 
lett volna már DeerPlex. Egy évvel 
korábban 1890-ben előkerült egy hul-
lott agancsszár Tolnában a Duna mel-
lett és egy másik is 100 km-rel arrébb a 
Drávánál. A két szár összeillőnek lát-
szott és nagy hasonlóságot mutatott a 

de gyakran eltér a két STR az ismét-
lődések számában (heterozigóta álla-
pot). Egy szarvaspopulációban a ge-
nomok ugyanazon („genetikaiul”, 
lokuszon) is sokféle változatban le-
hetnek az STR-allélok. Ha több 
kromoszóma több lokuszát is fi-
gyelembe vesszük, a lehetséges va-
riációk száma kozmikus számokat is 
elérhet.

A DeerPlex
Évek aprólékos munkája, rendkívül 
gondos és szigorú ellenőrzések ered-
ménye lett a DeerPlex, a szarvasok 
azonosításának STR-eken alapuló 
módszere és eszköze. Az elnevezés a 
deer (szarvas) és a multiplex (többcsa-
tornás) szavakból képzett szóösszeté-
tel. A DeerPlex-ben a gímszarvas-
genom 10 pontjának (lokusznak) 
STR-változatait lehet kimutatni 
egyszerre. Ha minden lokuszon ho-
mozigóta a szarvas, mert az apai és 
anyai változat megegyezik tíz STR-t 
lehetne előhívni, ha minden ponton 
heterozigóta, mert az apai és anyai 
variáció különböző számú ismétlődő 
egységet tartalmaz, akkor húszat. 
Egy kivételével minden lokuszon 
számos, 10-20 STR allélt találtunk a 
hazai gímszarvasok genomjában. 
Azaz a hazai állomány genetikai 
sokfélesége (diverzitása) igen nagy, 
nincs beltenyészet.

szálkai csodatrófeával. Egyértelműen 
válaszolt volna a DeerPlex: Ugyanaz a 
gazdája a két hullott agancsszárnak? 
A szálkai bika előző évi agancsát talál-
ták meg? Arról azonban, hogy van-e 
alapja a szarvasok téli Duna-Dráva 
menti rendszeres vándorlásáról alko-
tott egykori hiedelemnek ma sem 
tudna dönteni a DeerPlex, de azt bi-
zonyítaná, hogy a Duna mellett is és 
a Drávánál is ugyanaz a szarvas járt.

Manapság viszont már rendelkezésre 
áll a módszer, így több „rejtélyt” sike-
rült megoldani a segítségével. Egy 
esetben például levél jött olasz kutató-
tól. Két feltűnően erős szarvasbikákat 
ejtettek el vadászok. Trófeájuk értéke 
messze meghaladta az ottaniakét. 
Kérték, hogy ellenőrizzük, milyen 
populációból származhattak? A DNS 
analízis eredményéből azonnal lát-
tuk: az egyik anyai rokonsága Ba-
ranyában, a másiké Somogyban él. 
A legkiválóbb szarvaspopulációkból 
származtak. Elmerenghetünk: ho-
gyan és miért ment el a két nemes 
szarvas a messzi idegenbe meghalni?

Egy másik esetben egy megalapo-
zottan orvvadászattal gyanúsított sze-
mély ellen indult eljárás. Két trófeás 
szarvasbika volt az áldozat. A helyszí-
nen talált szarvasmaradványok és a gya-
núsítottnál lefoglalt friss trófeák egyiké-
nek STR-mintázata (genetikai profilja) 
megegyezett. A gyanúsított munkaru-
háján talált egyetlen apró vércseppből is 
ugyanazt az STR-mintázatot mutatta 
ki a DeerPlex. A három vizsgálat 
egyezése bizonyítékul szolgált. 

Amikor BBC híreiben szenzációként 
szerepelt, hogy a szarvasok DNS-
azonosításával befellegzett egy skóci-
ai vadorzónak, joggal reméltük, no-
ha nem derült ki, hogy a problé-
mát nem feltétlenül csak az „brit 
tudósok” oldották meg, hanem ma-
gyar genetikusok is hozzájárulhattak.

OrOsz LászLó, Bana nóra

Sandra Blakely előadása
(FORRÁS:  EMORY EGYETEM))

A szarvas 20. kromoszómáján a 2456 sz. gén (PDE48 enzimet kódolja) 130 bázispárnyi részlete 
(a kép alsó részen). Felső részen:  a 20. kromoszóma 149,3 millió bázispár hosszú; kék jelzés: 

az alsó részen kinagyitott részlet helye; zöld téglalapok, gének. 
(SZABOLCSI ZOLTÁN, FRANK KRISZTIÁN, STÉGER VIKTOR, BANA NÓRA PHD MUNKÁIBÓL VÁLOGATVA)

A Csodaszarvas Crot No. 3016 szarvasbika  
7 éves korában 2010-ben. Bőszénfán a 
Kaposvári Egyetem kísérleti farmján élt 

természetközeli környezetben. Agancsa még a 
„barkás”, nyári letisztítás előtti állapotban. DNS-
mintájából készült a CerEla1.0 genomprogram. 
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A feszület, a megfeszített Krisztus tes-
tét hordó kereszt órával egybeépítve 
egy nagyon összetett jelkép. A ke-

reszt a Megváltó áldozatát, az üdvözülést, az 
egész keresztény hitet szimbolizálja. A mecha-
nikai törvényszerűségek, a természet törvé-
nyei alapján működő óra pedig nem csupán 
gép, de a matematika nyelvén megfogalmaz-
ható működése miatt a XVII. században 
egyenesen az Isten óraművének nevezett ter-
mészetnek is a szimbóluma. „Az órák kereke-
ik mozgásával mintegy az égitestek forgását, fo-
lyamatos és rendszeres mozgásukkal pedig az élő-
lények pulzusának lüktetését utánozzák, ám 
mindez a bonyolultság egy-két természeti alaptör-
vény folyománya” – fogalmazta meg Francis 
Bacon 1620-ban. Az óramutató járása tagolja 
napjainkat, de az ember számára kimért idő 
végességére, az elkerülhetetlen elmúlásra is fi-
gyelmeztet. 

FESZÜLETÓRA
A Magyar Nemzeti Múzeum alapításától kezdve gyűjt órákat, 1825-ben nyomtatott első katalógusában 
is már több „horologiumot” ismertet. A gyűjteményben sokféle időmérő eszköz megtalálható a napórák-
tól a mechanikus, kerekes órákig. Ez utóbbi csoportba tartozik egy különleges, kereszt formájú óra is. 

A keresztórák talapzatában van 
az óraszerkezet, amely egy áttét se-
gítségével a függőleges tengely 
mentén egyenletesen forgatja a fe-
szület tetején elhelyezett, órabeosz-
tással ellátott gömböt. A gömb-
gyűrű előtt rögzített mutató jelzi 
az időt. Ez az óratípus a XVI-
XVII. századi Európában volt köz-
kedvelt, a múzeum keresztórája a 

mesterjelzés szerint 1693-ban készült: „Me fecit Adamus 
Bachmedjei A. D. 1693.” 1848-ban az Esztergom megyei 
Ebed község (ma Obid, Szlovákia) plébánosa, Nagy Mi-
hály végrendeleti úton a Nemzeti Múzeumra hagyta órá-
ját, így került a gyűjteménybe. A múzeum fennállásának 
100. évében kiadott ünnepi kiadványban (1902) már ké-
pet is közöltek róla: „Egy ügyesen componált órán, mely fe-
születmódra készült és csöngetyűvel bír, a csöngetyű alatt olvas-
suk a derék magyar mester nevét…”. Az egész tárgy 228 mm 
magas, az áttört talapzat legnagyobb szélessége 95 mm. 
Az óramű orsós járatú. Anyaga aranyozott réz, a forgó 
órabeosztás római számos, az időt jelző mutató is keresztet 
formáz. Csak egy mutató van, az órákat jelzi, a percek, 
netán másodpercek számlálása a XVII. században még 
nem volt időszerű. 

Radnóti KláRa
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

2

1

M inden kép jel, de nem 
mindegyik jelkép; ahhoz 

a kép → jel tömörülésnek foly-
tatódnia kell önnön fókuszán 
túl egy jel → képzelet szétsu-
gárzásban. Ennek az objek-
tum → kép → jel → képzelet 
kettőskúpszerű vetítésnek a 
végeredménye gondolataink, 
érzelmeink világában terül 
szét, rendszerint több réteg-
ben. Kötődik az egyénisé-
günkhöz, kulturális beágya-
zottságunkhoz és eddigi éle-
tünk élményeihez. Szimbó-
lumérzékenységünk többnyire 
műveltségtől, közösségi hova-
tartozástól alakított, jellemző 
ránk. Ám sapiens voltunk olyan 
meghatározottság, hogy a leg-
mélyebb jelképek valamiképpen 
általános, konvertibilis öröksé-
get képeznek. Transzponálha-
tók, megoszthatók vagy leplez-
hetők, de eltékozolhatatlanok.

H. J.
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1. Gulyás Gábor (Budapest, gl.gulyas@gmail.com) – 
Lampionok

2. Nyisztor Miklós (Debrecen, nyisztor40@gmail.com) – 
Családi ékszer – Debrecen határában él a fokozottan védett magyar 

kökörcsin (Pulsatilla flavescens)

3. Szabó Zoltán A. (szabo.z.attila@gmail.com) – Bevégeztetett – Budaörsön 
a Kő-hegyen, a kápolna közelében figyeltük egy zivatarvonal megérkezését

4. Mórotz Márta (Tata, morotzmarta@freemail.hu) – Nagypéntek –  
A Tatai Kálvária-dombon. A háború alatt innen figyelték és számolták 

a vonuló szövetséges légi kötelékeket, amelyeknek az Öreg-tó 
tájékozódási pontot kínált. A háttérben a Fellner Jakab Kilátó
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LogIQs
www.mensa.hu

3. fejtörő – Sárdi Tibor feladványa

Fejtörő rovatunk feladványai Olvasóink általános 
feladatmegoldó képességét teszik próbára.  
A kérdések tetszőleges sorrendben oldhatók 
meg, nem épülnek egymásra, mindegyik más és 
más készség fejlesztésére vagy tesztelésére 
alkalmas. Jó töprengést, briliáns ötleteket, ered-

ményes gondolkodást kívánunk!

2. fejtörő – Mikó Laura Hanna feladványa

1. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

A játéktábla jobb felső sarkában megadott betűk minden sorban 
és oszlopban egyszer szerepelhetnek.

A végső megfejtés a szürkével jelölt átlóban olvasható.

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Benedek Máté feladványa

Megoldás:

2. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

Megoldás: Az arcokat alkotó betűkből összeállítható nevek: 
Sándor, József, Benedek.

3. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa 

Megoldás: F

Az ábra számmal nem jelölt mezői 12 tojást rejtenek. A számok 
jelzik, hogy az adott kis négyzet oldalával vagy sarkával határos 
mezők közül összesen hányban található egy-egy tojás. Mely 

mezőkben bújt meg a 12 tojás?



Példamutató evés

Rovatunk legutóbbi két cikkében olyan ku-
tatásokat tekintettünk át, melyek azt vizsgál-
ták, miért választanak az emberek egészség-
telen ételeket az egészségesek helyett. Ezúttal 
ennek a jelenségnek egy újabb megközelíté-
sével foglalkozunk: lehet, hogy az embert a 
barátai csábítják a „bűnre”?

Ez a fajta kérdésfeltevés nagyon észszerűnek 
tűnik, hiszen jó ismert tény, hogy a viselkedé-
si normák – és közöttük az étkezési normák 
– kialakításában a kortárs csoportnak, a bará-
toknak óriási a szerepe. E befolyás rendkívül 
erős: az, hogy valaki elhízik-e, leginkább az-
zal függ össze, hogy a barátai mennyire túlsú-
lyosak – ehhez képest az, hogy a testvérei 
vagy akár a házastársa elhízott-e, sokkal ki-
sebb jelentőségű. Érdekes kérdés, hogy a ba-
rátok csak a „rosszra”, az egészségtelen éte-
lek fogyasztására tudnak-e csábítani, vagy 
éppúgy elmozdíthatják az egyént az egészsé-
gesebb táplálkozás irányába is?

Maryhope Howland és két munkatársa rafi-
nált kísérletről számolt be az Appetite című 
folyóiratban. A kutatók háromfős baráti di-
áktársaságokat hívtak be a pszichológiai la-
boratóriumba, a fedőtörténet szerint azért, 
hogy egy, az egyetemi élettel kapcsolatos kérdést meg-
vitassanak. Azonban a kutatók még a kísérlet elején vé-
letlenszerűen kiválasztottak kettőt a három barát közül, 
és titkos utasítást adtak nekik. Elmondták, hogy a meg-
beszélés során különféle harapnivalók lesznek az aszta-
lon, például zöldségfalatok, sajtkockák, felvágottak, 
édességek. Arra kérték a konspirációba bevont baráto-
kat, hogy kizárólag a zöldségekből fogyasszanak, és ne 
árulják el mit sem tudó társuknak, hogy az ételválasztás-
ról beszéltek a kutatókkal. Vagyis a „naiv” kísérleti sze-
mély a megbeszélés alatt ott ült két barátjával, akik a 
felkínált ennivalók közül kizárólag a zöldségeket fo-
gyasztották. Kontrollcsoportként voltak olyan baráti 
társaságok is, melyeknek tagjai semmiféle instrukciót 
nem kaptak, így bárki ehetett bármiből.

A kutatók gondosan feljegyezték, hogy mikor mennyi 
ennivaló fogyott, és kiderült, hogy azok, akik két vissza-
fogottan eszegető – csak zöldségeket fogyasztó – barát-
juk társaságában ültek az asztalnál, összességében jóval 
kevesebbet ettek, mint azok, akiknek a barátai minden 
gátlás nélkül falatoztak.

Howland és munkatársai a kísérletet egy olyan válto-
zatban is elvégezték, ahol csak csokis keksz volt kitéve 
az asztalra, és a két beavatott barátot vagy arra kérték, 
hogy egyáltalán ne vegyenek az édességből, vagy azt 
az utasítást adták nekik, hogy legalább két sütit egye-
nek meg a beszélgetés során. A baráti példa itt is ha-
tott: azok a diákok, akik semmit nem evő társaikkal 
voltak együtt, sokkal kevesebb kekszet vettek el az 
asztalról, mint azok, akiknek a barátai is eszegettek. 
Ráadásul a hatás itt tartós volt, amit az jelzett, hogy 
amikor a kísérlet következő szakaszában valamilyen 
ürüggyel egyedül hagyták a kísérlet alanyát a kekszes 
tállal, fogyasztása akkor is ahhoz igazodott, hogy ba-
rátai korábban ettek-e a süteményből.

Ez a kutatás egyrészt arra mutat rá, hogy az elhízás va-
lóban „járványos” lehet, mivel az egyén étkezési szokása-
ira a közösségi normák nagy hatással vannak, másrészt a 
helyzet nem reménytelen, mert ezek a normák alakítha-
tók, és az egészségesebb táplálkozás felé is terelgethetik a 
közösség tagjait.

Mannhardt andrás

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

A múlt idő jele (SZŰCS ÉDUA RAJZA)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Szemmustra a bülbülök 
között

Hála a hosszan tartó detektívmun-
kának és a genetika legújabb vív-

mányainak, kutatók egy csapata a 
tudomány számára eddig ismeretlen 
madárfajt fedezett fel a világ har-
madik legnagyobb szigetén, Borne-
ón. A madár „nyersfordításban” a 
krémszemű bülbül nevet kapta, latin 
neve Pycnonotus pseudosimplex.

Borneó dús, alacsonyan húzó-
dó esőerdeiben már régóta ismert 
egy aránylag gyakori, barnás tol-
lazatú madár, a fehérszemű bülbül 
(Pycnonotus simplex). Ez a faj Dél-
Thaiföldtől Szumátráig, Jáváig és 
Borneóig található meg, elterjedési 
területének nagy részén könnyen 
felismerhető fehér szeméről. A bor-
neói bülbülök ezzel ellentétben mind 
piros, mind fehér szemű madarak is 
lehetnek. Csaknem száz évig a kuta-
tók úgy vélték, hogy a szemek színé-
ben mutatkozó különbség egyszerű-
en a fajon belüli változatosság ered-
ménye. A Lousianai Állami Egyetem 

Csak egy kis szúrás

Az éghajlatváltozás a Föld fajait 
jelentős kihívás elé állítja. 

Egyesek eltűnhetnek, míg mások, 
például a szúnyogok, fénykorukat 
zümmöghetik.

Ez lehet igaz a két leggyakoribb 
betegségterjesztő vérszívóra is. 
Az egyiptomi csípőszúnyog és az 
ázsiai tigrisszúnyog a felmelege-
dés miatt várhatóan új területe-
ken válhat veszélyes kórokozó-
terjesztővé. Ennek vizsgálatára 
egyesült államokbeli kutatók leg-
frissebb tanulmányukban model-
lezték a két szúnyogfaj jövőbeli 
földrajzi terjeszkedését. 

Mivel az említett fajok a betegsége-
ket terjesztő szúnyogok közül a leg-
gyakoribbak, így földrajzi helyzetük 
időbeli változásának követése, illet-
ve előrejelzése kiemelkedő fontossá-
gú. Az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) szerint eme vérszívó rova-
rok kiemelkedő helyet foglalnak el 
a legveszélyesebb állatok rangsorában, 
ugyanis tucatnyi más kórokozó mellett 

főleg városi körülmények között 
élni, szaporodni és vírust terjeszteni. 
Az egyiptomi csípőszúnyog a hordo-
zott vírusokat 21-34 ˚C, az ázsiai tig-
risszúnyog 20-29 ˚C külső hőmérsék-
let esetén képes hatékonyan átadni. 

A kutatók a 2050-es és a 2080-as 
évre vonatkozó derűlátó (0,4-1,6 ˚C 
átlaghőmérséklet-növekedés) és bo-
rúlátó (1,4-2,6 ˚C növekedés) éghaj-
lat-előrejelzéseket vették alapul. Még 
a legoptimistább klímamodell szerint 

Természettudományi Múzeumának 
kutatói azonban felfedezték, hogy 
ez nem egészen így van, a borneói 
fehér szemű példányok ugyanis egy 
külön fajt alkotnak. A krémszemű 
bülbül leírásáról szóló tudományos 
munkájuk nemrégiben jelent meg 
a Bulletin of the British Ornitologists’ 
Club című folyóirat hasábjain.

„Az egyik ok, amely alapján tudtuk, 
hogy ez egy teljesen új faj, nem pedig 
csak egy változata egy már korábban is 
ismert fajnak, az az, hogy noha a piros 
és fehér szemű populációk együtt fordul-
nak elő, nem szaporodnak egymással. 
Ez annak a jele, hogy a két megjelenési 
forma két eltérő madárfajt is jelent” – 
mondta Subir Shakya, a tanulmány 
vezető szerzője.

Shakya, miután visszatért szumátriai 
gyűjtőútjáról, a Lousianai Állami 
Egyetemen több madártól szárma-
zó DNS-mintát szekvenált, és azo-
kat összehasonlította más régiókból 
származó példányokéval annak ér-
dekében, hogy megvizsgálhassa az 
ázsiai kontinens és a környező sziget-
világ bülbülpopulációinak genetikai 

a dengue-lázat, a chikungunya-lázat 
és a Zika-lázat okozó vírusok írha-
tók a számlájukra.

Tanulmányukban a kutatók azt 
vizsgálták, hogy a jövőben mely te-
rületek válhatnak az afrikai és ázsiai 
szúnyogok számára vírusközvetítő 
szempontból kedvező hellyé. A két 
szúnyogfaj környezeti szükségletei 
és ideális életkörülményei kis mér-
tékben eltérnek, de az közös ben-
nük, hogy képesek sűrűn lakott, 

Krémszemű bülbül (Pycnonotus pseudo-
simplex) a Lambir Hills Nemzeti Parkban, 

Malajziában 
(FOTÓ: JOHN C. MITTERMEIER)

Egy jóllakott ázsiai tigrisszúnyog
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kapcsolatát. Ez az eljárás gyakor-
latilag rutinfeladatnak számít a te-
repmunkákat követően. A borneói, 
fehér szemű bülbülpéldányok gene-
tikai mintája teljesen különbözött 
mind a borneói piros szemű, mind a 
Borneón kívül élő fehér szemű bül-
bülök genetikai mintájától. A ku-
tatók mindebből arra a következ-
tetésre jutottak, hogy egy új fajjal 
van dolguk. „A felfedezés tehát végső 
soron a kitartó kutatás és a vakszeren-
cse együttesének köszönhető” – tette 
hozzá Fred Sheldon társszerző.

A genetikai mintákat a Lousianai 
Állami Egyetem Természettu-
dományi Múzeumának gyűjte-
ményében helyezték el. Ez az in-
tézmény ad otthont a szumátrai és 
borneói madarak legnagyobb gene-
tikai mintagyűjteményének. A tere-
pi munkák során a fajok esetleges 
szabad szemmel való elkülönítését 
nagyban megnehezíti, hogy ezek 
az állatok a szemük színétől elte-
kintve gyakorlatilag megszólalásig 
ugyanolyanok.

Szabó Márton

jelentősen felerősödött az örege-
déssel. Az idősebb mikroglia-sejtek 
jóval több másolatot készítettek 
erről a génről, mint a fiatalabbak, 
és ennek a génnek a működését 
leállítva erősen javítani lehetett a 
mikrogliák fagocitózisát.

A kutatók egerek agyának egyik 
oldalán CD22-re ható antitesteket 
injektáltak a hipokampuszba, míg 
az ellenkező oldalon hasonló el-
lenanyagot adtak be, mely viszont 
nem kötődött a CD22 fehérjéhez. 
Emellett mielinhüvelyeket is bejut-
tattak az agyba – ez burkolja az ideg-
sejtek nyúlványait, ám ennek a törmeléke 
időskorban bizonyítottan felhalmozó-
dik az agyban, és gátolja a mikroglia 
fagocitózisképességét. 48 órával az injek-
ció beadása után Wyss-Coray és társai azt 
találták, hogy azon az oldalon, ahol 
CD22 gátló antitesteket injektáltak 
a hipokampuszba, sokkal kevesebb 
mielinhüvely maradt, mint a túloldalon.

Hasonló kísérleteket végez-
tek az Alzheimer-kórt fémjelző 
β-amiloidok és a Parkinson-kórra 
jellemző α-synuclein felhalmozódá-
sával kapcsolatban; azon az oldalon, 
ahol a CD22 fehérjét a specifikus an-
titesttel gátolták, a mikroglia-sejtek 
könnyebben tüntették el a szennye-
ződéseket, mint az átellenes oldalon.

Ezután a kutatók 48 óráról egy 
egész hónapra hosszabbították meg 
a kísérleti időszakot, s ez alatt az agy 
mindkét oldalán folyamatos CD22-
blokkoló antitest-infúziót biztosítot-
tak. Megfigyelték, hogy az infúziót 
kapó öreg egerek két különböző ta-
nulási és memóriateszten is felülmúl-
ták az azonos korú kontroll társaikat.

„Mondhatjuk, hogy az egerek okosab-
bak lettek – mondta Wyss-Coray. 
– A CD22 blokkolása a mikrogliájukon 
visszaállította kognitív funkciójukat. 
Ezek szerint a CD22 egy új célpont, amit 
úgy gondolunk, hogy kihasználható a 
neurodegeneratív betegségek kezelésében.” 

Stanford Medicine

is jelentős területeket keríthetnek ha-
talmukba a szúnyogok. 2050-re sze-
zonálisan, 1-2 hónapos időszakokra 
akár a Balti-tenger déli partvidékén 
is felbukkanhatnak és fertőzhetnek. 
A pesszimista előrejelzés szerint pe-
dig Svédország és Norvégia sem lesz 
biztonságban a trópusi betegségeket 
illetően. A vírusoknak kitett embe-
rek száma 2080-ra megközelítőleg 
kb. egymilliárd fővel emelkedhet. 
A legnagyobb nyomás azonban 
Európára fog nehezedni, ugyanis az 
öreg kontinensen nagyjából 470 mil-
lió fő válhat a szúnyogok célpontjává.

A hőmérséklet emelkedésével új 
területek válnak ugyan veszélyez-
tetetté, azonban egyes tájak felsza-
badulnak a szúnyogok megszállása 
alól. Ezen területek közé tartozik 
Délkelet-Ázsia vagy Afrika nyuga-
ti, a Szaharától délre található része. 
Itt az állatok nem lesznek képesek 
az emelkedő hőmérséklet miatt to-
vábbadni a hordozott vírusokat.

A kutatás eredményei alapján te-
hát fokozott figyelmet kell tanúsí-
tanunk az eddig ismeretlen fenye-
getések iránt, ugyanis ezt a harcot 
nem lehet szúnyoghálóval és légy-
csapóval megnyerni.

DáviD tibor

Öreg egér nem vén egér

Egy fehérje antitestekkel való gát-
lásával a Stanford Egyetem Orvos-

tudományi Intézetének kutatói képe-
sek voltak javítani öregedő egerek 
kognitív képességeit. A Nature-ben 
megjelent tanulmány vezető szerző-
je John Pluvinage doktorandusz, a 
kutatás szenior vezetője Tony Wyss-
Coray neurológus professzor volt.

A Wyss-Coray-t évek óta fog-
lalkoztatja a kérdés, hogy a kor 
előrehaladtával az agy miért veszít 
az „élességéből”. Kutatásainak fóku-
szában az agysejtek mikroglia nevű 
csoportja állt; ezeknek az egyik leg-
fontosabb feladata, hogy „eltakarít-
ják” a fehérjelerakódásokat és a sejtes 
törmelékeket, melyek a normál me-
tabolikus folyamatok során keletkez-
nek. Ám általában a mikroglia-sejtek 
„szemétgyűjtő teljesítménye” az öre-
gedéssel csökken, bár eddig nem volt 

világos, hogy miért, és ez mennyiben 
felelős az életkorral kapcsolatos kog-
nitív teljesítmény romlásáért. De erős 
a gyanú, hogy a mikroglia-sejtek 
működésének változása szerepet 
játszhat a kognitív képességek rom-
lásában és egyes neurodegeneratív 
betegségek kialakulásában. 

A kutatók mintegy 3000 fehérje-
kódoló gént egyenként blokkolva 
vizsgáltak, hogy megtudják, az egyes 
gének gátlása hogyan hat az ege-
rek mikroglia-sejtjeinek fagocitózis-
képességére. (A fagocitózis során a 
sejt a környezetében található szilárd 
részecskét bekebelezi és „elemész-
ti”.) Ezzel párhuzamosan azt is meg-
vizsgálták, hogy a 3000 gén közül a 
kor előrehaladtával melyik fejező-
dik ki erősebben vagy gyengébben 
a tanulásért és emlékezésért felelős 
hipokampusz területen.

Meglepő módon a kutatók 
csak egyetlen gént (CD22) talál-
tak, mely hatással volt a mikrogliák 
fagocitózisára, és amelynek aktivitása 



Legszebb öröm a káröröm

A fejlett társas életmódot folytató 
fajok esetében sok olyan viselke-

désformát ismerünk, amelyhez az 
egyedek hatékony együttműködésére 
van szükség. A kooperációkészség 
egyik fontos előfeltétele az egyenlő 
elbánásra való érzékenység – más sza-
vakkal élve ez azt jelenti, hogy az 
adott egyed akkor működik együtt 
legszívesebben a társaival, ha ő is 
ugyanolyan (minőségű, mennyiségű) 
jutalmat kap ennek következtében, 
mint a többiek. Az „egyenlőtlenség-
averzió” néven is ismert jelenséget 
gyermekek mellett főemlősfajokon 
(pl. csimpánz, kapucinusmajom) is 
tesztelték. Az egyik híres kísérletben 
a majmoknak táplálékjutalomért kis 
köveket kellett az ember kezébe adni. 
A majmokat párosával tesztelték, 
úgy, hogy a szomszédos ketrecekből 
láthatták egymást, illetve azt, hogy a 
szomszéd mit kap jutalomképpen. 
Amikor ugyanazért a feladatért az 
egyik majom uborkát, a másik pedig 
szőlőt kapott, az uborkával jutalma-
zott egyed hamarosan hisztizni kez-
dett, kidobta a ketrecéből az uborkát 
és nem volt hajlandó tovább dolgozni. 
Ugyanez nem történt meg, ha mind-
két állat uborkát kapott az együttmű-
ködés fejében.

A szociális összehasonlítás képessége 
azonban más módon is befolyásolhatja 
a döntéshozatalt. Ugyanis az egyedek 

nemcsak arra lehetnek érzéke-
nyek, hogy saját maguk minél 
több (jobb) jutalmat kapjanak, 
hanem arra is, hogy a másik 
egyeddel összevetve járjanak 
jobban. Ez az ember esetében 
jól ismert káröröm biológiai 
magyarázata is – esetenként 
már attól jobban érezhetjük 
magunkat, ha másnak történik 
valami baja, hiszen ez verseny-
helyzetet feltételezve a mi elő-
nyünkre billentheti a mérleget.

Német kutatók ötletes kí-
sérleteikben most állatkerti csim-
pánzokat, valamint gyerekek két 
korcsoportját (5-6 és 9-10 évesek) ta-
nulmányozták azt eldöntendő, hogy 
a jutalom abszolút vagy relatív ma-
ximalizálására törekszenek-e majd 
egy társas feladat megoldásakor. 
Mindkét faj esetében ugyanaz volt 
az eljárás. A kísérleti alanyt egy part-
ner jelenlétében tesztelték (hasonló 
korú osztálytárs a gyerekeknél, il-
letve a csimpánzoknál egy számára 
ismerős majom). Az alanynak vá-
lasztania kellett két jutalom-összeál-
lítás közül. A választást követően a 
hozzá közelebb eső tálcáról az alany 
elvehette a jutalmat (csimpánznak 
alma, gyermeknek édesség), míg 
a tőle távolabbi tálcán levő jutal-
mat a partner kapta. A kísérleti 
felállásban a két jutalom-összeál-
lítás a következő volt: 2–1 és 3–6 
darab jutalom. Az alanyé mindig az 
első mennyiség lett (2 vagy 3 db). 
A kontroll helyzetben a két választás 
2–5 és 3–6 volt, vagyis itt az alany 2 
vagy 3 jutalmat gyűjthetett be, viszont a 
partner mindig többet kapott ennél. 

ÉT-ETOLÓGIA

A kontroll helyzetben azt ellenőriz-
ték, vajon az alanyok mutatnak-e 
preferenciát az abszolút értelemben 
több megszerezhető jutalom felé – 
nem meglepő módon mind a csim-
pánzok, mind pedig a gyerekek így 
cselekedtek korcsoporttól függetle-
nül (a 3–6 darabos opciót választot-
ták). A teszthelyzetben viszont két-
féle elképzelés ütközött. Ha az alany 
itt is az abszolút mennyiségek szerint 
választ, akkor megint a 3–6 da-
rabos megoldást mutatja. Ha viszont 
az a fontos neki, hogy ő járjon job-
ban a partnerhez képest, akkor a 
2–1 darab jutalmat kell válassza, hi-
szen így neki jut (relatíve) több juta-
lom a partnerrel szemben. 

Az eredmények szerint a csim-
pánzok és a fiatalabb gyermekek az 
abszolút mennyiség szerint választa-
nak, vagyis a maguknak 3, a part-
nernek 6 jutalmat eredményező meg-
oldást preferálják. Az idősebb gyer-
mekek viszont már az esetek felében 
a saját magukat relatív előnybe hozó 
opció mellett döntöttek. Ez ugyebár 
pedig „költséges” vetélkedés, hiszen 
így hiába kapnak ők több jutalmat, 
mint a partnerük (kettőt eggyel 
szemben), viszont elesnek a három 
jutalomtól. Ezeknél a választásoknál 
valószínűleg az extra motivációt az 
jelentette, hogy ezeknek a gyere-
keknek kevesebb örömet okoz a saját 
jutalom mennyiségének az emelke-
dése akkor, ha ezzel párhuzamosan 
a másik gyerkőc még többet kap. 
A kutatók vélekedése szerint a gyer-
mekek idősebbé válásával előtérbe 
helyeződnek a versengő szituációk, 
ahol a presztízst a másokkal össze-
hasonlítva jobb teljesítmény jelenti. 
A kisebb gyerekek és a csimpánzok 
esetében viszont a legerősebb moti-
vációt az azonnal megszerezhető ju-
talom abszolút nagysága jelenti.

Pongrácz Péter
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PRÓBÁLJA KI 
LEGÚJABB
NYELVVIZSGÁNKAT! 

Az első hazai fejlesztésű  
számítógépes nyelvvizsga

AZ ÚJ NEMZEDÉKNEK!

Államilag elismert nyelvvizsga

Rejtvényjátékunk e heti védett faja, a Thlaspi jankae (vízszintes 1.) 
a Kárpát-medence bennszülött növénye, melynek rendszertani 
besorolása vita tárgya. Némely botanikus szerint e kicsiny ter-
metű, keresztesvirágú növény, mely jellegzetes nevét az érett 
becőterméséről kapta, hazánkban csupán a Tornai-karszton talál-
ható meg, míg a többi állomány a közeli rokon, ám diploid Thlaspi 
hungaricumhoz (vízszintes 31.) tartozik, ez utóbbi a Pilistől az 
Északi-középhegységgel bezárólag több helyen is előfordul.

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négy-
zetet. A 10. heti Élet és Tudományban elkezdődő 20 hetes rejt-
vényciklusunk végére a négyzetek betűi – helyes sorrendbe 
rakva − egy 150 éve született magyar botanikus nevét adják 
ki. A név megfejtői között az Élet és Tudomány negyedéves 
előfizetését sorsoljuk ki. 

VÍZSZINTES: 1. A faj közönséges neve. 9. Becézett Erika. 10. Apró 
kalitkalakó. 12. Huszonnégy órai. 14. A -get képzőpárja. 15. Az alumínium 
vegyjele. 16. Igen régi időszak. 17. Felső végtag része. 19. A buddhizmus 
japáni ága. 20. Tombolát húz. 22. Talicskán szállít. 23. Hegedű tartója. 24. 
Általános, röv. 25. Orra bukik. 27. Gépkocsivezető, röv. 28. A -től ragpárja. 
29. Írmagja sem marad. 31. A rokon faj. 32. Ütőhangszer. 34. ... hegedű; játék 
hangszer. 35. Céltalanul, bámészkodva járkál. 38. Levegő.

FÜGGŐLEGES: 1. Dsida ...; XX. századi erdélyi költő. 2. Hernyó 
módjára halad. 3. Égtáj, költői szóval. 4. Az amerícium vegyjele. 5. 
Egyesületi személy. 6. Olimpiai bajnok holland úszónő. 7. Belekezd 

Próbálja ki!

mondanivalójának fő témájába. 8. A stroncium vegyjele. 11. Ájulásszerű 
állapotban levő. 13. Anyagi részecske. 18. Halászeszköz régies neve. 
20. Számos. 21. Cseppfolyóssá vált hó, jég. 22. Virág része. 23. Tört 
szálú (len, kender). 26. Folyami kavics. 27. Borókaízű pálinka. 30. Szö-
vetség. 33. Női név, becenév is. 36. Fél yard! 37. Gróf, röv.

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: Homoki nőszirom
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ÉT-IRÁNYTŰ  ÉT-IRÁNYTŰ Bánsághy Nóra rovata

Április 10-én újra elindult a 
Filmklub az Akadémián soro-
zat a Magyar Tudományos Aka-
démián, mely  nyolc héten át iz-

galmas, változatos tematikájú filmekkel várja a látogatókat.
A Filmklubon bemutatásra kerülő filmek témakörei – 

a korábbi évekhez hasonlóan – a társadalomtudomá-
nyoktól egészen a természettudományig terjednek. 

A természetfilmek között Szendőfi Balázs, Mosonyi 
Szabolcs és Tóth Zsolt Marcell alkotásával találkozhat a 
közönség. Szó lesz a Tátra vizeiben élő természetes hal-
közösségekről és tájidegen fajokról, a Balaton és környe-
zete élővilágáról, valamint a hazánk nemzeti parkjaiban 
dolgozó természetvédelmi őrök áldozatos munkájáról. 

A vetítéseket minden alkalommal kötetlen beszélgetés 
követi, melynek vendégei a film készítői mellett meghí-
vott kutatók, szakértők lesznek. A részvétel ingyenes, de 
előzetes regisztrációhoz kötött. A vetítések 17:30-kor 
kezdődnek az MTA Székház Dísztermében. További 
részletek a filmekről az mta.hu oldalon találhatók.

Másfél éves szünet után újra-
indította a zalaegerszegi Gö-
cseji Múzeum A hónap mű-
tárgya sorozatát, melynek 

során a múzeum zalaegerszegi közintézményekben mu-
tatja be gyűjteményének egy-egy jellegzetes, szép darab-
ját. A 2021 februárjáig tartó programsorozat a régészeti 
ásatások során előkerült leletekből, valamint a néprajzi 
gyűjtemény anyagából mutat be válogatást.

Mint ismert, a közgyűjtemény elköltözött az intéz-
mény külső felújítása, belső átalakítása miatt egy jóval 
kisebb épületbe. Az ideiglenes épületben kiállítótér 
nincs, de mindig megtalálják a jelenlét módját egy-egy 
minitárlat, szabadtéri vagy vándorkiállítás formájában.

Ez alkalommal a zalaegerszegi 
városháza aulájában álló vitrin-
be költöztettek be egy igen be-
cses darabot, egy cilindert a 
hozzá készített kalapdobozával 
együtt. A hétköznapokon viselt 
kürtőkalap utódjának számító 
cilindert a XX. század elején 
már csak az alkalmi férfiviselet 
kiegészítőjeként hordták. A be-
mutatott minőségi darabot fi-
nom cilinderplüssből készítet-
ték, selyemmel bélelték, alján szalaggal erősítették meg, 
karimáját pedig fekete ripszselyemmel borították.

A 2021. februárig tervezett sorozatban a hónap műtár-
gyai között lesz egy olyan likőröskészlet és tányér, amelyet 
a polgári családok a múlt század elején használtak, máskor 
egy kerámiából készült patikaedény kerül majd az üveg-
vitrinbe, sőt egy miniatűr szőlőprést is bemutatnak majd. 

A fennállásának 80. évforduló-
ját ünneplő budapesti Lengyel 
Intézetben a lengyel független-
ség visszaszerzésének 100. év-

fordulója alkalmából rendezék meg A visszavett vá-
ros – Fotóriport Varsóról 1918-1939 című kiállítás. 
A tárlat egy fotográfiai történet, séta a két világháború 
közötti Varsó utcáin, talál-
kozás a lakóival. A kuráto-
rok, Anna Brzezińska és 
Katarzyna Madoń-Mitzner 
célja az volt, hogy bemu-
tassák, miként változott 
és fejlődött a két vi lág-
háború között eltelt 
nem egész húsz év alatt 
a II. Lengyel Köztársaság 
fővárosa, hogyan élte hét-
köznapjait és ünnepeit 
Varsó lakossága.
„Bizonyos témák még mindig aktuálisak, egyes fotók 
nosztalgiát ébresztenek, mások megnevettetnek 
vagy bámulatba ejtenek egzotikájukkal. Megint má-
sok megdöntik a lengyel fővárosról kialakult sztere-
otipizált, idealizált képet. A kiállítás főhősei Varsó 
lakói. Szeretnénk megmutatni, hogy valójában nem is 
olyan távoli ez az időszak.” – nyilatkozta Katarzyna 
Madoń-Mitzner. A tárlat május 3-ig látható.

A Budapest Fotó Fesztivál 
és a Camões Intézet – 
Budapest együttműködé-
sében valósult meg a Bu-
dapest Projekt Galériá-
ban látható Változó 
tájkép – modern por-

tugál fotográfia című kiál lítás, mely a modern 
tájkép fogalmát vizsgálja négy kortárs portugál fo-
tográfus különböző nézőpontjából.

A tájkép, amely a vizuális művészet egyik örök témá-
ja, az eltérő fotográfiai munkák értelmezésében for-
málódik újjá. Tiago Casa-
nova, Paulo Catrica, João 
Grama és Tito Mouraz a 
tradicionális területek, il-
letve a modern társada-
lom által alakított táj lát-
képét ábrázolják. Az áp-
rilis 20-ig látható képek 
az érintetlen portugál táj 
és a természet misztiku-
mát, vagy ennek ellentétét, a turizmus és az ipar által 
formált területek komplexitását mutatják be, egy új to-
pográfiát vizuális megfogalmazásban.

MTA Filmklub

Modern tájkép

Minitárlatok

Mesélő fotográfiák
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A hátlapon
Calgary
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Tudománnyal az illegális
favágók ellen
Amikor öt évvel ezelőtt 420 tonna 
paliszanderfa-szállítmány érkezett az 
egyik Sri Lanka-i kikötőbe, a vámosok 
azonnal gyanút fogtak. Noha a szállí-
tólevélen az állt, hogy a fa Tanzániából 
származik, kiderült, hogy a származási 
helye valójában Madagaszkár, amely 
azonban már évekkel korábban betil-
totta a veszélyeztetett státuszú, mégis 
rendkívül keresett fafajta kivitelét.

Versengő vágyak
Minden előlénynek vannak bizonyos 
szükségletei, melyek kielégítésére 
vágyakoznak, ezek a vágyak vagy 
motivációk pedig a viselkedés leg-
főbb irányítói. A viselkedéssel fog-
lalkozó tudományterületek régóta 
kutatják a motiváció jelenségét, ezzel 
kapcsolatban az egyik legizgalmasabb 
fejlemény a jutalmazó-rendszernek is 
nevezett agyi hálózat felfedezése volt.

Barkasszal indulni a Forma–1-en
Máté Bence tizenhét éves korában 
nyerte el A Világ Ifjú Természetfo-
tósa, huszonöt évesen pedig a Világ 
Természetfotósa címet. A Szent István 
téri kiállítása apropóján beszélgettünk 
két évtizedet felölelő munkásságáról, 
melyben egyre fontosabb szerepet 
kap a természetfotózás és a termé-
szetvédelem kapcsolata.

A Bow és az Elbow folyó összefolyá-
sánál, 80 kilométerre a Sziklás-hegy-
ségtől fekszik a kanadai Alberta tar-
tomány legnépesebb városa, Calgary.

Nevét a Skóciához tartozó Mull 
szigeten található Calgary után kap-
ta az 1870-es években, amikor a ka-
nadai lovasrendőrség alakulata rend-
teremtés céljából erődöt épített a két 
folyó találkozásánál. A település 
gazdasági alapját kezdetben a kül-
terjes állattenyésztés határozta meg, 
majd 1914-ben a város közelében 
fekvő Turner völgyben olajra buk-
kantak. Az olaj felfedezése Calgary 
gazdasági életét új alapokra helyezte, 
és fejlődését addig soha nem látott 
mértékben gyorsította meg. 

A város négy nagy részből áll: észak-
kelet (Northeast, NE), délkelet (Sout-
heast, SE), délnyugat (Southwest, 
SW) és északnyugat (Northwest, 
NW). Az égtájak rövidítésének két 
betűje a házszámok és az utcák nevei 
után következnek.

A „napsütés városának“ is nevezett 
Calgaryban számos zöldövezeti terület 
található: közel 550 parkja van, melyek 
nagy része mesterségesen kialakított, 
több park azonban eredeti zöldterület, 
a szabad természetnek a város kiala-
kításakor érintetlenül hagyott darab-
ja. A Prince’s Island Park nyugati hatá-
rán található a város egyik legvitatot-
tabb turisztikai látványossága a Béke 
híd (Peace Bridge). A különös megje-
lenésű gyalogos hidat – melyet Santia-
go Calatrava spanyol építész tervezett 
– 2012. március 24-én nyitották meg 
a nyilvánosság előtt. A híd az elmúlt 
évek során a város szerves részévé vált, 
megközelítőleg 6000 ember használja 
naponta, valamint 2012-ben a 10 leg-
jobb építészeti projekt közé sorolták.

Kép: https://padmeeblog.
wordpress.com

Szöveg: papp csilla
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