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A Múzeumok Majálisán múlt hét végén kiderült, mely 
intézmények nyerték el idén a Pulszky Társaság szakmai 
elismeréseit. 

Az Év Kiállítása díj pályázóiról, a zsűri által elismert 
tárlatokról, valamint a versengés nyerteséről néhány ol-
dallal odébb, e lapszámunkban olvashatják cikkünket.

Az Év Múzeuma díjat – amelyet  1996-ban alapított a 
Pulszky Társaság – s a díjjal járó, az Arcanum Kft. által 
felajánlott 500 000 forint értékű digitalizálási szolgálta-
tást idén a nyíregyházi Jósa András Múzeum nyerte el. 

A zsűri értékelése szerint: a nyírségi megyeszékhely múze-
uma az elmúlt években stratégiai alapú irányváltáson esett 
át. A változás a közönség felé történő nyitást, a múzeumnak 
a város meghatározó és közismert oktatási, kulturális, tudo-
mányos kutatási színterévé történő átalakítását célozza, 
vagyis, hogy a múzeumban őrzött tudás, a kutatások ered-
ményei minél szélesebb kör számára legyenek elérhetőek. 
A múzeum 2018-ban ünnepelte alapításának 150. évfordu-
lóját és az évforduló alkalmat adott arra, hogy tevékenysé-
gét jobban kitárja a város és tágabb környezete felé. 

Az intenzív és lendületes munkának köszönhetően 
pezsgő múzeumpedagógiai, ismeretterjesztési, turiszti-
kai centrummá alakult az intézmény. Az oktatási intéz-
ményekkel kialakított együttműködések, a város turisz-
tikai szolgáltatóival kiépített kapcsolatok és a kapcsolódó 
kedvezményrendszer elősegítik a közönségszervezést is.

Az eredményeket egyértelműen mutatja, hogy a múze-
um új szellemben szervezett kiállításai – különösen a 
Seuso-kiállítás és az annak sikerére építő Munkácsy 50 – 
jelentős számú látogatót vonzottak, és a múzeum látoga-
tóinak száma éves szinten több mint kétszeresére emelke-
dett. Mindezt úgy sikerült elérni, hogy közben a tudomá-
nyos és publikációs tevékenység sem szorult háttérbe.

Az Év Múzeuma pályázat bíráló bizottsága döntése ér-
telmében az intézmény helyi és nemzetközi kapcsolatai-
nak erősítéséért, kommunikációs tevékenységének sike-
res megújításáért és a múzeumalapítás 150. évfordulójá-
nak sokoldalú, tudományos és közönségkapcsolati hasz-
nosításáért kapta a Jósa András Múzeum Az Év 
Múzeuma 2019 elismerést.

A pályázat különdíjasairól jövő heti lapszámunkban tu-
dósítunk.

G.Á.

Kedves Olvasónk!

Címlapon: Holland őshonos szarvasmarhafajta 
(Gulyás András felvétele A vihardagályban 
született Texel című cikkünkhöz)
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Az állatok agyműködését az ingerlés 
előtt is vizsgálták, nyugalmi funk-
cionális MRI segítségével. Ezzel az 
agy különböző területei vérátáram-
lásának megváltozásai rögzíthetők, 
ami összefüggésben van az adott 
agyterület működésének intenzitá-
sával. Az első felvételeket követően 
az ultrahangos berendezést az álla-
tok leborotvált fejbőrére helyezték, 
majd 40 másodpercen keresztül 
alkalmaztak 250 kHz-es ingerlést 
(nem folyamatos, hanem periodikus 
ingerlést használtak a célzott terüle-
tek túlzott felmelegédésének elkerü-
lése végett). Ezután szintén nyugal-
mi fMRI-felvételek készültek az ál-
latok agyáról. Az fMRI-adatokból 
konnektivitási mutatókat lehet 
számítani, amelyek azt mutatják, 
hogy két agyterület vérátáramlá-
sának változásai mennyire vannak 
összhangban. Ebből a két agyterü-
let közti együttműködés mértékére 
következtetnek. Az adatok szerint 
az ingerlés után akár két órával is 
kimutatható volt a konnektivitás 
megváltozása a célzott terület és a 
vele kapcsolatban lévő más agyte-
rületek között. Emellett úgy tűnik, 
sikeres volt a mélyen fekvő amigdala 
és az övtekervény elülső részének az 
ingerlése is.

Korábban egyes kutatók felvetet-
ték, hogy az ultrahangos ingerlés 
azért befolyásolhatta a rágcsálók 
agyműködését, mert a hallórend-
szerük feldolgozta a hangokat. Ez 
esetben jóval a makákók hallástar-
tományán kívül esett az alklamazott 
frekvencia, ráadásul az agyműködés-
re gyakorolt hatás az ingerlést követő-
en akár órák elteltével is kimutatható 
volt, a kutatók szerint tehát valószí-
nűtlen, hogy valóban a hallórendszer 

Transzkraniális 
ultrahangos ingerlés

Az agy egy rendkívül összetett 
szerkezet, titkainak megértésé-
hez sokféle megközelítést al-
kalmaznak az idegtudósok. 
A módszerek egy része valami-
lyen módon befolyásolja az ideg-
rendszer működését (például egy 
agyterület sértésével vagy elekt-

romos ingerlésével), a kutató pedig 
megfigyeli milyen hatással van ez 
például a viselkedésre. Ez a stratégia 
rengeteg izgalmas eredményt szült, 
de mivel maradandó károsodásokat 
okoznak a különböző beavatkozá-
sok, ezek nyilván nem használhatók 
az emberekkel történő kísérletezés 
során. Vannak olyan módszerek is, 
amikkel az emberi idegrendszer mű-
ködését is etikusan befolyásolhatjuk, 
de ezek csak az agykérget képesek 
elérni (transzkraniális egyenáramú 
ingerlés). Talán szükségtelen hang-
súlyozni, hogy elképesztő jelentő-
séggel bírna egy olyan módszer, 
amivel biztonságosan és maradandó 
károsodások nélkül lehetne befolyá-
solni az emberi agy működését.

Egyesek szerint elképzelhető, hogy 
a transzkraniális ultrahangos in-
gerlés lehet ez a módszer. 2011-ben 
publikálták az első tanulmányokat, 
amelyek kimutatták, hogy a fóku-
szált ultrahang hatással van az ideg-
rendszer működésére. A módszer 
neve abból a tényből fakad, hogy a 
hangrezgések a koponyán keresztül, 
vagyis transzkraniálisan érik el az 
agyat. A készüléket elég a fejbőrre 
helyezni, tehát nincs szükség mű-
téti beavatkozásra a használatához. 
Egyelőre azonban nem tudjuk, ho-
gyan befolyásolják az ultrahangok 
az agyműködést, sem a pontos ha-
tásokat, de még csak a hatások idő-
beli lefutását sem. Továbbá az sem 
világos, hogy lehetséges-e mélyen 
elhelyezkedő agyi struktúrákat in-
gerelni ultrahanggal. Ezen kérdések 
egy részére adott választ egy európai 
kutatócsoport két új tanulmánya.

A kutatók makákókon végezték el 
kísérleteiket. Az állatokat elaltatták, 
a fejükről mágnesesrezonancia kép-
alkotással (MRI) készültek felvéte-
lek, ezek alapján célozták be az agy 
különböző területeit (ezek között 
voltak felszíni struktúrák és mé-
lyebben elhelyezkedő agyterü-
letek is, mint például az amigdala). 

állna a hatás hátterében. Az is fel-
merült már, hogy az ultrahang az 
erek kitágítása révén éri el a hatását, 
de a kutatók nem találtak erre utaló 
jeleket az állatok agyának szövettani 
vizsgálatával.

Összességében tehát úgy tűnik, 
hogy a transzkraniális ultrahangos 
ingerlés alkalmas lehet akár mélyeb-
ben elhelyezkedő agyterületek célzá-
sára is, ráadásul a hatása akár órákig 
is eltarthat, bár az még nem vilá-
gos, hogy ez milyen viselkedéses 
vagy kognitív változásokkal jár 
együtt. A tanulmányok szerint 
a módszer fiziológiai alapja nem 
a hal lórendszer ingerlése és nem 
is a vérerek kitágítása. Bíztató, 
hogy a kutatók nem találtak szöveti 
károsodásra utaló jeleket a kísérleti 
állatok agyában, azonban még to-
vábbi vizsgálatok szükségesek ah-
hoz, hogy a módszer embereken is 
alkalmazható legyen.

ReichaRdt RicháRd

Pókokat zombivá 
változtató darázs

Egy parazitoid darázs lárvá-
ja események egész láncolatát 
indítja el a pók gazdatestének 
működésében annak érdeké-
ben, hogy az utóbbi mindent 

elkövessen azért, hogy a kifejlett 
darázs majd a lehető legnagyobb 
biztonságban és kényelemben kezd-
hesse meg életét. William Eberhard, 
a Smithsonian Trópusi Kutatóintézet 
emeritusza és Marcelo Gonzaga, a 
brazíliai Uberlȃndiai Központi Egye-
tem munkatársa széles körű bizo-
nyítékkal szolgált arról, hogy egyes 
parazitoid darázslárvák az önnön 
fejlődésükhöz szükséges pók egyes 
hálószövési mechanizmusaiért fele-
lős hormont, az ekdizont használják 
a pók viselkedésének megváltozta-
tására. A biológusok eredményeiket 
a Biological Journal of the Linnean 
Society nevű tudományos szaklapban 
publikálták.

Eberhard és Gonzaga megfigyelései 
alapjául a Polysphincta darázscsoport 
tagjai szolgáltak, melyeknek világ-
szerte 25 génuszát ismerjük. A nős-
tény darázs megragadja a kiszemelt 
pókot, majd fullánkjával megszúrja 
azt, ideiglenes bénulást okozva. 
Az áldozatul esett pók tehetetlenségét 
kihasználva a nőstény darázs elhelye-
zi petéjét a pók testfelszínén. A pók 

A transzkraniális ultrahangos ingerlés alkalmas 
lehet az agyi idegsejthálózatok működésének 

befolyásolására műtéti beavatkozás nélkül 
(FORRÁS: BMCNEUROSCI.BIOMEDCENTRAL.COM)
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Az egész helyzet drámaiságát tovább 
növeli, hogy a pókot végül majd el-
pusztító darázslárva tulajdonképpen 
nincs közvetlen kapcsolatban a pók-
test idegrendszerével – a lárva ugyanis 
külső parazita, mely jellemzően a pók 
utótestén foglal helyet. Egyetlen mó-
don kerül kapcsolatba a pók agyával, 
mégpedig úgy, hogy viselkedésmó-
dosító (pszichotróp) anyagokat, jelen 
esetben például valamennyi ekdizont 
injektál annak testébe. 

„Bizonyos megfigyeléseink alapján kije-
lenthetjük, hogy a darázslárvával fertőzött 
pókok által szőtt háló sok esetben nagyban 
emlékeztet arra a fajta hálóra, amelyet a 
pók egy-egy vedlés előtt sző saját maga szá-
mára” – mondta Gonzaga. Ezt a meg-
figyelést egy másik korábbi észrevétel-
lel is ötvözték a kutatók, miszerint egy 
bizonyos pókcsoport testében a peték 
védelmére szőtt hálóbölcső, a kokon 

nagyjából egy óra után teljesen visz-
szanyeri mozgásképességét, testén pe-
dig megindul a pete, később pedig az 
ebből kikelő lárva fejlődése. A lárva 
néhány hétig a pók testén utazik, apró 
lyukat fúrva annak utótestébe, hogy 
azon keresztül a belső szerveivel, test-
folyadékaival táplálkozhasson, ami 
végül a gazda lassú halálát okozza. 
Mielőtt azonban ez bekövetkezne, a 
darázslárvák briliáns módon gondos-
kodnak magukról: „zombifikálják” 
a pókokat. Hogy miként?

A kutatók alaposan körüljárták, 
hogy egyáltalán mely darázsfajok 
tesznek „zombivá” pókokat lárvájuk 
kinevelésére. A korábbi munkákból 
összegyűjtött adataik mellé újabb, 
molekuláris alapú megfigyeléseket 
is végeztek. Hogy mindezt még egy 
kicsit megtámogassák, Costa Ricá-
ban honos pókokat emeltek be meg-
figyeléseikbe és kísérleteikbe, és arra 
jutottak, hogy a darázslárvák ma-
guk is használnak ekdizont a pókok 
viselkedésének átprogramozásához.

Eberhardék számára az okozta az 
egyik legnagyobb fejtörést, hogy 
pontosan hogyan is képes egyetlen 
darázsfaj több különböző pókfaj há-
lószövési viselkedését is megfelelően 
módosítani annak érdekében, hogy 
utódaik számára a pók – a darázs 
szemszögéből – a megfelelő bábböl-
csőt szője meg. Ez a legbonyolultabb 
esetekben kiterjed a pókok viselke-
désének legapróbb mozzanataira is: a 
hálószövésre alkalmas helyszín kivá-
lasztása, a háló szerkezetelemeinek 
módosítása, melyek együttesen egy 
védett, biztonságos helyet fognak 
nyújtani a fejlődő darázsnak.

megszövésekor nagyon magas az egész 
képletben érintett ekdizon hormon 
koncentrációja. Ezt a hormont használ-
ják maguk a lárvák is. Ez arra utalhat, 
hogy ezen keresztül a darázslárva visel-
kedésmódosító stratégiája olyan eleme-
ket érint, amelyek már amúgy is jelen 
vannak a pók idegrendszerébe kódolva. 
Az ebbe a rendszerbe történő beavatko-
zással a darazsak biztosítják a lárva és 
a bábalak biztonságát – a gazdatest ká-
rára. A lárva tulajdonképpen védelmi 
funkció betöltésére alkalmas hálót szö-
vet a pókkal, saját maga számára.

„Most, hogy van egy magyarázatunk a 
dolgok mikéntjére, további kérdések ötle-
nek fel – folytatta Eberhard. – Mint-
hogy a pókok által szőtt háló pontosan rög-
zíti a pók hálószövési magatartását, lehető-
ségünk nyílik a pókok zombivá válásának 
igen részletes tanulmányozására azzal, 
hogy a kokon és a vedlőhálók szálainak 
szerkezetét vesszük nagyító alá. Ezek a 
hálótípusok igen változatosak lehetnek, a 
köztük levő átfedés nagyon kicsi.”

A lárvák minden bizonnyal módo-
sítanak egy kicsit a vedlőháló – ne-
vezzük úgy – tervrajzain, hogy ez-
zel plusz védelemre tegyenek szert. 
Azok a mechanizmusok, amelyekkel 
ezeket a kis módosításokat a darázs-
lárvák elérik, minden bizonnyal a 
pók testébe injektált ekdizon meny-
nyiségének, valamint a beinjektálás 
időpontjának folyamatos változta-
tásában rejlenek. Az is elképzelhető, 
hogy a bejuttatott ekdizonmolekulák 
szerkezetében történik valamiféle 
változás, de ez utóbbi kérdést rész-
leteiben egyelőre még nem sikerült 
megválaszolniuk a biológusoknak.

Szabó MáRton

Polysphincta boops parazitoid darázs

Araniella sp. pók testén élősködő Polysphincta boops darázs lárvája
 (KÉP: FRIZTÉN ÉS SHAW, 2014)

1mm 1mm
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Falun hízik  
a túlsúlyosság

A világon gyakorlatilag min-
den országba begyűrűzött, jár-
ványszerűen elterjedt elhízást 
mindeddig alapvetően urbá-
nus problémának tekintették. 
Hiszen teljesen logikusnak tűnik 
az, hogy a városokban lakó em-
berek testsúlya hajlamosabb az 
egészséges szint fölé emelkedni, 
minthogy életmódjuk véglete-
sen elszakadt a természettől, és 
többségükben kevés mozgással 

járó munkát végeznek. Továbbá a 
közfelfogás szerint ők fogyasztják a 
legtöbb egészségtelen, magas cukor- 
és zsírtartalmú táplálékot, gyorsétter-
mi fogásokat, túlcukrozott üdítőket. 

Ellentétben velük, a vidéki emberek 
még megőrizték azt az életformát, 
amely a sok szabadban töltött idővel, 
kemény fizikai munkával és a sok 
zöldség- és gyümölcsfogyasztással szin-
te észrevétlenül is lehetővé teszi, hogy 
testtömegindexük a normális tarto-
mányban maradhasson. Ezenkívül nagy 
különbség van (legalábbis így gondolták) 
a végletesen feldolgozott élelmiszerek 
elérhetőségében is városok és falvak kö-
zött. A városok szegénynegyedeit „élel-
miszer-sivatagoknak” is nevezik, mert 
az ott lakók szinte kizárólag silány mi-
nőségű, túlságosan feldolgozott, magas 
kalóriatartalmú étkekhez jutnak hozzá. 
A falvakban a közfelfogás szerint viszont 
éppen ezekből van hiány, az emberek azt 
eszik, amit megtermelnek maguknak.

A városokban minden adott ahhoz, 
hogy az emberek mozgás nélkül utaz-
hassanak, dolgozhassanak és szóra-
kozhassanak. Több az autó, sűrűbb a 
tömegközlekedés, (világszinten) több a 
tévé, a videojáték, tehát olyasmi, ami 
előtt órákig lehet ülni mozdulatlanul.

Az eddigi legteljesebb, az elhízás élet-
módbeli, környezeti faktorait vizsgáló, 
globális kutatás eredményei szerint 

mindez csak mítosz. Sőt, pont a köz-
hiedelmek ellenkezője az igaz: jelenleg 
ugyanis a falun lakó emberek túlsú-
lyossága a világméretű elhízásjárvány 
terjedésének fő motorja.

Persze az a vélekedés, miszerint az 
urbanizáció hozzájárult (sőt ez volt a 
fő oka) az elhízás terjedéséhez, nem 
nélkülöz minden alapot, hiszen szá-
mos tanulmány talált a múltban ösz-
szefüggést a testtömegindex (BMI) 
és az urbanizáció foka között. Csak-
hogy a legtöbb vizsgálat eddig nem 
vizsgálta elkülönítve a városokban 
és a vidéken lakó népesség BMI-
trendjeit, továbbá manapság egy-
re több kutató kérdőjelezi azt meg, 
hogy a BMI jó mérőszáma az elhí-
zásnak (a testtömegindex=testsúly 
(kg)/magasság (m)2). A BMI-vel 
szembeni legfőbb kritika, hogy 
nem vesz tudomást arról, hogy az a 
testsúly milyen szövetekből tevődik 
össze. Ugyanannyira minősül elhí-
zottnak egy 130 kilós ember, akinek 
testtömegét jó részt zsír adja, és az a 
130 kilós csúcsatléta, akin egy deka 
zsír nincs, csak színizom.

A nem fertőző betegségek (NDC) 
kockázati tényezőit kutató, több 
száz fős tudományos konzorcium 
(NDC Risk Factor Collaboration) 
a Nature-ben publikálta világmére-
tű elhízásfelmérésének eredményeit, 
amelyek megkérdőjelezik azt, hogy 
a túlsúlyosságot alapvetően az urba-
nizáció okozza. Az eredmények nem 
előzmény nélküliek, hiszen már ed-
dig is napvilágot látott néhány kuta-
tás, amelyek arra utaltak, hogy az el-
hízás gyorsabban terjed az alacsony 
jövedelmű vidéki közösségekben, 
mint a városokban. Ennek egyik 
oka, hogy a globális kereskedelem 
révén manapság már egyre kevesebb 
olyan térség létezik a világban, ahol 
ne lennének ugyanazok az élelmi-

szerek elérhetők, mint a legnagyobb 
városokban is. Emellett a mezőgaz-
daság gépesítésével a falusi emberek 
életmódja is mozgásszegénnyé vált. 

Ez az első kutatás, amely szinte a 
világ minden országának adatait 
tartalmazza, és ugyanakkora súlyt 
fektet az iparosodottabb és az elma-
radottabb országokra, és ezeken be-
lül a vidékre és a városokra. Ebből ki-
derül, hogy a gazdag országokban már 
ma is több a vidéki túlsúlyos és elhízott 
(arányaiban), mint a városokban. 
Továbbá a szegényebb országokra 
jellemző trendek arra utalnak, hogy 
hamarosan ők is felzárkóznak, és ott 
is nagyobb arányban fognak az elhí-
zottak vidéken élni, mint a városok-
ban. Tehát mindez azt jelenti, hogy 
hamarosan a világ minden pontján 
több elhízott fog élni, mint normális 
testalkatú (vagy sovány). 

E trend alól csak a legsúlyosabb éh-
ségövezetek jelentenek kivételt (Afri-
ka Szaharától délre eső vidékei, Dél-
kelet-Ázsia, illetve néhány más ország 
a világban). Mindezek az eredmények 
a szerzők szerint alapvető változást 
kell, hogy kiváltsanak a világméretű 
elhízásellenes programokban, ame-
lyek addig szinte kizárólag a vá-
rosokra koncentráltak, míg a harma-
dik világ falvait inkább az éhezés által 
veszélyeztetett térségekként könyvel-
ték el. Ez természetesen nem azt je-
lenti, hogy az elmaradott országok-
ban élő vidéki emberek jól tápláltak 
lennének, a szó minőségi értelmében. 
Éppen szegénységük az egyik mozga-
tórugója az elhízásnak, ugyanis csak 
az egysíkú, gyenge minőségű élelmi-
szereket képesek megvásárolni. Ettől 
elhíznak, miközben számos fontos 
tápanyag nem jut a szervezetükbe.

Szerte a világon elindultak az elmúlt 
évtizedekben azok a programok, 
amelyek a városi lakosság mozgását és 
egészséges táplálkozását szorgalmaz-
zák (bicikliutak, nyilvános sportpá-
lyák, a zöldségek és gyümölcsök elő-
térbe helyezése). Eközben a vidéket fi-
gyelmen kívül hagyták. A tanulmány 
szerzői ezért arra hívnak fel, hogy e 
programokat országossá és inkluzív-
vá kell tenni, hogy abból a falvakban, 
tanyákon élők is részesüljenek. A java-
solt lépések között találjuk az iskolai 
étkeztetés reformját, a túlzottan fel-
dolgozott élelmiszerek figyelmeztető 
címkékkel való ellátását és a falusi 
sportolási lehetőségek bővítését is. 

KovácS MáRK
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Pár évvel ezelőtt a szemünkben 
találtak egy rejtett területet, 
melyet a 2013-ban megjelent 

tanulmány első szerzője után Dua-
rétegnek kereszteltek el. A szaruhár-
tyában helyet foglaló képlet létezésé-
nek felismerése nemcsak az anató-
musokat töltheti el örömmel, de a 
klinikumban dolgozókat is: az ott 
megjelenő betegségek diagnózisa és 
műtétes kezelése szempontjából is 
fontos ez a felfedezés.

Ez év elején Grüneboomnak és csa-
patának a Nature Metabolism szak-
lapban megjelent munkája kapcsán 
találkozhatunk egy anatómiai új-
donsággal. A megfigyelt anatómiai 
képletek fontos szerepet töltenek be 
a szervezet működése során, sok is 
van belőle, mégsem tudtunk róla: 
senki nem kereste és csak az utóbbi 
években váltak elérhetővé olyan 
vizsgálati technikák, melyekkel lát-
hatóvá váltak számunkra. 

Átjárhatatlan-e  
a kéregállomány?

A kutatók a csontok vérellátását és a 
neutrofil sejtek csontvelőből való el-
vándorlását szerették volna jobban 
megérteni. Ezek a bekebelezést vég-
rehajtó fehérvérsejttípusok a csont-
velői őssejtekből keletkeznek és szá-
mos egyéb feladatuk mellett az el-
sők, melyek odaérnek egy daganat, 
környezeti behatások vagy valami-
lyen bakteriális fertőzés miatt be-
gyulladt területre. A neutrofil sejtek 
nemcsak az ereket használják ki a 
helyszínre jutás során, de a szövetek 
közti állományon is képesek „átrág-
ni” magukat. Egy példa jelenlétük 
fontosságára: bakteriális fertőzés ese-
tén nem csak más immunrendszeri 

ANATÓMIAI  ÚJDONSÁG A VÁZRENDSZERBŐL

REJTETT ALAGUTAK 
A CSONTOKBAN

sejttípusokat vonzanak oda és akti-
válnak, de maguk is harcolnak a 
kórokozók ellen. 

A csontok védelmet nyújtanak bel-
ső szerveinknek, valamint izmok és 
szalagok számára eredési és tapadási 
felszínt szolgáltatva passzívan hoz-
zájárulnak mozgásainkhoz is. Mind-
ehhez fontos, hogy a csontok kemé-
nyek és rugalmasak is legyenek. Ezt 
a két feltételt egyrészt a csont belse-
jében levő szivacsos csontállomány, 
másrészt a tömör kéregállomány tel-
jesíti. Utóbbit kívülről egy erekkel és 
idegekkel dúsan átszőtt csonthártya 
(periosteum) borítja. De a csontok 
üregeiben – melyeket belülről is egy 
erekkel dúsan átszőtt belső csont-
hártya (endosteum) borít – a sziva-
csos csontállomány gerendái kö-
zötti csontvelő által a vérképzésből is 

kiveszik részüket. Ezt a rengeteg 
oxigént és tápanyagot igénylő életta-
ni folyamatot a véráram szolgálja ki. 

Az itt őssejtekből kialakuló vörös-
vértesteknek, vérlemezkéknek és 
immunsejteknek tudniuk kell gyor-
san el is hagyni ezt a belső üreget. 
A neutrofilek esetében ezt a sebessé-
get megfigyelhetjük, ha a csontvelő-
ben jelenlévő példányaikat egy adott 
– sejtek közötti kommunikációban 
szerepet kapó – fehérjével stimulál-
juk. Egy pillanat alatt belépnek a ve-
lőt ellátó erekbe, majd felbukkannak 
a belső csonthártyában (endosteum), 
és pár perc múlva már a külsőben 
(periosteumban), tehát az általános 
vérkeringésben is. Ezek alapján kell, 
hogy legyen egy nagyon hatékony 
összeköttetés a csont belső zárt ke-
ringési rendszere és a szervezet többi 

Az emberi test új anatómiai képletéről beszámoló felfedezések ritkaságszámba mennek a XXI. szá-
zadban. Azt hihetnénk, hogy az elmúlt néhány évszázadban szinte mindent alkalmunk volt észrevenni 

szervezetünkben, de olykor apró részletek elkerülik a tudósok árgus szemeit is.

A csontjaink (lapocka, comb- és sípcsont) kéregállományán szabad szemmel 
is jól látható nyílásokon hatolnak át a nagyobb erek
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és magát a csontot, és azt sem, ho-
gyan is fedezheti ebből megfelelően 
a csontban zajló vérképzés saját táp-
anyag- és oxigénszükségletét? 

A véráramlás útvonalai
Annak érdekében, hogy a német tu-
dósokból álló kutatócsoport ponto-
san tisztázza a véráramlás útvonala-
it, leginkább két eljárásra támasz-
kodtak: röntgen- és fluoreszcens 
mikroszkópiára. Ezek segítségével 

kimutatták, hogy a vizsgált hosszú-
csontokban nagyjából 16 bemeneti 
nagy artéria és egy nagy központi 
vénás öböl található, mely két pon-
ton képes kilépni. Emellett több száz 
a csontot keresztülfúró csatornács-
kát fedeztek fel, melyek a kéregállo-
mány külső és belső felszínén levő 
csonthártyák dús erezettségét kötik 
össze. Ezeket transzkortikális, azaz 
kéregállományon átfutó véredé-
nyeknek nevezték el (későbbiekben 

része között. A kérdés az, hogy ho-
gyan valósulhat meg ez úgy, hogy a 
csont kéregállománya egy kemény, 
átjárhatatlan héjként veszi körbe a 
csontvelőt. Legalábbis eddig a csont 
kéregállományáról ezt gondoltuk.

Sípcsontban és koponyában
Herisson és munkatársai a Nature 
Neuroscience szaklapban 2018-ban 
megjelent munkájukban bebizonyí-
tották, hogy a koponya csontjaiban 
olyan neutrofilek számára átjárható 
mikroszkopikus csatornák találha-
tók, melyek a koponyacsontban lé-
vő szivacsos rétegben elhelyezkedő 
csontvelőt és az agyat burkoló agy-
hártyát összekötve átívelnek a ko-
ponyacsont belső kéregállomá-
nyán. Ugyanígy a külső kéregállo-
mányban is fellelhetők ilyen képle-
tek. A kutatásban rágcsálóknál 
vizsgálták, hogy a mesterségesen 
kialakított agyvérzés vagy agyhár-
tyagyulladás helyszínére pontosan 
honnan is érkeznek a neutrofil sej-
tek? Az egész szervezetből minden 
csontból (például sípcsontból), vagy 
csak a koponyából? Mint kiderült, 
túlnyomórészt a legközelebbi kopo-
nyaterületről. A szerzők a sípcsont-
nál is kimutattak ilyen csontokon 
keresztülfutó járatokat, de ezidáig 
nem volt pontos információnk ar-
ról, hogy ezek mennyiben is járul-
nak hozzá egy csont vérellátásához.

Így Grüneboom és kollégáinak ku-
tatása ehhez a kérdéshez is szolgáltat 
új információkat. Az eddigi ismere-
tek alapján rágcsálókban a csontba 
belépő egy vagy néhány nagyobb ar-
téria hajszálerekre oszlik szét és így 
éri el a csontvelőt. A vérképzésért fe-
lelős területet a vérnek el is kell 
hagynia valahogyan: a vénás vért 
szállító apró hajszálerek egyre na-
gyobb „patakokká” állnak össze, 
mintha csak egy nagy folyó vízgyűj-
tő területét figyelnénk meg. Végül a 
csontban, a nagy folyókhoz hasonló-
an, minden vér egy központi vénás 
öbölbe (sinus) kerül, és így lép ki a 
csont állományából. Egérben ennek 
a kilépésnek a részletei nem ismer-
tek, de a tengerimalac esetén tudha-
tó, hogy egy kilépési pont létezik.

A probléma, hogy a felvázoltak 
nem magyarázzák túl jól, hogy egy-
részt hogyan képes ilyen gyorsan el-
hagyni egy neutrofil sejt a csontvelőt 

A YouTube videómegosztó portálon „transcortical vessel” kulcskifejezéssel az érdek-
lődők több, a kutatás résztvevői által készült animált és valós felvételt találhatnak meg 
ezekről a rejtett alagutakról és a bennük zajló fehérvérsejt vándorlásról.
 (Képünk a https://youtu.be/Tn0mPMrEZPo címen megtalálható videóból való.)

 A sípcsont felszínéről készült sztereomikroszkópos felvételen apró pórusokra figyelhetünk fel
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A csontot közvetlenül érintő króni-
kus ízületi gyulladás során a TCV-k 
száma megnőtt. Ez elősegítheti a 
neutrofil sejtek ízületekhez való eljutá-
sát. A szervezet más részén (például 
belekben) megjelenő hosszútávú gyul-
ladás nem fejtett ki hatást a TCV-k 
mennyiségére. Az idősebb állatok 
csontja pedig – mely egyébként véko-
nyabb a fiatalabb egyedekéhez képest 
– kevesebb TCV-t is tartalmaz.

Felmerül a kérdés, hogy emberek-
nél is találunk-e hasonló struktúrá-
kat? A tanulmány szerzői többféle-
képpen próbáltak erre választ kap-
ni: műtétek során a csont felszínéről 
készült felvételek, sebészeti beavat-
kozásból származó csontminták és 
önkéntesek nagy térerejű MR-
készülékkel történő vizsgálatával. 
Megállapításuk szerint az emberben 
is ott rejtőzik ez a hálózat, de tulaj-
donságainak pontosabb ismeretéhez 
további vizsgálatokra lenne szükség. 
A tanulmánynak köszönhetően 
kiderült, hogy több, a csont élet-
tanát befolyásoló normális és ab-
normális folyamat befolyással le-
het a transzkortikális csatornák 
mennyiségére és tulajdonságaira 
is. Így ez az új felfedezés ígéretes 
alap- és alkalmazott kutatások előtt 
nyithatja meg a jövőt. 

Kiss Krisztián

TCV a transcortical vessel kifejezés 
nyomán). A méréseik alapján az ar-
tériás véráram forgalmának több 
mint 80, míg a vénásénak körülbelül  
59 százalékáért felelősek ezek a járatok. 

Az átlagosan 11 mikroméretes átjá-
rókat vizsgálva több igen érdekes kö-
vetkeztetést lehetett levonni. Az első, 
hogy a rágcsálók hosszú csontjában 
több száz található meg belőle. Nem 
kevésbé érdekes, hogy vénáknak, 
vagy artériáknak adnak otthont, me-
lyek közvetlenül összekötik a külső 
csonthártyát (periosteum) a belsőn 
(endosteum) keresztül a csontvelővel. 
Négy típust írtak le, melyek lefutásá-
ra különböző fokú egyenesség és 
irány jellemző, illetve az adott fajták 
a csont adott területén fordulnak elő. 

Azt is megállapították, hogy egy 
csont artériás és vénás vérforgalmá-
nak java a TCV-ken keresztül bo-
nyolódik le. Míg a csontok kopo-
nyához közelebb eső felén túlnyo-
mórészt artériás járatokkal találkoz-
hatunk, addig az alsó részében 
nagyjából egyenlő arányban artériás 
és vénás utak figyelhetők meg. 

Fontos következtetés, hogy a 
neutrofil sejtek TCV-ken keresztül 
hagyják el a csontot. Az is kiderült, 
hogy a csontfalósejteknek oroszlán-
részük van e mikroszkópikus járatok 
kialakításában. 

A csont kéregállománya első pillantásra áthatolhatatlannak tűnik, azonban megannyi rejtett 
járat szövi át. Nem csak a sárga nyilakkal jelölt csontsejteket (osteocyták) összekötő hálózat, 

de a nemrég felfedezett kéregállományon átfutó (transzkortikális) erek képében is.
 (A SZERZŐ FOTÓI)

Nyelv és Élet

Szódabikarbóna  
az irodalomban

Pásztor Árpád regénye, A Muzi 
1930-ban jelent meg. Története  
1887 táján zajlik, fő színtere a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum kertje, sze-
replői tíz év körüli fiúk-lányok. 

A könyv főhőse, Piki egyszer a Vá-
rosligetben végigcsodálkozza a látniva-
lókat: cirkusz, új gépringlispil, „látható 
a még soha nem tapasztalt óriáshölgy. 
180 kiló és csak 18 éves”, jövendőmon-
dó „magyarul, németül, szlovákul, 
kroátul”, célbadobás és a többi.

Persze a fiúnak alig van pénze, pedig 
mindig csábítja valami: „Az Állatkert 
előtt az út hosszában asztalokon nagy 
üvegedényekben sárga és vörös cukros 
citrom- és málnalészerű folyadékban 
hatalmas jégdarabok úszkáltak, min-
den edényben egy merőkanál, az asz-
talon poharak... Egy krajcár a jó hűsí-
tő!... – hangzott a kiáltás és Piki torká-
ban összefutott a nyál, míg bámész 
szemmel nézte, hogy egy pohár ecetes 
vízbe cukrot tesznek, majd egy 
kanálka fehér port hintenek s az egé-
szet egy hosszúnyelű fakanállal felka-
varják. – Friss gazé!... Friss gazé!...”

A gazén kívül más, ma már so-
kaknak ismeretlen szó is van még 
A Muziban, közülük a Muzi aligha 
szorul magyarázatra. Amikor Piki nyer 
a célbadobásban, „Itt a haci, fiam!” sza-
vakkal kapja meg a nyereményt: egy 
ezüst hatost. „Az Andrássy-út végén 
nagy rét kezdődött[,] s azon facér mes-
terlegények laufmétáztak”, vagyis szala-
dós labdajátékot, longamétát játszottak. 
Ehhez szükséges volt egy 60–80 cm 
hosszú ütőfa, a levatta, ez a szó egyszer 
a Pál utcai fiúk-ban is előfordul.

A gazé szónak köze lehet a francia 
(eau) gazeuse ’szikvíz; szóda(víz) és a 
német gasen ’gázosít’ szavakhoz, ami 
a korabeli Városliget nyelvi kaval-
kádjában nem csoda. A fehér por, 
amelyet készítésekor használtak, bi-
zonyára NaHCO3. Ez a pezsgőpo-
rok, sütőporok készítésekor ma is 
használatos szódabikarbóna. 

BüKy LászLó 

Szerkeszti: 
GrÉtsy lászló
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A szalagcímek szerint az évti-
zed porvihara ért el minket, 
lényegében inkább egy Eu-

rópát érintő szaharai porviharos ese-
ményről volt szó. Így szoktuk illetni 
az észak-afrikai porforrásterületekről 
kiinduló intenzív porkifúvásos epizó-
dokat, melyek során több ezer vagy 
tízezer kilométeres távolságba is eljut 
– olykor hatalmas mennyiségben – a 
szaharai finomszemcsés poranyag.

Már napokkal az első beszámolók 
előtt felkeltette a kutatók figyelmét a 
porkibocsátást előrejelző modellek né-
hány friss szimulációja. A Barcelona 
Supercomputing Center légköri por-
mennyiségre és nedves ülepedésre vo-
natkozó becslései egy csaknem teljes 
Európát érintő porkifúvásos esemény 
lehetőségét vázolták fel. A modellfutta-
tások szerint már 2019. április 19-én el-
éri az Ibériai-félszigetet némi szaharai 
por, mely porral telített légtömegek az-
tán a légköri viszonyok alakulása és a 
lényegében korlátlan mennyiségben 
rendelkezésre álló anyagutánpótlás 
révén egyre nagyobb kiterjedésű te-
rületeket fognak érinteni. Kezdet-
ben a Nyugat-Mediterráneum, Spa-
nyolország, Dél-Franciaország és 
Olaszország, majd a Balkán-félsziget, 
Közép- és Nyugat-Európa, a Brit-
szigetek, míg végül Szent György 
napjára Krétától Izlandig, majd-
hogynem a teljes kontinens légköre 
szaharai porral lesz telítve.

Az esemény hátteréről
Egy korábbi magaslégköri teknőről 
lefűződött hidegcsepp maradványa-
ként a Pireneusi-félsziget fölött áramló 

ciklon már a porvihar kialakulása 
előtt komoly esőzéseket, villámárvi-
zeket és szélviharokat okozott, majd 
ez az egyre inkább kimélyülő és dél 
felé húzódó légköri rendszer az Atlasz 
hegységén átbukva nagy mennyiségű 
port emelt a levegőbe. A kelet felé 
mozgó, alacsony nyomású légköri 
képződmény előoldalán alakult ki a 
port szállító intenzív déli áramlás. 
Ezután a porral telített légtömeg – a 
kontinens feletti anticiklon blokkoló 
hatása miatt – egyre jobban szétter-
jedt Északnyugat-Európától egészen 
a Földközi-tenger keleti medencéjéig.

Több tízmillió tonnányi ásványi por 
került a levegőbe, melynek jelentékeny 
hányada több ezer kilométert tett meg 
Európa fölött. A szemcsék gravitáció 

általi kihullása (száraz ülepedése) alig-
alig hagy észlelhető nyomot a felszí-
nen, ellentétben a nedves, csapadék ál-
tali kiülepedéssel. A poranyag kimosó-
dásáról készült felvételek keltették fel 
a nagy érdeklődést az esemény iránt. 
Az autómosók előtt kígyózó sorok, a 
szabadban parkoló autók foltos látványa 
és a sáros ablakok egyértelműen jelez-
ték, megérkezett az afrikai poranyag. 

No, de mekkora mennyiségről beszé-
lünk és egyáltalán mi ez a por? A szaha-
rai forrásterületekről évente több milli-
árd (!) tonna finomszemcsés poranyag 
kerül a légkörbe, ebből több százmillió 
tonna veszi irányát az európai konti-
nens felé minden évben. Ebből is lát-
szik, hogy egy-egy ilyen porviha-
ros esemény alkalmával nem túlzás 

T Ö B B  T Í Z M I L L I Ó  T O N N Á N Y I  P O R  A  L E V E G Ő B E N

AZ ÉVTIZED 
SZAHARAI PORVIHARA 

EURÓPÁBAN
Korábban alig látott sajtóvisszhangot kapott a 2019 áprilisában kialakult szaharai porvihar, melynek 
finomszemcsés törmeléke Európa jókora hányadát elárasztotta. Narancssárgára színezett naplemen-
te, vörös foltok és porcseppek az autók szélvédőjén, kerti bútorokon, hajók fedélzetén, marsbéli tájra 
emlékeztető magashegységi hómezők – a közösségi médiában fellelhető beszámolók és fényképek 

így adtak hírt Kréta szigetétől Dél-Európán át a Brit-szigeteken keresztül egészen Izlandig. 

Műholdfelvétel a Földközi-tenger fölött található ciklonról
 és az előoldalán szállított szaharai porról  (A: alacsony nyomású terület) 

(FORRÁS: NASA WORLDVIEW HTTPS://WORLDVIEW.EARTHDATA.NASA.GOV/)
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is hangsúlyoznánk, hogy nem sza-
harai homok érkezett a légáramlás-
sal, hanem por.

Anyagát tekintve döntően kvarc, 
különböző földpát, kalcit, dolomit és 
agyagásvány szemcséket szállított ide 
a szél. A szervetlen összetevőkön túl 
természetesen sok egyéb más is talál-
ható a poranyagban; korábbi vizsgá-
latok spórákat, gombákat és baktéri-
umokat, lényegében az összes szaha-
rai mikroorganizmust azonosítani 
tudtak nagyon kis mennyiségben.

Egészségügyi hatásai a megnöveke-
dett légköri porkoncentráció kelle-
metlenségén túl nem jellemzők. A 10 
mikrométer szemcseátmérőnél kisebb 
méretű légköri szállópor koncentráci-
ója Spanyolország, Olaszország és 
Görögország egyes régióiban a szaha-
rai porkitörések alkalmával gyakran 

tízmillió tonnás mennyiségről beszélni. 
Ennek a mennyiségnek a döntő hánya-
da még a Földközi-tenger térségében 
kihullik vagy kimosódik, de hazánk 
területén is négyzetméterenként 3–5 
gramm évenkénti porfelhalmozódásról 
beszélhetünk. Ez nem tűnik soknak, de 
ha átszámolnánk és négyzetkilométe-
renkénti 3–5 tonnának mondanánk, 
akkor a hazai néhány százezer tonna 
szaharai porfelhalmozódási érték már 
sokakat meglepne.

Nem homok érkezett!
A Budapesten kiülepedett anyagból 
mintákat gyűjtöttünk és mintegy 
százezer egyedi szemcsét külön-
külön megvizsgálva megállapítható 
volt, hogy jellemzően 20–50 mikro-
méter átmérőjű, kőzetliszt méretű 
poranyagról van szó. Az ennek a mé-
retfrakciónak a magyar elnevezése 
rendkívül találó, hiszen a háztartások 
finomra őrölt lisztjéhez hasonló igen 
apró, mindössze 2–62,5 mikrométer 
átmérőjű szemcseméretről beszélünk. 
Az ehhez a szemcsemérethez tartozó 
ülepedési sebesség értéke már elegen-
dően kicsi ahhoz, hogy a részecskékre 
ható, a felszín egyenetlen melegedése 
vagy alacsony nyomású légköri kép-
ződmények hatására kialakuló 
konvektív cellák felhajtó ereje a lég-
kör magasabb rétegeibe is eljuttassa a 
porszemcséket. Noha a mintáinkban 
elő-előfordultak mintegy 100 mik-
rométeres, homokszemcse méretű 
példányok is, ezeknek a térfogat 
szerinti hányada elenyésző, ezért 

az egészségügyi határérték fölé 
emelkedik, emiatt az új európai emisz-
szió csökkentési direktívák betartása 
esetenként nem valósítható meg.

Környezeti hatásai
Az elmúlt években a környezeti kuta-
tások homlokterébe kerültek a légköri 
porral kapcsolatos vizsgálatok azon 
egyszerű tényből kifolyólag, hogy 
bolygónk számos „porosabb” térségé-
ben fontos éghajlati és egyéb környe-
zeti jelenség esetében bizonyosodott be 
a porviharok által a légkörbe juttatott 
aeroszol részecskék, vagyis légkö-
rünk szilárd és cseppfolyós halmazál-
lapotú részecskéi halmazának domi-
náns szerepe. Földünk energiaháztar-
tását nagyban befolyásolja, hogy a 
Napból érkező rövidhullámú sugárzás 
mekkora hányada éri el a földfelszínt. 

A porviharos esemény meteorológiai háttere és a Barcelona Supercomputing Center pormodelljének előrejelzései (FORRÁS: ESRL.NOAA.GOV)

A 2019. április 24-én Magyarországra és Izlandra érkező porral telített légtömegek szállítási 
útvonalai (FORRÁS: READY.ARL.NOAA.GOV)
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A légköri por jelentős hatással bír a 
sugárzási energia visszaverésében, el-
nyelésében és szórásában; többnyire le-
csökkentve ezáltal a beérkező energia 
mennyiségét. Ezen közvetett hatáson 
túl, egyes ásványi összetételű apró ré-
szecskék a felhőképződést is fokozzák, 
tovább csökkentve ezzel a besugárzást.

Az energiamérleget szintén befolyá-
soló szén-dioxid-koncentráció kismér-
tékű módosításában is részt vesz a siva-
tagból kifújt por. Az óceáni ökoszisz-
témák szerepe a CO2 elnyelésében – a 
bolygónk tüdejének számító erdősége-
inken túl – döntő jelentőségű. Azon-
ban a szárazföldektől és tengeráramlá-
soktól távol eső térségek biológiai érte-
lemben sivatagnak tekinthetők, hiszen 
a növényi életformák számára nem 
rendelkeznek kellő mennyiségű táp-
anyaggal. A légkörből kihulló por-
anyag viszont tápanyagot (Si, Fe, P 
stb.) szolgáltat e térségek számára, hoz-
zájárulva ezzel a fitoplankton szerve-
zetek szénmegkötő tevékenységéhez.

Egyes forrásterületekről származó 
porkitörések alkáliákban gazdag 
anyaga a csapadék pH-viszonyait is 
módosíthatja, hozzájárulva ezzel a sa-
vas esők gyakoriságának csökkenésé-
hez. Szaharai eredetű porhullásos ese-
mények felismeréséhez azonosító bé-
lyegként használják a megnövekedett 
kémhatású csapadékokat. Egyesek 
szerint a Pireneusok és az Alpok eny-
hén lúgos tavai a XX. század második 
felében a szaharai por hatására nem 
váltak savassá, ellentétben például 
Skandinávia hasonló tavaival.

Ritka, mint a piros hó?
Joggal merülhet fel a kérdés a porvi-
har kapcsán, hogy mennyire számít 
ez a jelenlegi epizód különlegesnek, 
a korábbitól eltérő eseménynek. 
Gyakran figyelhető meg szaharai 
por a Földközi-tenger medencéjé-
ben. Korábbi vizsgálataink során 
a nyugati részmedencében 
(Alborán- és Baleár-tengerek) a 
teljes vizsgált időszak 23,5 száza-
lékában, a középső részmedencé-
ben (Tirrén- és Jón-tenger) 29,5 
százalékos, míg a keleti részme-
dencében 33,75 százalékos gyakori-
sággal azonosítottunk szaharai ere-
detű port a légkörben. 

1979-től napjainkig több mint 200 
szaharai porviharos eseményt sike-
rült hazánk légkörében azonosítani. 

A poros epizódok száma évenként 
jelentős eltérést mutatott, ellenben 
az évszakosságban egyértelműen je-
lentkezett a térségre várható tavaszi, 
illetve nyári maximum.

Az azonosított esetek gyakorisá-
ga és az olykor előforduló kisebb 
térségeket érintő intenzív kimo-
sódások ellenére, i lyen mértékű és 
ekkora területre kiterjedő epizó-
dot az elmúlt években nem ta-
pasztaltunk. A mostani porviha-
ros esemény kapcsán külön figyel-
met érdemel az Északnyugat-Euró-
pát érintő porszállítási útvonal. Az 
Egyesült Királyságot elhagyva a 
porfelhő feltartóztathatatlanul 
nyomult tovább Izland és Grön-
land irányába. A magasabb széles-
ségekre eljutó szaharai poranyag 
környezeti jelentősége a hóval és 
jéggel borított régiók albedójának 
megváltoztatásában rejlik, mely-
nek „köszönhetően” fokozódik a 
melegedés és az olvadás ezekben a 
térségekben. Egyes izlandi mérő-
állomások 100 mikrogramm/köbmé-
teres, az egészségügyi határértéket 
többszörösen meghaladó légköri 
porkoncentrációról számoltak be, 
ami figyelembe véve a forrásterület 
távolságát, egészen hihetetlen érték.

Földünk klímája az emberi tevékeny-
ség következtében egyre gyorsabb 
ütemben változik, mindezen folyama-
tok egyértelműen hatással vannak a 
porviharok gyakoriságára és intenzitá-
sára is. A forrásterületek mint rendkí-
vül érzékeny környezeti régiók egyre 
inkább a szárazodás irányába mozdul-
nak el, fokozva ezzel a rendelkezésre ál-
ló poranyag mennyiségét. Az átalakuló 
légköri folyamatok csakugyan a szaha-
rai porviharos események gyakoribbá 
válásához járulnak hozzá. A sarkvidé-
kek minden egyéb régiónál gyorsabb 
ütemben történő felmelegedése a földi 
légkörzés egyik legfőbb elemének, a 
magaslégköri futóáramlásoknak a 
megváltozásához vezet. A sarkvidéki és 
alacsonyabb szélességek területei közti 
hőmérsékletkülönbség csökkenése 
miatt a mérsékeltövi ciklontevékeny-
ségért felelős Rossby-hullámok egyre 
meanderezőbb jelleget öltenek. A jet-
stream nagyobb amplitúdójú kilen-
gései gyakrabban érik el Északnyu-
gat-Afrika térségét és az Atlaszon át-
bukva egy sajátos helyi ciklogenezishez 
vezetnek. Ekkor hatalmas mennyiségű 
poranyag kerül a légkörbe, mely por a 
hullámzó áramlás északiassá forduló 
ágán Európa felé szállítódik tova.

Varga györgy

Budapesten gyűjtött szaharai pormintából származó egyedi ásványszemcsék mikroszkópos 
felvételei és ásványi összetételre utaló Raman-spektrumai  (A SZERZŐ FELVÉTELEI)
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A védőszentek nevével jelzett 
napokhoz kapcsolódó hie-
delmek és jóslások a XVI. 

századi kalendáriumok révén lettek 
ismertek. Cikkünkben a Kárpát-me-
dence egyik legismertebb borvidé-
kén, Tokaj-Hegyalján évszázadokon 
át jellemző  szőlővédő szentek tiszte-
letét, és a XXI. században kialakult 
Szent-Orbán kultuszt mutatjuk be.

Simon-Juda és Vencel 
tisztelete

Az egyház október 28-án ünnepli a két 
szentet, Simont, a zelótát és Judás Tádét. 
Mindketten Jézus tanítványai és apos-
tolok voltak, a Megváltó mennybeme-
netele után Szíriában és Mezopotámiá-
ban terjesztették az evangéliumot. Per-
zsiában lettek vértanúk, husánggal és 
fűrésszel ábrázolják őket, mert ezekkel 
oltották ki az életüket. Simon-Judát a 
hegyaljai szőlőművesek legfőbb patró-
nusaiknak tekintették. Itteni tisztele-
tüket a XVII. századtól korábban nem 
lehet kimutatni, és ez egybeesik a ké-
sőn érő fajták és az aszúbor megjelené-
sének időpontjával. A késői szüret ked-
vez a szőlőszemek aszúsodásának, 
amelyből a vidék meghatározó borfaj-
tái, az aszú és a szamorodni készülnek. 

A XIX–XX. század fordulóján az 
egyik nagy szőlőbirtokos, gr. Szirmay 
György különösen fontosnak tartotta 
Simon-Juda kultuszát. A gróf kijelen-
tette, hogy aki október 28-a előtt kez-
di a szüretet, rosszul jár, mert gyenge 
bora lesz; aki pedig bevárja a két szent 
napját, annak a szőlejére ők vigyáz-
nak, hogy jó aszútermés legyen belőle. 
A késői szüretnek voltak ellenzői is, de 
a néphagyomány ragaszkodott ahhoz, 
hogy „Rég  felírta Noé Tokaj hegyor-

mára, Hegyaljai kapás várj Simon-
Judára.” Itt hagyományosan a két 
szent ünnepe a szüret kezdő időpontja. 

Tokaj-Hegyalja egyik településén, 
Tállyán jellemző a mai napig Szent 
Vencel tisztelete, amelyet az 1739-ben 
alakult Fáklyás Társulatba tömörült 
szőlőművesek tartanak életben. Az 
1860-as években – hangsúlyozva a 
szent iránti tiszteletet – mint a szőlő-
művesek Szent Venczel Egylete vagy 
Szent Venczel Társulat működött. 

Monoki ereklye
Az 1940-es évekig bálokat, műkedvelő 
előadásokat is szerveztek. A szőlőhöz 
kapcsolódóan máig élő gyakorlat, hogy 
a védőszentjük szeptember 28-i ünne-
pén – ami a templom kisbúcsúja – az 
oltárt és a padokat a tagok által össze-
adott szőlőfürtökkel (Vencel-szőlő), 
szőlő- és virágkoszorúkkal díszítik.

Magyarországon a középkor óta 
Szent Orbán a legismertebb szőlőter-
mést biztosító és őrző patrónus, a 
szőlőművelők, kádárok és kocsmá-
rosok védőszentje. Valószínűleg a 
török után betelepülő németek hoz-
hatták magukkal kultuszát a közép- 
és dél-német területekről. 2013-tól 
kialakulóban van Tokaj-Hegyalján 
Szent Orbán tisztelete, amely a ko-
rábbi évszázadokban nem volt jel-
lemző a borvidékre, és ennek alapja 
a szent Monokon őrzött ereklyéje.

I. Orbán 223-ban került a pápai 
trónra, majd 230-ban vértanúhalált 
szenvedett. Az egyház később Szent 
Orbán emléknapját május 25-re tette. 
Személye két dolog miatt kapcsoló-
dik a szőlőműveléshez. Több évszá-
zados megfigyelés szerint a mérsé-
kelt égövi szőlőtermő Európában 
Orbán napja körül van az utolsó, a 

S Z E N T  O R B Á N  K U L T U S Z A  A  X X I .  S Z Á Z A D B A N

SZŐLŐVÉDŐK TOKAJ-
HEGYALJÁN

A szőlőművelés technológiai fázisaihoz szorosan kapcsolódtak azok a mágikus hiedelmek, vallásos 
szokások és időjósló regulák, amelyek gyakorlásával a gazdák a bőséges termést kívánták biztosítani. 
A szőlővédő szentek kultusza a néphagyományok és az egyházi liturgia folklorizálódott emlékeinek, 
valamint az időjárási megfigyeléseknek a keveréke. Tiszteletük a kereszténység felvétele után 

Nyugat-Európából kiindulva terjedt el Magyarországon. 

Szent Orbán monoki ereklyetartója az oltár előtt (BAKOS ZOLTÁN FELVÉTELE)
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A monoki templomban lévő díszes 
keretezésű hivatalos okirat igazolja az 
ereklye adományozását, amely kiadását 
Marcantonio Colonna, a Római San-
ta Maria della Pace templom presbiter 
bíborosa, a pápa és a Római Kúria ál-
talános helynöke 1771. március 18-án 
rendelte el a római szent ereklyék őre 
részére. Ebben az előre nyomtatott 
formulákat és kézírásos bejegyzése-
ket tartalmazó dokumentumban az 
olvasható, hogy a Priscilla-temetőből 
vagy katakombából pápai engedéllyel 

kihantolták Szent Orbán vértanú 
ereklyéjét, és a relikviákat ifj. András-
sy Istvánnak adományozták. A római 
okirat alján kézírásos bejegyzés van, 
amely szerint Eszterházy Károly egri 
püspök 1772. május 19-én igazolta, 
miszerint Nárai József hegyaljai espe-
res Szent Orbán vértanú koponyáját, 
lábszárcsontjait és néhány csontdarab-
ját megvizsgálta, és engedélyt adott 
arra, hogy azokat az egri egyházme-
gyében nyilvános tisztelet végett ki-
helyezzék.

már szépen kifejlődött szőlőhajtások-
ra különösen veszélyes fagyos nap. 
Továbbá ő rendelte el pápaként, hogy 
a miseáldozat kelyhét és tányérkáját 
aranyból vagy ezüstből készítsék, 
ezért kehellyel, borivó edénnyel, sző-
lőfürttel szokták ábrázolni. 

A szőlőhegyeken szobrokat, kápol-
nákat emeltek tiszteletére, és  néhol 
pápaként, fején tiarával, kezében pá-
pai kereszttel vagy aranykehellyel, 
máshol püspökként, kezében főpász-
tori bottal ábrázolják. Ez utóbbi ma-
gyarázata, hogy Orbán pápa alakja a 
IX. században összeolvadt a IV–V. 
század fordulóján Galliában élt langres-i 
püspökkel. Életrajzírója szerint a püspök 
csodákat művelt: parancsolt a természet 
erőinek, esőt hívott a szőlőkre, ezért El-
zász és Lotharingia szőlővidékein a sző-
lőhegyek és a szőlő védőszentjeként 
tisztelték. Szent Orbán kultusza a 
Kárpát-medencében leginkább a 
Dunántúlon, az Alföldön és Észak-
Magyarország különböző tájain 
(Gyöngyös vidéke, Nógrád megye, 
Kassa környéke) volt jellemző, de nem 
ismert adat tokaj-hegyaljai tiszteletéről.

A monoki hagyomány szerint 1771-
ben a településen birtokos gróf And-
rássy István XIV. Kelemen pápánál 
járva tokaji aszúval ajándékozta meg. 
A bor fogyasztása közben a szentatya 
érdeklődött a vidék iránt, mire And-
rássy gróf elpanaszolta, hogy az aszú 
nem terem minden évben, mert sok-
szor nagy károkat idéz elő a tavaszi 
fagyhullám. A főúr az égiek segítsé-
gét kérte tőle a szőlők védelmében. 
Kelemen pápa ekkor ajándékozta 
neki Szent Orbán ereklyéjét, hogy a 
vidék számára biztosítsa a bő aszú-
termést. A szent koponyáját és csont-
jait barokk stílusú metszett üveges, 
festett és aranyozott díszes fa erek-
lyetartóban helyezték el, amely orosz-
lánlábakon áll. Elején „S URBANI 
M” felirat olvasható. Hosszú ideig az 
Andrássy család Nagykastélyának 
Szent kereszt kápolnájában volt az ol-
táron, a tabernákulum felett.  Az 
ereklyetartó a kastély államosítása 
után, a XX. század közepén került a 
Boldogságos Szűz Mária, Sarlós Bol-
dogasszony tiszteletére felszentelt plé-
bániatemplomba. Itt évtizedekig a 
kriptában volt, majd annak rossz álla-
ga miatt a templom  belső terébe, bal 
oldalt, a bejárat közelébe tették, ahol 
ma is látható. 

Az ereklye díszes keretezésű hivatalos okirata (PETERCSÁK TIVADAR FELVÉTELE)

Katonák gépkocsiba teszik az ereklyét, Mád (BAKOS ZOLTÁN FELVÉTELE)
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amelyet a monoki, mádi és tokaji pol-
gármesterek, a megye vezetői és a Ka-
tolikus Egyház papjai is támogattak. 
Május 25-én indult első Tokaj-hegyal-
jai körútjára az ereklye az eredeti erek-
lyetartóban gépkocsival. A honvéd 
díszőrség kíséretében a szent csontjai 
ünnepi szentmise után Monokról in-
dulva Golop, Rátka, Mád, Tarcal 
érintésével érkeztek meg Tokajba, az 
akkor újjáépítésének 100. évfordulóját 
ünneplő templomba.  Az érintett tele-
püléseken a lakosság jelenlétében, helyi 
művészeti csoportokkal együtt egyhá-
zi és világi vezető személyek fogadták 
Orbán pápa relikviáit. A szerencsi tele-
vízió beszámolója szerint az ereklye   
borongós, esős időben indult el Mo-
nokról, és derült, napsütéses időjárás 
fogadta Tokajban. Ezt a hívek Szent 
Orbánnak tulajdonították. Mádon az 
ökumenikus köszöntésen Székely Já-
nos, az Esztergom-Budapesti Főegy-
házmegye segédpüspöke emlékezett 
meg a szentről, majd a június 8-i toka-
ji szentmisét celebráló Ternyák Csaba 
egri érsek áldásával Szerencs és Erdő-
bénye érintésével került vissza az erek-
lye Monokra. Az erdőbényei Béres 
Szőlőbirtok már ekkor is fontosnak 
tartotta, hogy a szent ereklyéit 
kivigyék az Omlás-dűlőben lévő 
Napbaöltözött Asszony Kápolnájához, 
hogy közvetlenebbül érezzék jelenlé-
tét, hatását. Regéczy-Béres Melinda 
ügyvezető igazgató megfogalmazása 
szerint az egész zarándoklat fontos cél-
ja, hogy a munka során néha megállja-
nak, hálát adjanak és imádkozzanak 
Szent Orbánhoz a szőlőért, a borért és 
mindenkiért, aki ezekkel dolgozik. 
2014-ben és 2015-ben a szent egy 
csontdarabját szállították Mádon át 
Erdőbényére, ahol a templomi fogadá-
sa után éjszakára a szőlőbeli kápolná-
ban helyezték el, majd másnap vitték 
vissza autóval Monokra.

Már 2013-ban szükségessé vált az 
ereklyetartó helyreállítása, amit 
Dombóvári Judit, a Magyar Nemzeti 
Múzeum főrestaurátora végzett. Ő 
készítette el 2016-ban az utazó erek-
lyetartót is, és ettől az évtől kezdve az 
ebbe helyezett csontdarab szerepel a 
körmeneteken, ünnepségeken és za-
rándokutakon. Ebben az évben szinte 
az egész Tokaj-Hegyalját érintette a 
május 21-22-i zarándoklat, amely a 
Monok–Tállya–Mád–Tarcal–Tokaj-
B o d rog k i s fa lud –E rd ő b é nye -

Szent Orbán ereklyéje több mint két 
évszázadon át nem volt hatással a to-
kaj-hegyaljai szőlősgazdák vallási 
szokásaira.1983-ban vetődött fel elő-
ször, hogy érdemes lenne országosan 
is tudatosítani az Orbán ereklye 
monoki meglétét, ami turisztikai 
vonzerőt is jelenthetne a vidéknek. 
A rendszerváltozás után a lehetőségek 
is jobban kedveztek a vallási hagyo-
mányok felélesztésének. A 2011-ben 
megalakult Tokaji Borvidék Szőlé-
szeti és Borászati Kutatóintézet Non-
profit Kft. igazgatója, Bihari Zoltán 
és munkatársa, Somogyi Kriszti-
na Megtaláltuk Szent Orbánt! című 
cikkükben 2012-ben hívták fel a fi-
gyelmet az ereklyére és a tiszteletében, 
ismertségében rejlő lehetőségekre.

Zarándoklatok és ábrázolások
A javaslatot a 2003-ban Mádon 
megalakult Tokaji Borbarátnők Tár-
sasága karolta fel, akik Demeterné 
Kulcsár Edit vezetésével fontosnak 
tartják a szőlőtermesztéshez és borá-
szathoz kapcsolódó helyi hagyomá-
nyok megőrzését, valamint a borvi-
dék megismertetése érdekében új szo-
kások meghonosítását. Ennek kereté-
ben szervezték meg 2013-ban a 
Tokaji Szent Orbán Zarándoklatot, 

Olaszliszka–Sárospatak–Hercegkút–
Monok-útvonalon zajlott. Ennek során 
az ereklyét a templomok mellett szőlő-
beli kápolnában és borházban is fogad-
ták, több helyen szentmise keretében, 
máshol pedig imádkoztak hozzá, tisz-
teletére helyi népdalkörök, kórusok lép-
tek fel. Kísérő programként nyitott 
pincék várták az érdeklődőket és elő-
adások hangzottak el az ereklyéről és az 
ereklyetartó helyreállításáról.  A prog-
ramokban – az ország más vidékein 
szervezett Orbán-napi rendezvények-
hez hasonlóan – együtt jelenik meg a 
szakrális és profán örökség, a szőlő mint 
termés és a bor mint termék.

A kultusz kiteljesedését jelzi, hogy 
már eddig is készültek Szent Orbánt 
ábrázoló műalkotások – Búza Barna 
domborműve Erdőbényén és Kárpáti 
László ikonja Tolcsván –, Monokon 
pedig 2016-ban átadták a település 
központjából a római katolikus temp-
lomig kiépített Szent Orbán sétányt. 
2017-ben május 25-28. között szer-
vezték meg a zarándoklatot, mely so-
rán a szent oldalborda csontját tartal-
mazó ereklyét ekkor is a hagyomá-
nyos módon  fogadták. Kiállítások 
nyíltak Mádon és Tokajban, majd 
újabb Szent Orbán dombormű, Pet-
rás Mária alkotásának megszentelésé-
re, felavatására került sor Mádon, a 
Tokaji Borbarátnők Társasága Bor és 
Agroturisztikai Központjának falán.

    Petercsák tivadar

Kárpáti László Szent Orbán ikonja, Tolcsva  
(BAKOS ZOLTÁN FELVÉTELE)

Búza Barna Szent Orbán domborműve  
a Béres pincében, Erdőbénye 
(FOTÓ: BÉRES SZŐLŐBIRTOK)
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A z Év kiállítása 2019 pályáza-
ti szempontjainak némelyi-
ke belső ügynek tűnhet, de 

nem az; mindegyik a látogatókö-
zönség érdekeit szolgálja. A leg-
utolsó azzal, hogy minden jól si-
került és a nyilvánosság reflek-
torfényébe állított kiállítás lehe-
tőség a többi múzeum számára, 
hogy ezekből tanulva a saját kö-
vetkező kiállítása jobban megfe-
leljen a saját közönségének.

A hazai múzeumi társadalom leg-
nagyobb civil szervezete, a Pulszky 
Társaság – Magyar Múzeumi 
Egyesület immáron kilencedszer 
hirdette meg a pályázatot. Az idei 
„felhozatal” aztán igazán változa-
tos tervekkel és megoldásokkal ör-
vendeztethette meg a múzeumlá-
togató közönséget és a pályázat ki-
lenctagú zsűrijét is. Kis gondot 
okozott, mint majd látható lesz, a 
földrajzi szétszórtság, de örvende-
tes tény, hogy a „végeken” nem-
csak jó, hanem díjazott vagy 
aközeli kiállítások is születtek. In-
duljunk „a Nap járásával” kelet fe-
lől, és lássunk néhány érdekes tí-
pust, a teljesség igénye nélkül! A sátor-
aljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum 
Újhely és a Nagy Háború című, a város-
nak az első világháború alatt és azután 
megélt történelmét bemutató állandó 
kiállítása azért is oklevelet érdemelt, 
mert a város lakosságát megszólította. 
Rengetegen adtak be tárgyakat és 
emlékeket, közös alkotássá nőtt a kiál-
lítás. A benne felépített Kávéházban a 
megnyitó óta is rendszeresen vannak 
események. Gödöllőn, a Királyi Kas-
tély Múzeum a helybéli diákokból ver-
buvált felkészült csapatot, akik az ása-
tástól kezdve, az emlékezőkkel való 

interjúkig, a kiállítás tervezéséig min-
denféle munkát elvégeztek. Így mu-
tatták be a Kastély „sötét” korszakát 

1950-1990 között, ZÁR(OL)VA cím-
mel. A szovjet és magyar hadsereg és 
egy öregek otthona osztozott akkori-
ban a pazar épületen, és élte hivatalos 
és magánéletét. A zsűri különdíját 
kapta a vállalkozás, amely egy hajszál-
lal előzte meg a sátoraljaújhelyit.

Szentesen az Omega együttes törté-
netéből és relikviáiból nyílt kiállítás, 
Kecskeméten a város 650 éves törté-
netét hangsúlyosan informatikai esz-
közökkel mutatták be. Budapesten a 
pestlőrinci Tomory Múzeum – az 
igényesen felújított közönségforgal-
mi terében – Kondor Bélának állított 

emlékszobát. A grafikus gyerekkorá-
ban, a második világháború idején ott 
élt, és leste a közeli Ferihegyen lezuha-

nó, kiégő repülőgépeket. Egész 
munkásságát áthatotta ez az él-
mény. A Petőfi Irodalmi Mú-
zeumban bábkiállítás nyílt – 
az Arany Jánosról megemléke-
ző jubileumi kiállítás időszaki 
kiegészítéseképpen. Nemcsak 
Aranynak magának és néhány 
költeményének bábfiguráit néz-
hettük, hanem a másik teremben 
a bábozás alaptípusait is meg le-
hetett ismerni – és ki lehetett pró-
bálni. A helyi, feledésbe merült 
Hüttl porcelángyár királyi asztal-
ra is került nemes porcelánjait, 
majd a termékeknek az államo-
sítás utáni tömegáruvá válását 
mutatta be az Óbudai Múze-
um, elegánsan egyszerű, ötletes 
és informatív tálalásban, a láto-
gatóit ténylegesen is megszólítva. 
Szombathelyen a Savaria Múze-
um ugyanarra a témára – 
ASTRO – öt tagmúzeumában 
ötféle kiállítást nyitott. A Skan-
zenbe például a népéletnek a csil-

lagok járásával, a ciklikus idővel való 
kapcsolata, a főépületbe a korszerű 
csillagászat került, az ISEUM pedig a 
rómaiak istenhitének és a bolygóknak 
a kapcsolatát mutatta be (gondoljunk 
a hadisten Marsra, Vénuszra, Jupiterre 
és a többiekre!).

Réber rulez
Kimaradt a földrajzi kalandozásból a 
székesfehérvári Szent István Király 
Múzeum, mert ők vitték el a fődíjat. 
Az Év kiállítása 2019 kitüntető címet 
a Vonalba zárt történetek (Réber László 
grafikusművész kiállítása) című állandó 

A Z  É V  K I Á L L Í T Á S A  2 0 1 9

EGY VONALAS TÁRLAT
Magyarországon évente több ezer (!) kiállítás nyílik, ezeknek csak egy töredéke felel meg egy elvá-
rásnak, hogy az év egy meghatározott részében látható legyen. Pedig, ha az Év kiállítása pályázatra 
benevezik, csak az után következnek az igazán nehezen teljesíthető kritériumok, például az igényes 
megjelenés, a kiállítás világos, a megcélzott közönség számára jelentőségteljes mondanivalója, az 
elgondolkodtatás, a kiállított tárgyak mennyisége, minősége és biztonsága, és hogy még egy fontos 

szakmai szempontot is említsünk: a múzeumok számára való példamutatása. 

Ezt a karikatúrát (grafikát) valósították meg a bejáratnál 
(címe: Farsang után)
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közelébe jutni, egy portán át a He-
tedhét Játékmúzeumba, majd annak 
portáját érintve, egy játéktörténeti 
kiállítást is szükségszerűen megnéz-
ve. De máris itt egy nagyon réberes 
látvány: mintha lakájok állnának 
sorfalat a folyosó két oldalán, széle-
sen mosolyogva várják a látogatót. 
Persze nem valódiak, hanem Réber 
életnagyságúra felnagyított figurái, 
habkartonra ragasztva, körbevágva. 
Ettől máris jó érzése támad az em-
bernek, úgy érzi, itt várják, miköz-
ben pontosan tudja, hogy a Réber 
névnek megfelelő kajánsággal talál-
kozik e figurasoron. És máris kicsit 
vidám, kicsit „beindult” érzelmi ál-
lapotban lépi át a bejáratot.

Mágneses sorozatlövés
Az első terem a felnőtteké. Az ő gra-
fikájából készült fekete-szürke pad-
lószőnyeg és a sötét menyezet között 

kiállítás kapta a Hetedhét Játékmúze-
umban. Pedig nem nagy, csak két te-
rem és a bejárati folyosó, mintegy 130 
négyzetméter alapterületen. Az em-
ber előre azt képzeli, hogy Réber gra-
fikáiból, esetleg általa illusztrált köny-
vekből láthat majd egy csomót üveg 
mögött – és örül is, hogy nem na-
gyobb a hely, mert ilyeneket sorozat-
ban nézni nagyon fárasztó és hamar 
unalmassá is válik. Hát lássuk, mit ta-
lálni ténylegesen ebben a szellemi kin-
cseskamrában! (A kiállítás kurátora: 
Gärtner Petra, látványterv: Kemény 
Gyula, grafika: Mihalkov György.)

A város múzeuma már két Réber 
kiállítást rendezett, olyan sikerrel, 
hogy a művész lánya 1300 művet rá-
juk bízott. Ezekből, illetve ezek fel-
használásával nyílt a kiállítás, mely a 
város történelmi középpontjában, az 
„Országalma” közvetlen közelében 
látható. Kicsit körülményes a bejárat 

mint elegáns kincseskamrában vilá-
gítanak a kis fehér rajzai, például az 
„ÉS”-ben a hetvenes években meg-
jelent, többször cím nélküli rajzok.

A terem kicsi, bármilyen irányban 
pár lépéssel bejárható. Emitt a falon ki-
lenc illusztráció, kilenc „egyperces no-
velláé” Örkénytől. A képet megérint-
ve halkan meghallgathatjuk a történe-
tet. 1968-ban, a könyv első megjelené-
sekor kezdődött kettőjük közös 
munkája. Ezek a tömör rajzok hason-
lóan groteszkek, mint a novellák – ők 
egymásra találtak. Erről egy 1969-ben 
kelt Örkény levél is tanúskodik:

„Kedves Barátom! 
Ma bent jártam a kiadónál, és meg-

mutatták az „Egyperces Novellák-
hoz” készült új rajzait. Az ő elragad-
tatásuknál csak az enyém volt na-
gyobb. […] ön még a múltkori telje-
sítményét is túlszárnyalta. Ezek 
valóban szuverén, képi variánsai a 
prózai gondolati anyagnak, óriási 
erejű és eszköztelenségükben lenyű-
göző alkotások. [… Két rajzról ír, 
majd:] Ezeken mérhető, milyen 
nagyszerű remekeket alkotott ön, és 
mennyit köszönhetek én ennek a 
szerencsés párosításnak. 

Tisztelő híve 
Örkény István”
A nyomdából kikerült Egypercesek 

előzéklapján két rajz áll egymással 
szemben. Két látszólag teljesen egy-
forma kontúr, emberek deréktől fel-
felé, mint valami céltáblák. Az egyik-
nek a szíve tájéka szitává is van lőve, a 
másikon viszont ugyanaz a hat fekete 
pötty egy függőleges sorban látható 

Illusztráció az Egyperces novellák borítójáról – vagy/és Réber kubusok alapján tervezett ülőkék. Kevés vonallal és gesztussal is emberfejek.

A kamasz könyvespolca
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középen, mint egy magasan szabott 
elegáns ruha gombjai. Emellett egy 
– ez is milyen groteszk! – szívbe 
markoló felnőttjáték. Ugyanez a 
kontúr látszik (és a tükröződésben az 
ember saját felsőtestét is ideláthatja), 
és egy mágnes segítségével acélgo-
lyókat helyezhetek a rajzoknak meg-
felelő helyekre. De nemcsak itt, ké-
sőbb is lehet érezni, hogy e kiállítás 
alkotói a szerzőpáros nagyszerűségé-
hez zárkóztak fel.

A terem végében egy képernyőn Ör-
kény három animációs filmje pereg 
folyamatosan. Ezeket olyan kocka ala-
kú ülőkékről nézhetjük, amiket Réber 
„kubus” plasztikái alapján készítettek. 
„A ’80-as évektől kezdve térbeli alkotása-
in a teret és a síkot is szembe állítja, rá-
kényszerítve a nézőt az aktív szemlélődés-
re” – írja Réberről a Wikipedia szó-
cikke. Íme, a kiállítás rendezői minket 
pedig az aktív próbálgatásra kénysze-
rítenek rá: nem könnyű ezeken a szi-
vacsokon megülni.

Egy nagy érintőképernyőn életraj-
zi adatok, könyvborítók, karikatú-
rák és háborús alkotások között 
böngészhetünk. Életrajzából kide-
rül, hogy hadifogolyként rá volt 
szorítva arra a takarékos, minden 
fölösleges részletet mellőző ábrázo-
lási stílusra, ami érett művészként 
jellemezte: sem papírhoz, sem ceru-
zához nemigen tudott hozzájutni. 
Csoda, hogy később jókedvvel tudta 
ezt művelni: „Réber meseillusztrá-
cióinak egyik legfontosabb ismérve 
a sajátos humor, amely az apró rész-
letekben, a néhol szinte karikatúra-
szerű figurákban és szellemes rajzi 
ötletekben érhető tetten. Korai mű-
vei még realisztikusak, ám a hatva-
nas évektől stílusa mindinkább a 
gyermekrajzok világához közelít: 

merészen fel vállalja az egyszerűsé-
get, a művészi eszköztelenséget” – 
írja a kiállítás egyik falszövege.

Szegény Dzsoni és Árnika
A második terembe vezető átjárón 
Réber „zippzárszerű” grafikája jelzi 
a határt. Egyszerre világosságra ju-
tunk, amit a sárgás alapszínű padló-
szőnyeg csak fokoz. De milyen sző-
nyeg? Beleszőve egy faltól-falig tár-
sasjáték, a Szegény Dzsoni és Árnika 
meséjére, a könyv Réber illusztráci-
óinak felhasználásával. Középen egy 
várkastély, ott lehet egyszerű jelmezt 
ölteni, és onnan lehet nagy kacsabá-
búkat választani. A hatalmas dobó-
kockán nem számok vannak, hanem 
jellegzetes figurák, és aki dobott, 
eszerint léphet előre. Felnőtteknek 
és gyerekeknek más-más játéksza-
bály dukál. Kicsiknek elég, ha a koc-
ka felülre került színét nézik, na-
gyobbaknak a rajta lévő virágokat 
kell megszámolni, és ezek szerint 
kell lépegetni a (persze Rébertől vett 
formájú) kacsákkal.

A falakon különböző gyerekköny-
vek ismerős illusztrációi: Árnika ki-
rálykisasszony, Szigfrid, Aromo, a 
fékezhetetlen agyvelejű nyúl és a 
többiek. Mind-mind ikonikussá vált 
rajzban is, nemcsak szóban.

Amióta nagy vagyok,  
és ütődött…

…és nyegle és idétlen, azóta nem lehet 
hozzám szólni...  A kiállítás végefelé 
embernagyságú kamasz fekszik élet-
nagyságú szobájában az ágyon, fölötte 
a falon a könyvespolca ( Janikovszky 
Éva: Kire ütött ez a gyerek?).  És e falikép 
mellett ott van maga a könyvespolc, 
tele Janikovszky Éva, Lázár Ervin, Ör-
kény István, Kurt Vonnegut könyvek-
kel, amiket a grafikus illusztrált. El le-
het itt üldögélni akár pár órácskát is.

Nehéz volt elköszönni. Már csak 
később, e cikk írásakor derült ki, 
hogy az alkotók szándékához képest 
fordított sorrendben jártam végig a 
kiállítást, de nem hiszem, hogy ezért.  
Ott az ember toporog, újra vissza-
megy a felnőtt-terembe, még néze-
geti a képernyőn látható anyagot, 
még belehallgat egy Örkény egyper-
cesbe, visszajön és belelapoz egy 
könyvbe még – nem akarózik menni. 
És kiderül, hogy a lakájok sem örül-
nek a távozásunknak, erről felől néz-
ve mindegyik legörbíti a száját. 

Lázár Ervin leleménye Árnika ki-
rálykisasszony, akinek mosolyától 
megszelídültek a farkasok. Helyette-
sítsük be Árnikát Réberrel, a farkaso-
kat bármivel, ami a mindennapokban 
zavar minket, és eljutottunk ennek a 
kiállításnak a kvintesszenciájához.

Vásárhelyi Tamás

Tükörként

A gyerekek szobája
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A vállalatok a globalizáció 
szellemében az angolt jelöl-
ték ki üzleti nyelvnek, éppen 

ezért a nyelvismeretet igénylő állások 
közül minden 10 esetből 7-8-nál az 
angol alapkövetelmény. Úgy gondo-
lom, mivel mindenki angolt „kény-
telen” tanulni, felértékelődnek az al-
ternatív nyelvek. A munkaerőpia-
con egyre kevesebben beszélnek né-
metül, oroszul vagy éppen héberül. 
E cikkben egy ritka nyelvről esik szó, 
ugyanis a japán nyelv tanulásának fő 
motivációit boncolgatom. 

A japán nyelv és a keleti világ fogal-
ma teljesen összeolvadt. A japán 
nyelvről a legtöbbeknek az „értel-
mezhetetlen írásjelek” jutnak eszébe 
vagy épp az a kulturális miliő, amely 
nagyon idegen a nyugati ember szá-
mára, aki jellemzően úgy áll a 
távolkeleti kultúrához, hogy „csodál-
lak ámbár, de nem szeretlek”. Cso-
dálják a letisztult kultúrát, az önfe-
gyelmet már kiskorban elsajátító fia-
talokat, a kitartást és alapvetően a 
gondolkodásmódot, azonban a leg-
több európai nem lenne hajlandó 

KÖZELEDŐ KELETI  KULTÚRA

A JAPÁNUL TANULÁS 
MOTIVÁCIÓI

feladni kényelmét és számottevő 
energiát befektetni annak érdekében, 
hogy a tradicionális japán életfilozófi-
át kövesse. Ám vannak, akik másképp 
gondolkodnak. Most róluk írok.

Kik tanulnak japánul?
A keleti világ jellemzően a rendszer-
váltás után tört be hazánkba, így 
gondolhatnánk, hogy a fiatalabb 

korosztály tanul leginkább japánul, 
akik a rendszerváltást csak gyerek-
fejjel élték meg, vagy épp akkor 
még meg sem születtek. És való-
ban… A japán nyelv leginkább az 
1980 után született generációt moz-
gatja meg, azonban vannak idősebbek 
is, akiket érdekel a nyelv és a kultúra. 

Azt mindenesetre végig kell gon-
dolni, ki mennyire fogékony az újra, 
a másra és mennyire képes befogad-
ni egy olyan idegen nyelvezetet, 
mint a japán. A fiatalabbak alapve-
tően könnyebben képesek hirtelen 
dolgokra reagálni, azonban a japán 
nyelvtanulásnál a kor és a nyelvta-
nulás sebessége között nem áll fenn 
releváns kapcsolat. 

Miért kezd el valaki japán 
nyelvet tanulni?

Érdekes megvizsgálni, hogy a jelen-
leg kurzusokon tanuló diákok miért 
kezdtek el japánul tanulni. A kis mintás 
kutatásban részt vevő válaszadóktól 
éppen ezért megkérdeztem, mi volt 

A XXI. században egyre fontosabb a nyelvtudás. Ha vannak terveink az életben, akkor minden bizony-
nyal nagy szükségünk lesz arra, hogy nyelveket beszéljünk. Nem kifejezetten azért szükséges, mert 

használni fogjuk, hanem egyszerűen azért, mert a legtöbb állásnál elvárják tőlünk.

A nyelvtudással megvalósítani kívánt fontosabb célok
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a nyelv kiválasztásánál nagy szerepe 
volt a japán animéknek. A japán éte-
lek már kevésbé vonzók a fiatalok 
számára, mint ahogy nagyon keve-
sen kezdték el a hiraganákat és 
katakanákat (és persze a kanjikat) ta-
nulni a munkahely miatt. 

Az ok és a cél között gyakran szer-
ves kapcsolat áll fenn, éppen ezért 
nem szabad meglepődni azon, hogy a 
legtöbben a japán nyelv megtanulása 
révén a kultúrát akarják mélyebben 
megismerni. A többség emellett ter-
vezi, hogy olyan munkahelyet vállal 
(akár itthon, akár Japánban), ahol a 
nyelvtudást hasznosítani tudja. 

Az animéket kedvelők szintén meg-
találják a maguk célját, ugyanis a so-
rozatok eredeti nyelven történő meg-
tekintése még inkább betekintést ad a 
kultúrába, illetve a mese hőseinek lel-
ki világába. Az animék főhőseinek 
érzései sokakat megmozgatnak, so-
kak szeretnék érteni, miket mondanak 

a szereplők, vagy épp mikor mit írnak 
ki a vászonra. A válaszokból kiderül, 
hogy mintegy 40 százalék azok ará-
nya, akik a japán nyelvtudást az 
animék lejátszása során is szeretnék 
hasznosítani. Az önmegvalósítás so-
kak számára vonzó, azonban 1-2 fiatal 
azzal a céllal tanul japánul, hogy egy 
viszonylag ritka nyelv ismeretével sze-
rezzen egyetemi diplomát.

Mi lehet a siker titka nálunk?
A japán nyelv rendkívül változatos, 
és több dologban hasonlít a magyar 
nyelvre. A rendszerváltás után be-
áramlottak az idegen kultúrák, így a 
japán világ is követőket szerzett ma-
gának. Habár már az 1990-es évek-
ben betörtek az animék a magyar pi-
acra, sokáig a mesék világa csak cso-
dálat tárgyát képezte. A Mondocon 
egy animekedvelők számára fontos 
rendezvény, amelyet 2008-ban ren-
deztek meg először. A mostani fia-
talok számára talán épp ez a rendez-
vény volt az, ami végleg összehozta 
őket a japán világgal. 

A legtöbben kulturális okoknál 
fogva kezdenek el japán nyelvet ta-
nulni, azonban az idősebbek már 
inkább csak ismereteik kiegészíté-
sére, az önmegvalósításra használ-
ják a nyelvtudást. 

Hogy milyen irányba halad tovább 
a japán nyelv hazai megítélése, azt 
nem tudni, de azt lehet látni, hogy 
egyre többeket vonz ez a különös vi-
lág. A legtöbben csak ámulva szem-
lélik, de van az a szűk réteg, aki tet-
tekben is kifejezi csodálatát.

Faragó Péter

az az ok vagy mik voltak azok az 
okok, amely miatt belekezdtek a ja-
pán nyelv tanulásába.

A válaszok nagyjából megfelelnek 
az előzetesen megfogalmazott vára-
kozásoknak. A keleti ( jelen esetben 
japán) világ sokakat megfog, de ke-
veseket sarkall arra, hogy mélyebben 
belevessék magukat. Mindettől füg-
getlenül a nyelvtanulásba kezdők 
pont a kultúra iránti csodálat miatt 
kezdenek bele a nyelv elsajátításába. 

A modern japán világ egyik, ha 
nem a legismertebb vonása az anime, 
amely sajátságos grafikával rendel-
kezik és kifejezetten a felkelő nap 
országának hagyományait mutatja 
be. A japán nyelvvel foglalkozó fia-
talok sok esetben az animéken ke-
resztül ismerkedtek meg az ország-
gal és többek között a mesék külö-
nös vi lága miatt kezdtek el japán 
nyelvet tanulni. A válaszadók 
mintegy 60 százaléka vallotta, hogy 

A japán nyelv elsajátításához szükséges idő

A nyelv tanulásának főbb okai
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ja Hazánkban minden ötödik 6-8 éves gyermek súlyproblémáktól 

szenved, és jelentős hányaduk felnőtt korában is ezzel, illetve 
a nyomában fellépő megbetegedésekkel küszködik. Erdei 
Gergő, a Semmelweis Egyetem Patológiai Tudományok Doktori 
Iskolájának PhD-hallgatója szerint a gyermekkori túlsúly és 
elhízás visszaszorításához elsősorban komplex beavatkozá-
sokra lenne szükség. Hogy erre még inkább felhívja a figyel-
met, egy tudománykommunikációs versenyre is jelentkezett.

A GYERMEKKORI 
ELHÍZÁS GYAKORISÁGA

– Elsősorban az, hogy nagyon kövér 
gyerek voltam. Alsó tagozatos általá-
nos iskolásként a 90 kilót is elértem. 
Ezt megelégelve elhatároztam, hogy 
lefogyok, így elkezdtem kutatni a 
könyvtárban a helyes táplálkozás 
után. Ez alapján olyan szigorú étren-
det állítottam össze magamnak, amit 
a mai, már tudományos ismeretekkel 
rendelkező énem azért elég jelentősen 
megkérdőjelezne. Minden esetre sike-
rült vele 30 kilót leadni. 

Ezután jött az, hogy ezt a testtöme-
get meg is szerettem volna tartani. 
Ekkor találkoztam először a Semmel-
weis Egyetemmel és a dietetikuskép-
zéssel. Mivel mindig is a természettu-
dományok és a táplálkozás iránt ér-
deklődtem, ezért jelentkeztem a szak-
ra, amit sikeresen el is végeztem, ezt 
követően a tanulmányaimat mestersza-
kon, majd pedig PhD-képzés keretein 
belül folytattam tovább. Munkáimat 
tekintve dolgoztam országos egészség-
fejlesztő programokban, egy króniku-
san beteg gyerekeknek szervezett tá-
borban voltam vezető dietetikus, 
prevenció területén tevékenyked-
tem, országos táplálkozással kapcso-
latos felmérésekben vettem részt és 
gasztroenterológiai klinikán szerzett 
terápiás dietetikusi gyakorlatom is van.

– Hogyan került kapcsolatba a gyer-
mekkori elhízást célzó kutatásokkal?
– Egy 2007 óta futó, az Egészségügyi 
Világszervezet által létrehozott felmé-
rés keretében rendszeres időközönként 
vizsgálják a gyermekek tápláltsági álla-
potát. Ez a felmérés a WHO európai 
régiójában – amelyet Európán kívül 
eső országokkal (például Türkme-
nisztán, Kazahsztán) is kibővítettek 
– immár több mint 40 ország rész-
vételével zajlik. Hazánk 2010-ben 
vett részt először ebben a vizsgálat-
ban. Amikor a 2010-es vizsgálat 
eredményeivel és módszertanával 
először találkoztam, már akkor tud-
tam, hogy én is szeretnék részt venni 
benne, mert korábbi érintettségem 
okán engem is rendkívül érdekel ez 
a felmérés. Amikor a 2016-os vizs-
gálat előkészületei zajlottak, megke-
restem a projekt vezetőjét és szakértő-
ként én is beszálltam ebbe a vizsgálat-
ba, így részt vettem többek között a 
tervezési, megvalósítási és publikálási 
folyamatokban egyaránt.
– Tehát ez képezte aztán a későbbi 
kutatási témájának alapját?
– Pontosan. Ezzel felvételiztem a dok-
tori képzésre. A kutatómunkám során a 
probléma nagyságán túl inkább az ér-
dekelt, milyen regionális különbségek 

– Hogyan döntötte el, hogy jelent-
kezik a versenyre?
– Jelenleg többek között a Semmel-
weis Egyetemen dolgozok óraadó 
oktatóként. Az előadásaim során né-
ha tapasztaltam azt, hogy nehéz a 
hallgatók figyelmét lekötni, pláne a 
délutáni, esti előadásokon. Aztán ta-
lálkoztam a Scindikátor programmal, 
ami lehetőséget ad arra, hogy megta-
nuljunk úgy előadni, hogy mindenki 
számára élvezetes, érthető és tartal-
mas legyen. Ez bejött, hiszen a leg-
utóbbi, az élelmiszer-tudomány és 
táplálkozástudomány területén kuta-
tó PhD-hallgatóknak megrendezett 
konferencián alkalmazva minden 
magamba szívott scindikátoros tu-
dást, első helyezést értem el. A szak-
mai elismerés mellett a hallgatóimon 
azt látom, hogy az előző félévhez ké-
pest talán növekedett az órai aktivitá-
suk, jobban figyelnek, több az érdek-
lődő csillogó tekintet. Úgyhogy csak 
bátorítani tudom azokat a BSc-s, 
Msc-s és PhD-s hallgatókat, akik sze-
retnének megtanulni profin előadni, 
egy kiemelt problémára felhívni a 
nagyközönség figyelmét, és egy jó 
közegben fejlődni, jelentkezzenek.
– Mi motiválta, amikor táplálko-
zástudományi pályára lépett?
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úgy gondolnak, hogy majd kinövik. 
Ez a megítélés viszont nem teljesen 
helytálló, mivel a súlyproblémával küz-
dő gyerekek 80%-a felnőtt korában is 
ezzel fog küzdeni. Ezért a legkézenfek-
vőbb teendő a megelőzés, lehetőleg mi-
nél fiatalabb kortól kezdve.
– Mik lesznek a további feladatok?
– Az imént már említett vizsgálatot 
idén is elvégezzük, így a három adat-
pontból már jól fogjuk látni azt, hogy 
milyen mértékben változott, nőtt 
vagy csökkent a gyerekkori túlsúly, és 
az elhízás gyakorisága. Szeretnénk ki-
bővíteni ezt a vizsgálatot olyan típusú 
mérésekkel is, ami pontosabb képet ad 
a szülők, illetve a gyerekek táplálkozá-
sáról. Úgyhogy vannak még felada-
tok, tervek, nem szabad megállni ezen 
a területen. Nagyon sok beavatkozás-
ra, jó gyakorlatra van ahhoz szüksé-
günk, hogy azt lehessen mondani, ta-
lán jó úton járunk, de ehhez minden-
képpen szükség van arra, hogy min-
denki tudjon arról, ez egy globális 
probléma, aminek a megelőzése 
rendkívül fontos. Hiszen az elhízás 
nemcsak esztétikai gond, hanem szá-
mos megbetegedésnek kedvezhet, 
mint például a szív- és érrendszeri 
problémáknak, a 2-es típusú cukor-
betegségnek, asztmának, mozgás-
szervi rendellenességnek, amelyek 
mind-mind népbetegségnek számíta-
nak hazánkban. Akik pedig gyer-
mekkorukban elhízással küzdenek, 
azoknál ezek a problémák később fo-
kozottabban jelentkeznek.

SzoucSek ÁdÁm

beavatkozásokra lenne szükség, ezek-
nek pedig az lenne a kulcsa, hogy több 
színtéren (iskola, otthon stb.), együtte-
sen történjenek. A megfelelő táplálko-
zás mellett természetesen a rendszeres 
fizikai aktivitást is ösztönözni kell.

Ha megnézzük a 2010-es adatainkat, 
a 2016-os függvényében hazánkban, 
akkor azt látjuk, hogy a gyermekkori 
elhízásnak a gyakorisága stabilnak 
mondható, nagyon óvatosan fogal-
mazva stagnál. 
– Milyen változás várható a jövőben?
– A jelenleg rendelkezésre álló két adat-
sor azt mutatja, hogy nálunk a gyer-
mekkori elhízás gyakorisága nem válto-
zik. A WHO azonban elvégzett egy 
becslést is, ami megmutatja azt, hogy a 
közeljövőben milyen lesz ez a gyakori-
ság Európa egyes országaiban. Ebben 
figyelembe vették azt, hogy az egyes 
nemzetek esetében milyen beavatko-
zási lehetőségek vannak és milyen 
programokat indítanak annak érde-
kében, hogy csökkenjen a gyermek-
kori elhízás mértéke. Magyarország 
esetében ez alapján nemcsak  hogy 
megáll ez a folyamat, hanem kis-
mértékű javulás is tapasztalható lesz. 
Ezzel ellentétben például Franciaor-
szágban vagy Írországban tovább 
növekszik a gyermekkori elhízás 
gyakorisága. Persze hangsúlyozom, 
hogy ezek csak becslések, így nem 
jelenti azt, hogy most mindenki hát-
ra dőlhet, hiszen továbbra is minden 
5. gyereket érint. Az a legnagyobb 
baj, hogy talán a szülők, nevelők, ta-
nárok erre a problémára sok esetben 

lelhetők fel. Sok olyan egészségügyi 
mutatószám van, ami jelentős területi 
eltéréseket mutat. Az foglalkoztatott 
hogy, ezek tekintetében melyik régió 
áll a legrosszabbul, és melyik a legjob-
ban, valamint, hogy ezek között van-e 
bármilyen típusú összefüggés. Renge-
teg tényező együttese határozza meg a 
gyermekkori elhízást, ennek egyik leg-
alapvetőbb eleme az egyes régiók gaz-
dasági státusza. Lényeges továbbá az 
adott térségben élő lakosok iskolai 
végzettsége, és az, milyen az élelmi-
szerüzletek árukínálata, mennyi 
sportolási, illetve rekreációs lehető-
ség áll rendelkezésre, hány játszótér 
van, mivel tudnak a gyerekek isko-
lába menni, például az utak bizton-
ságosak-e annyira, hogy rollerrel, 
kerékpárral vagy gyalog közlekedje-
nek stb.. 

Mindezen tényezők alapján nálunk 
a gyerekkori elhízás tekintetében a 
legnagyobb problémát a Dél-Dunán-
túlon találjuk, ahol kétszer több az el-
hízott gyerek, mint például a közép-
magyarországi régióban. Hogy en-
nek hátterében pontosan mi áll, azt 
tovább kell vizsgálni, minden esetre 
jól látszik, hogy a dél-dunántúli régió 
esetében a legalacsonyabb a terület 
GDP-je a magyarországi régiók kö-
zött. A gyerekek számára az élelmi-
szerüzletek árukínálata, valamint a 
sportolási és rekreációs lehetőségek is 
viszonylag korlátozottak, emellett 
alacsony a felsőfokú végzettséggel 
rendelkezők aránya. A megelőzés ér-
dekében a helyi közösséghez adaptált 

A globális elhízást nem lehet egyetlen beavat-
kozással kezelni, ezért be kell építeni az 

összes olyan összetett hálózatot, mint a poli-
tika, a gazdaság, a környezet, a társadalmi 

hatások, a viselkedés és a fiziológia
(FORRÁS: GLOBAL OBESITY PREVENTION 

CENTER, 2019)

A gyermekkori túlsúly régiónkénti különbségei hazánkban. Világosabb kékkel a kisebb, 
míg sötétebbel a nagyobb elhízási gyakoriságot mutató területek.
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A holland tengerparttól az Északi-tenger felé hú-
zódik mint egy védősáv a Fríz-szigetek hosszú 
láncsora. Egy szakaszán mögötte található a 

világ talán legkülönlegesebb tengere, a Watt-tenger, 
mely naponta „felszívódik”, pontosabban visszahúzó-
dik, egy csodálatos egyedi állatvilágnak otthont adva. 
A szigetlánc helyén egykor az üledékrétegek egybe-
függő dűnerendszert alkottak, ám azt kikezdte a ter-
mészet az idők során. A kontinens felől a tengert ezen 
a szakaszon elérő nagy folyók építették, illetve törték 
át egyre több helyen a turzássort. A tenger felől viszont 
az errefelé igen gyakori vihardagályok rombolták és 
rombolják ma is ezt a természet alkotta egykori 
védmüvet, azt sok-sok szigetre széttagolva.

A legdélebbi és egyben a legnagyobb sziget Texel, terü-
lete 183 négyzetkilométer. Az Északi-tenger felőli oldala 
2–3 kilométer szélességben természetvédelmi terület, 

EURÓPA NYUGATI  PARTVIDÉKÉN

A VIHARDAGÁLYBAN 
SZÜLETETT TEXEL

mely terméketlen dűnesor kisebb, nagyobb tavakkal. 
A déli végén kiszélesedik, az ott található mintegy 20 
hektáros tó sekélyebb, mocsaras partját körben 30–100 
méter szélességben az embermagasságú mocsári nőszi-
rom borítja, közepén pedig egy homokpadka húzódik, a 
legkülönfélébb madárcsapatokkal. A tó melletti elkerí-
tett rezervátumban egy ősi – igaz, a texel juhnál kevésbé 
híres – holland szarvasmarhafajta néhány példánya él ri-
degtartásban. A hosszú, vörös szőrű állatok nap mint 
nap a nősziromsávon keresztül járnak le a tóhoz inni.

Texel szigetének másik érdekessége, hogy területén 
nem élnek ragadozók. A madarak gyanútlanok és barát-
ságosak. Ha két méternél közelebb megyünk hozzájuk, 
legfeljebb arrébb tipegnek, de csak ritkán rebbennek fel. 
Egy nyárilúd családot mindenféle leskunyhó vagy lessátor 
nélkül, állva fényképeztem – körülbelül 6 méterről...

Gulyás Gábor

Mélyalföldek és végeláthatatlan síkságok monotonitása – leegyszerűsítve így fogalmazhatnánk meg 
a Germán-alföld áltanos tájképi arcát. Ha valamely részére nem igaz ez, az a nyugati elvégődése, 
a hosszan elnyúló Fríz-szigetek szegélydíszítésével, már ez utóbbiak létrejötte is különleges. 
Közülük a legdélibb őrszem Texel szigete, melynek neve főként a juhtenyésztők körében ismerős: 
őshonos fajtáját – a szigettel azonos néven – ma már világszerte tenyésztik elsősorban nem a tejéért 

vagy a gyapjújáért, hanem mint az egyik legintenzívebb húsadó birkát.
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vagyunk a vásárlás során megfontoltak, többet és sokszor 
feleslegesen költünk, mintha a zsebünkből kellene elővará-
zsolni a pénztárosnál az áru és a szolgáltatás ellenértékét. 
Az ellenzők azt is felvetik, hogy egy pénzügyi válság bekö-
vetkezésének esetére az e-kereskedelem nincs felkészülve, 
mert ilyenkor a vásárlók ismét a készpénz felé fordulnának.    

Ugyan a világ az elektronikus pénzforgalom térhódítása 
felé halad, ráadásul gyorsuló sebességgel, nálunk ez mintha 
egy picit döcögne. Kormányzatunknak nem tetszik ez, így a 
pénzügyi tudatosság fejlesztése és a készpénzkímélő fizetési 
módok serkentése érdekében az utóbbi időben többféle prog-
ram is indult, elsősorban az oktatási intézményekben. Annak 
érdekében, hogy ez a folyamat gyorsuljon és kövesse a nem-
zetközi irányokat, a bankok is nagy szerepet vállalnak ebben. 

Példa erre az az informatikai megoldás, amelynek révén az 
adott alkalmazás okostelefonra történő letöltése után érinté-
ses terminállal rendelkező elfogadóhelyen az eszközünket 
vásárlásra is használhatjuk, így bankkártyánkat otthon is 
hagyhatjuk. Tekintve, hogy az internetes vásárlások száma, 
értéke robbanásszerűen növekszik, ennek biztonsági hátterét 
is javítani kellett. Így a bankok többsége ügyfeleik érdekében 
már alkalmazza a 3D-secure (biztonsági hitelesítés) elnevezé-
sű eljárási szabályt. Ennek lényege, hogy amikor interneten 
vásárolunk, az eddig megszokott, ismert kártyaadatok meg-
adása után pénzügyi szolgáltatónk egy jóváhagyó, hitelesítő 
kódot is küld számunkra üzenetben. Így a kártyás vásárlási 
tranzakció csak akkor teljesül, ha ezt a hitelesítő kódot is 
megadjuk. Érdemes erre figyelnünk, hiszen az internetes vá-
sárlásokkal egyidejűleg az elektronikus csalások száma is ug-
rásszerűen megnőtt, ráadásul sok esetben úgy bonyolódunk 
ilyen ügyletekbe, hogy az áru és szolgáltatás eladóját nem is-
merjük, különösen igaz ez, ha külföldről vásárolunk.

Lassan tehát búcsúzunk a fém- és papírpénztől, miután 
az elektronikus eljárások a pénzforgalomban egyre in-
kább átveszik a vezető szerepkört. Az okos pénzügyek 
pedig a mi érdekünket és kényelmünket szolgálják.        

Palla Gábor  

PÉNZÜGYEINK

BÚCSÚT INT A KÉSZPÉNZ  
Van egy mondás, miszerint a készpénz a király. Ezt 

olyankor halljuk általában, amikor más pénzügyi 
eszközben, betétben, befektetésben, részvényben, 

kötvényben valamiért csalatkoznak az emberek. Ilyenkor 
a tapintható, megfogható készpénzben hisznek sokan és 
ezzel együtt valahogyan felértékelődik annak jelentősége 
is. De úgy tűnik, lassan ezt a mondást el kell felejtenünk, 
mert mai világunk teljesen átformázza a kézbe vehető 
pénz szerepét, fontosságát, miután az áruk, szolgáltatások 
kereskedelme, továbbá a megtakarítások, a befektetések 
egyre nagyobb aránya elektronikus úton bonyolódik le. 

Ha megnézzük a statisztikákat, azt látjuk, hogy Magyar-
országon évente 1000 milliárd forintnál is többet költünk 
az e-kereskedelem vagy újkeletű kifejezéssel netes vásárlás 
formájában, ebből 400 milliárd forint körül alakul a kül-
földi online-vásárlás értéke. Az is érdekes, hogy nálunk az 
online vásárlók száma 5 millió fő körül alakul és ebből a 
számból 2,7 millió fő külföldről vásárol árut, szolgáltatást. 
Európában a svédek állnak az élen abban, hogy a készpénz 
szerepét a lehető legkisebb mértékűre csökkentsék. Lakos-
ságuknak csak 18%-a fizet érmével vagy papírpénzzel, és 
messze vezetik az európai adatokat, ugyanis az európai át-
lag a 18%-kal szemben 78%. Svédországban például még 
egy kávé árát is kártyával fizeti ki a fogyasztó és nem ér-
mével, valamint a legtöbb kereskedő nem is fogad el kész-
pénzt. Ázsiában is fordult a kocka, ott Szingapúr a listave-
zető a készpénzkímélő elektronikus megoldásokban. 
Oly gyors a támogató infrastruktúra és informatika, hogy 
a szakértők a 2020-2030 közötti időszakra becsülik azt, 
amikor eltűnhet a fém és a papírpénz használata. 

Persze ebben a technológiai rohanásban is világosan kell 
látni, hogy mint mindennek, e folyamatnak is két oldala 
van. Egyrészről költséget csökkent az elektronikus fizetés 
térhódítása, mert az államoknak elég sokba kerül a készpénz 
előállítása és folyamatos cseréje, megújítása, hamisítás elleni 
védelme. Hazánkban nemzetgazdasági szinten mintegy 
400-500 milliárd forintra tehető a készpénzfenntartás költ-
sége. Nálunk az európai átlaghoz képest igen magas a kész-
pénz mennyisége, miután aránya a GDP 14%-át meghalad-
ja, ugyanakkor az Európai Unióban ez az arány csak 8%. 
Az elektronikus fizetés térhódításával egyetemben csökken 
a készpénzlopás lehetősége, valamint átláthatóbbá válnak a 
gazdasági folyamatok is, ami szintén nagy előny. És nem fe-
ledkezhetünk meg arról sem, hogy bizonyos csalárd műve-
letek finanszírozása a készpénz kiszorításával egyre nehe-
zebbé válik. És igen, vannak ellenzői is a folyamatnak, töb-
bek között a turisták. Ugyanis például Svédországban a 
készpénzkiadó automaták (ATM-ek) száma rohamosan 
csökken, így az odautazóknak nem könnyű költekezésük-
höz készpénzt felvenni. Az ellenzők többek között azt is 
mondják, hogy ha kártyával vásárolunk, akkor kevésbé 

A VILÁG PÉNZÉRMÉI

Angol penny
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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 – Feleki Zoltán feladványa

1. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

Megoldás: A felsőbe

(Ezekben a betűkben az egyenes vonalszakaszok derékszögben 
törnek meg vagy kapcsolódnak egymáshoz, az alsó sorban a de-

rékszögtől eltérő szögben.)

2. fejtörő – Benked Anett feladványa

Megoldás:

3. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa 

Megoldás: Életművész 

A játéktábla minden mezőjében az 1-6 számjegyek egyike található. 
Törölje a felesleges számjegyeket úgy, hogy megmaradó számje-

gyek minden sorban és oszlopban legfeljebb egyszer szerepeljenek! 
A törölt számjegyek mezői legfeljebb a sarkukkal érintkezhetnek, 
az oldalukkal nem. A megmaradó számjegyek mezői egybefüggő 

területet alkotnak. Csak olyan számjegy törölhető, amelyik egy sor-
ban vagy egy oszlopban többször is előfordul.

A számmal jelölt szavak közül melyik illik legjobban a kérdőjel helyére?

Melyik szám illik a kérdőjel helyére?
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Előfizetési ár 2019-ben belföldre: 1/4 évre 4320 Ft, 1/2 évre 8460 Ft, 1 évre 16 200 Ft

Az idősebbek és az internet

2018-ban az Európai Unióban élő népesség 89%-a mondhat-
ta el magáról, hogy élete során már használta az internetet. 
A felmérést megelőző három hónapban internetezők aránya 
85%-ot, a szinte napi rendszerességgel a világhálóra csatlako-
zóké pedig 76%-ot tett ki. Az idősebbek kevésbé aktívak, 
különösen 55 éves kor felett csökken az internetet igénybeve-
vők aránya. Az 55–74 évesek 27%-a még soha nem interne-
tezett, s mindössze 53%-uk használta csaknem napi szinten a 
világhálót. A viszonylag rendszeresen (három hónapon belül) 
internetező 55–74 évesek aránya 67%-ot ért el, ami tagorszá-
gonként a bulgáriai 34 és a Dániára jellemző 95% között 
mozgott. Magyarország a 45%-os mutatójával a rangsor alsó 
negyedében helyezkedett el. A fiatalabb korosztályoknál az 
egyes tagországok között nem alakultak ki ekkora különb-
ségek, a magyar korcsoportos arányok is az 55 évesek és idő-
sebbek körében maradtak el jelentősebben az uniós átlagtól.

Az elmaradás összefügg azzal, hogy a magyarországi 55–
74 évesek kevésbé képzettek. 2018-ban 18%-uk rendelke-
zett felsőfokú végzettséggel, ehhez képest a legtöbb tagor-
szágban jobb volt a helyzet. Az internetes aktivitást tekint-
ve pedig az iskolai végzettség leginkább ebben a korosz-
tályban meghatározó: uniós átlagban az elmúlt évben az 
55–74 éves, felsőfokú végzettséggel rendelkezők 92, a kö-
zépfokú végzettségűek 71, ugyanakkor a csak alapfokú 
képzésben részesülteknek mindössze 45%-a használta 3 hó-
napon belül az internetet. A kelet-közép-európai tagorszá-
gok jelentős részében, valamint Görögországban az ala-
csony és a magas képesítésű 55–74 évesek között ennél na-
gyobb, 4–8-szoros különbségek alakultak ki. Magyarorszá-
gon a felsőfokú képzésben részesültek 78, az alacsony 
képesítésűeknek 17%-a internetezett 3 hónapon belül.

Az EU-ban 3 hónapon belül internetező 55–74 évesek 
közül – a 25–54 évesekhez hasonlóan – legtöbben e-mai-
lek küldése/fogadása (81%), árukról és szolgáltatásokról 
történő információkeresés (78%), valamint játékok leját-
szása/letöltése, zenehallgatás vagy videók megtekintése 
(64%) céljából csatlakoztak a világhálóra. Aktivitásuk 
mértéke mindhárom területen elmaradt a fiatalabbakétól, 
leginkább az utóbbi, szórakozási célú felhasználás eseté-
ben. Az 55–74 évesek tagországonkénti aktivitása is igen 
eltérő, mértéke az internetes banki tevékenységek eseté-
ben a legszembetűnőbb: a finnországi 93%-os gyakori-
sággal szemben Romániában a 3 hónapon belül interne-
tezők mindössze 6,0%-a élt ezzel a lehetőséggel.

A közép-, kelet- és dél-európai, illetve a nyugat-európai 
tagországok 3 hónapon belül internetező 55–74 éveseinek 
eltérőek a felhasználói szokásai. Az első csoportba tartozó 

Megrendelhető a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazgatóságánál
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Postacím: 1900 Budapest Előfizetésben 
megrendelhető az ország bármely postáján, a hírlapot kézbesítőknél, www.posta.hu 
webshopban (https://eshop.posta.hu/storefront/),  e-mailen a hirlapelofizetes@posta.hu 
címen, telefonon a 06-1-767-8262 számon, levélben a MP Zrt. 1900 Budapest címen. 

országokban leginkább az egészségügyi információk kere-
sésében mutattak átlagon felüli érdeklődést. A telefonos 
vagy videóhívások kapcsán és a közösségi oldalak haszná-
latában vegyesebb a kép, bár mindkét kategóriában közép- 
és kelet-európai országokban (Bulgáriában és Litvániában, 
valamint Romániában és Magyarországon) élők voltak a 
legaktívabbak, a többi területen viszont a nyugat-európai 
országokban élők közül használták nagyobb arányban az 
internetet. A hazai 55–74 évesek – a többi országhoz ké-
pest kiemelt jelentőséggel bíró – egészségügyi információk 
és közösségi oldalak mellett az e-mailezésben, az árukra és 
szolgáltatásokra vonatkozó információk keresésében, va-
lamint a játékok letöltésében, használatában is EU-átlagot 
meghaladó arányban vettek részt. Az internetes banki te-
vékenységekben viszont jelentős a lemaradás, ebben a te-
kintetben a nyugat-európai országok mellett csak a balti 
államokban élők mutattak átlagon felüli aktivitást.

Az e-kormányzati tevékenységet illetően szintén a Nyu-
gat-Európában és a balti államokban élők aktívabbak, bár 
ez utóbbiakban a fiatalabb korosztályokhoz képest még 
2018-ban is jelentős volt az elmaradás. Az EU 55–74 éve-
seinek átlagosan 38%-a vette már fel weblapon keresztül 
közhivatallal a kapcsolatot, 31%-uk információszerzés cél-
jából kereste fel a weblapot, 24%-uk kitöltött űrlapot to-
vábbított, 21%-uk pedig csak töltött le űrlapot, de nem az 
interneten keresztül küldte el. Ezek az arányok a 25–54 
évesek hasonló mutatóitól 16–22 százalékponttal elmarad-
tak, a különbségek főként a közép-, kelet- és egyes dél-eu-
rópai országokban jelentősek, ahol az idősebbek jellemző-
en társadalmilag is kevésbé élnek aktív életet, mint nyu-
gat-európai társaik. Magyarország az 55–74 évesek 
e-kormányzati aktivitása alapján az egyes tevékenységek 
uniós átlagától 4–10 százalékponttal elmaradva a tagorszá-
gok rangsorának középmezőnyében helyezkedett el.

Csőszné seres Ilona

A 3 hónapon belül internetezők korcsoportonkénti aránya, 2018
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Borostyánba zárt 
csigaházas polip

A megkövült fagyanta – ismertebb 
nevén a borostyán – az ősmarad-

ványok egy egészen különleges válfa-
ja. Valóságos időkapszulaként műkö-
dik, a benne zárványként megőrződő 
állati és növényi testrészek a legap-
róbb részletekig tanulmányozhatók. 
A borostyánzárványok legismertebb-
jei minden kétséget kizáróan ízeltlá-
bú-zárványok, nagy ritkán azonban 
előfordul, hogy a megkövülő mézga 
gerinces állatok maradványait zárja 
magába. Ekkor kis kétéltűek, hüllők, 
esetleg emlősök szőrszálai esnek a 
megkeményedő gyanta fogságába.

Minthogy a borostyánkövek alap-
anyagául szolgáló gyantát szárazföldi, 
fás szárú növények termelik, a vízi élet-
módot élő állatok zárványai nagyon 
ritkák. Olykor persze elő-előfordulnak 
például a víz közelében élő rovarok 
(például csiborfélék) zárványai, de ezek 
száma annyira csekély, hogy a boros-
tyánzárványok különleges ritkasága-
inak számítanak. Éppen ezért jelent 
kisebb szenzációt egy frissen publikált 
tanulmány, melyet a Kínai Tudomá-
nyos Akadémia kutatója, Tingting Yu 

legnagyobb átmérője mindösszesen 
12 milliméter. A héj fényvisszaveré-
se alapján annak eredeti anyaga, az 
aragonit őrződött meg. A konzer-
válódott bélyegek lehetővé tették, 
hogy a kis ammoniteszt a Puzosia 
(Bhimaites) nembe tartozóként azo-
nosítsák a paleontológusok.

A példány különleges lehetőséget 
adott arra, hogy a kutatók bepillantást 
nyerjenek az ammoniteszek héjának 

Szer-tartás

A történelem során több kultúrá-
ban is központi szerepet töltöttek 

be a spirituális és vallási rítusokhoz 
kötődő tudatmódosító szerek. Eze-
ket egy-egy szertartás során a meg-
világosodásra, az egyén felsőbb tu-
dati szintre emelésére használták.

Ezen kultúrák közé tartozik szá-
mos dél-amerikai őslakosközösség, 
amelyek a meglepően széleskörű nö-
vénytani ismereteiket felhasználva 
emeltek be bizonyos fajokat a vallási, 
gyógyászati és hétköznapi szokásaik-
ba. A közösség a vallásgyakorlás so-
rán – a természetfeletti hatalmakkal 
való összekapcsolódás reményében – 
akár hallucinogén hatású növényeket 
is igénybe vett az emberi és a szel-
lemvilág közötti híd létrehozására.

A Proceedings of the National Academy 
of Sciences lapban megjelent legújabb, 
ezzel a témával foglalkozó kutatás 
egy valószínűsíthetően szertartások 

A kutatók a rókaerszény belsejéből és 
a bőrtáskában talált növénymaradvá-
nyokból vettek mintát. A lelet jelentő-
ségére való tekintettel csak kis mennyi-
ségű anyagot távolítottak el a tárgyak-
ról, majd anyagvizsgálati módszerekkel 
meghatározták a minták összetételét. 
Az eljárás során megállapítást nyert, 
hogy a rókaerszényben olyan növényi 
részeket tartottak, melyeket tudatmó-
dosító hatásukért gyűjthettek be.

és kutatótársai publikáltak a Proceedings 
of the National Academy of Sciences 
nevű szaklapban. E munkájukban 
ugyanis egy ammoniteszt mutatnak 
be részletesen, amelyet Mianmar 
késő-kréta korú borostyánjában, 
a burmitban fedeztek fel.

Az ammoniteszek külső vázas po-
lipok, melyek legközelebbi ma élő 
rokonai talán a nautiluszok, köz-
napi nevükön csigaházas polipok. 
Az ammoniteszek héja számos alakot 
ölthet, a különböző földtörténeti korok 
ammoniteszfaunái egészen elképesztő 
alakokat foglaltak magukban. Közös 
jellemzőjük, hogy héjuk belül kamrák-
ra tagolt, s az állat az e kamrákban levő 
gáz mennyiségének szabályozásával 
változtatott helyet a víz alatt.

Sajátos vízi életmódjuk az oka, 
amiért a frissen felfedezett boros-
tyánzárvány valóságos csodaszám-
ba megy a tudományos világban. 
Minthogy egy borostyánzárvány 
a többi, más ősmaradványokhoz 
képest nagyságrendekkel több in-
formációt szolgáltat egy élőlény-
ről, a kutatók sokkal könnyebben, 
egyértelműbben figyelhették meg 
az ammonitesz részleteit. Az állat 
egy fiatal ( juvenilis) egyed, a héj 

során használt batyu tartalmát vizs-
gálta, és abban a központi idegrend-
szert befolyásoló – azaz pszichoak-
tív – anyagok jelenlétét és növényi 
maradványokat fedezett fel.

A csomagot 3900 méteres ten-
gerszint feletti magasságban, egy 
dél-bolíviai, temetkezési célra is 
használt barlangban találták, ben-
ne a különböző, tudatmódosító 
anyagok fogyasztásához szükséges 
kellékkel. Az eszközöket egy nagy 
bőrtáskában helyezték el. A batyu 
két faragott táblácskát, egy díszes 
szippantócsövet, két csontspatulát, 
egy színes, szövött fejpántot és egy ró-
kabőrből készített kisebb erszényt tar-
talmazott. A csontspatulákat az össze-
tevők kimérésére, a táblácskákat pedig 
az adagok elhelyezésére használhatták, 
ahonnan a díszes szippantócsővel vi-
hették be szervezetükbe a szertartásos 
anyagokat. A nagy bőrtáska szénizo-
tópos kormeghatározása alapján a cso-
mag kora körülbelül ezer évesre tehető.
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A burmai borostyánkőbe zárt ammonitesz és 
héjának mikroCT-s felvételei; méretarányok: 2 mm

(KÉP: YU ÉS MTSAI., 2019)
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belső kamrázottsága rejtelmeibe. Ez a 
téma ugyan már nagyon jól ismert, de 
ezeket az alaktani jegyeket mindeddig 
még sosem vizsgálták borostyánba zárt 
ammoniteszen. A héj belső rendszerét 
alkotó kamrák válaszfalai csodálatos 
épségben láthatók a borostyándarab-
ról és a benne levő ammoniteszről ké-
szült mikroCT-s felvételeken.

Az ammoniteszt magában foglaló 
kis borostyándarab akvatikus ízelt-
lábúakat is tartalmaz, sőt vízi csigák 
zárványait is. Ez arra utal, hogy a 
burmit képződési területe aktív kap-
csolatban állt egy vízi környezettel, 
azon belül is egy dinamikus, part-
közeli, sósvízi élőhellyel. Az, hogy 
a pénzérménél is kisebb ammonitesz 
és a csöppnyi vízi csigák testének 
lágy szöveti részei már nincsenek 
meg, arra utal, hogy ezek a héjak 
már egykori tulajdonosaik pusztu-
lása után estek a gyanta fogságába. 
Minthogy az ammoniteszek gyors 
evolúciójuk révén kiválóan alkal-
masak a különböző kőzetek korának 
meghatározására, a borostyánba zárt 
ammonitesz segíthet tovább ponto-
sítani a burmit amúgy igen bizony-
talanul megadható korát is.

Szabó Márton

változtathat vagy alkalmazkodhat a 
környezeti változásokhoz. Ha a kör-
nyezeti változás hirtelen következik 
be, akkor az adaptáció kizárólag a ge-
netikai sokszínűségre tud támaszkod-
ni, mivel nincs ideje egy változásnak 
magától kifejlődni. Emiatt a fajon be-
lüli nagyobb genetikai diverzitás több 
lehetőséget biztosít a szelektálásra – 
ezáltal nagyobb a túlélés lehetősége.

Azonban a narválok esete kilóg 
ebből a logikai láncolatból – s emi-
att rejtélyesnek tűnik a sarkvidéki 
vizekben való régóta tartó jelenlétük 
és nagy számuk.

„Nem tudjuk, hogy pontosan hogyan 
és miért alakult ez így a narválok ese-
tében. A tanulmányunk egyelőre csak 
megkérdőjelezte a genetikai diverzitás 
nélkülözhetetlenségét a reziliencia ki-
alakításához és a hosszú távú túlélés-
hez” – összegzi Lorenzen.

A kutatók összehasonlították a 
narválok genomját négy másik sark-
köri tengeri emlős (a grönlandi bálna, 
a beluga, a rozmár és a jegesmedve) 
genomjával. Mindegyik esetén a 
narválok genetikai változatosságát 
jóval meghaladó diverzitást találtak, 
ebből arra következtethetünk, hogy 
egyedülálló ennek a fajnak a helyzete.

A narválok 4-6 méter hosszúak, 800-
1000 kilogrammosak, egész évben 
megtalálhatóak az északi sarkvidéki vi-
zekben. Más néven a tenger unikorni-
sai, ezt a nevüket a fejükön akár három 
méter hosszúra is megnyúló agyaruk 
miatt kapták – ez elsősorban a hímek 
metszőfogából alakul ki, de érdekes 
módon ritka az olyan példány, melynél 
párosan fejlődik ki; legtöbbször egyet-
len agyaruk van. Olykor nőstényeknél 
is megtalálható az agyar, de általában 
csökevényesebb, mint a hímeké.  

University of Copenhagen

A vizsgálat eredményeként legalább 
ötféle, a központi idegrendszert befolyá-
soló anyagot – kokain, benzoilekgonin, 
harmin, bufotenin, dimetiltriptamin 
– azonosítottak. E vegyületek növényi 
eredete is megismerhető. A kokain és 
benzoilekgonin forrása a kokacserje, 
a bufotenin és a dimetiltriptamin az 
Anadenanthera nemzetségbe tartozó 
fákból származik, a hermin pedig a 
Banisteriopsis caapi cserjéhez kapcsol-
ható. Utóbbi növény a fő összetevője 
az ayahuasca elnevezésű pszichoaktív 
főzetnek, melyet az amerikai őslakosok 
és leszármazottjaik a sámánszertatások 
során máig alkalmaznak. A vizsgálatok 
során feltárt összetevőket a tudatmódo-
sítás mellett gyógyászati célokra, főként 
fájdalomcsillapításra is használhatták.

Bár az alkohol- és koffeinfogyasz-
tásról évezredes régészeti bizonyíté-
kok állnak rendelkezésre, az egyéb 
pszichoaktív anyagok fogyasztására 
vonatkozó ismereteink igencsak hi-
ányosak. A batyu felfedezésével és 
elemzésével a kutatóknak sikerült 
közelebb jutniuk az említett anyagok 
használatának történelmi kezdeteihez.

DávD tibor

A narválok titka

Narválokkal kapcsolatos felfedezés 
kérdőjelezi meg mindazt, amit ed-

dig a genetikai diverzitás és a túlélés 
összefüggéséről gondoltunk. A Dániai 
Természettudományi Múzeum kutatói 
nyugat-grönlandi narválok genomját 
szekvenálták, s így megnyílt előttük a 
narválok evolúciójának több évmillió-
ra visszamenő története. Eredményeik 
azt mutatják, hogy ez idő alatt a 
narválok genetikai diverzitása mind-
végig nagyon alacsony volt, valahogy 
mégis biztosított maradt a túlélésük.

„A narválok genetikai variabilitása 
a teljes genomban meglepően alacsony, 
főként más emlősökkel összehasonlítva 
mind az arktikus régión belül, mind azon 
túl – fogalmazta meg Eline Lorenzen, 
a Koppenhágai Egyetem professzora, a 
Cell-ben megjelent tanulmány vezető 

szerzője. – Ez nagyon meglepő, a jó túl-
élési esélyekhez mindeddig szükségesnek 
tartottuk a magas genetikai diverzitást.” 

Nagyjából 170 000 narvál él a sark-
köri vizekben Grönland, Kanada, 
Svalbard és Oroszország partjai men-
tén. A genetikai analízis kimutatta, 
hogy a populáció mérete kivételesen 
hosszú idő óta stabil, és az utolsó jég-
kor óta a számuk emelkedésnek in-
dult – csak az utóbbi időben kezdett 
csökkenni a népességük több terüle-
ten, a felerősödő vadászat miatt. 

„A narválok stabil populációval élték túl 
a jégtakaró kiterjedésének nagymértékű 
változásait, pedig ez alapvetően meghatá-
rozta a teljes északi-sarki ökoszisztémát. 
Az utóbbi időkig az állományuk folyama-
tosan növekedett, ellenére annak a tény-
nek, hogy genetikailag nem változatosak.”

A jelentős környezeti változások 
három módon hathatnak egyes fa-
jokra: az adott faj eltűnhet, élőhelyet 

FOTÓ: PAUL NICKLEN / NATIONAL GEOGRAPHIC CREATIVE / WWF-CANADA



Kulcsok és fészkek

A zebrapintyek szociális kulcsok 
alapján választanak fészkelőhelyet! 

A jó fészkelőhely kiválasztása nem 
egyszerű, pedig nagyon fontos, hi-
szen  ezen áll vagy bukik a költés sike-
re. Egy kolóniában költő madárnak a 
társak viselkedése is segíthet a döntés-
ben, de a kutatók szerint ennek értéke 
megkérdőjelezhető, hiszen felmerül 
a csalás veszélye.

Egy nemzetközi kutatócsoport elő-
ször talált bizonyítékot arra, hogy a 
zebrapintyek előnyben részesítik a tár-
sak jelzéseit a saját vizuális kulcsokkal 
szemben. A kutatók azt figyelték meg, 
hogy egy most csatlakozni kívánó pár 
számára a kirepült fiókák száma nem 
elegendő bélyege a fészkelőhelynek, a 
felnőtt madarak ugyanis nagy szám-
ban látogatják a fészkeket. A fészekben 

lévő tojások száma vagy a kéregető fió-
kák hangja viszont jó kulcsok lehetnek 
egy adott hely minőségének becslésé-
re, hiszen nem csalhatók  és jó indiká-
torai a szaporodási sikernek. Kérdés, 
hogy a madarak melyiket használják 
inkább. Ennek megválaszolására a ku-
tatócsoport először vizuális ingereket 
– nevezetesen kis vagy nagy fészekal-
jakat hoztak létre tojások manipulálá-
sával, majd egy második vizsgálatban 
a hangingereket manipulálták, azaz 
kéregető fiókák hangját játszották le 
az állatoknak, egyes esetben 3, mások-
ban 7 fiókáét, majd mérték a fészkek 
látogatásának számát és az ott töltött 
időt is. Kiderült, hogy a tojások száma 

nem, de a kérő hang intenzitása erő-
sen befolyásolta a fészkelőhelyet kereső 
madarakat. A nagyobb fészekaljat jelző 
helyeket ugyanis előnyben részesítették.

A vizsgálat elsőként bizonyítja, hogy 
a zebrapintyek a kirepülési fázis előtt 
álló fiókák kéregető hangját szoci-
ális kulcsként használják egy adott 
fészkelőhely minőségének becslésére.

bilkó ágneS

ÉT-ETOLÓGIA
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Kedves Olvasóink!

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

meg a szerkesztőségben.

Jó szórakozást kívánunk lapunk  
olvasásához!
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KERESZTREJTVÉNY

www.ixam.hu    info@ixam.hu

Következő vizsgaidőpont:
 
2019. július 31.

Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 17.

PRÓBÁLJA KI 
LEGÚJABB
NYELVVIZSGÁNKAT! 

Az első hazai fejlesztésű  
számítógépes nyelvvizsga

AZ ÚJ NEMZEDÉKNEK!

Államilag elismert nyelvvizsga

Tekintélyes méreteket ölthet a Crambia tataria, löszös térségeink 
egykori ikonnövénye, mely napjainkra már csak néhány helyen lel-
hető fel hazánkban. A cserjeméretűre is megnövő évelő lágyszárú 
– ha beért a termése – tőből leválik, gömb formájú száraz kóróját 
tovagörgeti a  szél, ily módon terjesztve magját. Mégis fogyatkozó-
ban – fokozottan védett növényünk ma már. Jó fejtést! 

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. 6. Ab ...; eleve, latinul. 9. 
Operai dalbetét. 10. A pincérek egyike. 12. Súlypát. 14. Maszk. 15. 
Faágy végei! 16. Nobel-díjas író (Imre, 1929–2016). 18. ... Iglesias; 
spanyol énekes. 19. Orosz tehergépkocsi-márka. 21. A laurencium 
vegyjele. 23. Hebehurgya, szeleburdi, tájszóval. 25. Bódé egynemű 
betűi. 26. Vasúti cégünk. 28. Barnás szőrű ló, kedveskedő szó-
val. 29. Alaposan szemügyre vesz. 31. Az erbium vegyjele. 32. 
Vonatablakot kinyit. 33. Szép szigetlakó lány Az arany ember című Jókai-
regényben. 35. Járja a világot. 37. A Gregory angol férfinév becézése. 38. 
A francia kártya egyik színe. 39. Helyiség rideg, szilárd alsó burkolata.

FÜGGŐLEGES: 1. A tévébeli Süsü-sorozat is ez. 2. Színészetünk jeles 
alakja (Tivadar). 3. Ásványtani forgástengely. 4. Hozzá nem értő. 5. 
Poén magva! 6. Itáliai. 7. Változat. 8. Orvosegyetem Sport Club, röv. 

Próbálja ki!

11. Az orrához. 13. Kényelmesen elhelyezkedve ül valamire. 17. Hűvös, 
merev. 20. Fenyvesek, tölgyesek télen főleg fagyönggyel táplálkozó 
énekesmadara; Turdus viscivorus. 22. A tetejére dobó. 24. Pásztorköl-
temény. 27. Szélvész. 30. Apróra tör. 31. Tétet növel. 32. Üreg. 34. Pest 
megyei város, a Magyar Földrajzi Múzeum helye. 36. Építőanyag.

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: lápi hagymaburok
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ÉT-IRÁNYTŰ  ÉT-IRÁNYTŰ Bánsághy Nóra rovata

A Kecskeméti Múzeum új, 
rendhagyó kiállítással készül 
a Kecskeméten megrende-
zendő Hungarikum fesztivál 
nyitányára, ugyanis gyűjte-

ményi egységeinek közel 200 műtárgyát vonultatja fel a 
Cifrapalota első emeletén. Az Egyedi, különleges és 
minőségi..., Helyi értékek tára a Kecskeméti 
Katona József Múzeumban című tárlat célja, hogy a 
Kecskemét értékeihez kapcsolódó műtárgyállományon 
keresztül érzékeltesse a helyi identitás,  a települési és 
megyei értékek, valamint a hungarikumok fontosságát. 

A Katona József Múzeum kiállítása két teremben nyújt 
betekintést a kecskeméti települési, illetve a megyei érté-
kek minden kategóriájából őrzött tárgyi örökségek válo-
gatott tárába, de reflektál a Kiemelkedő Nemzeti Érté-
kek a Hungarikumok és az UNESCO szellemi kulturá-
lis örökségének gyűjteményébe tartozó kecskeméti 
„csúcsteljesítményekre” is.

Bemutatják többek között Kada Elek régészeti munkás-
ságának eredményeit, Mathiász János munkásságát, a Nép-
rajzi Gyűjtemény paraszti életmódhoz kapcsolódó tárgyai-
nak gyűjteményét, de a nagyközönség láthat olyan haszná-
lati eszközöket is, amelyek a kecskeméti kajszibarack és ba-
rackpálinka kultúrájához kötődik. A gyűjteményi egységek 
közült kiemelt helyet kap – a múzeum egyik kiállítóhelyének 
– a Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely XX. századi 
magyar játéktörténetet reprezentáló tárgyegyüttese.

A május 31-ig látható sokszínű kiállítás keretében 
mutatkoznak be a jeles kecskeméti gyógyszerész, Katona 
Zsigmond hagyatékénak fontosabb darabjai, amelyet az 
Orvos- és Gyógyszerészettörténeti Gyűjtemény őriz. 
A Képzőművészeti Gyűjtemény is képviselteti magát a 
tárlaton: Tóth Menyhért és Lechner Ödön munkássága, 
valamint Kecskemét szecessziós épített örökségei is 
megjelennek a kiállításban.

Talán a világon egyedül-
álló kísérlet eredménye az, 
ahogyan június 6-án Mű-
vészet és Tudomány talál-
kozik a Deák17 Galériá-

ban. A Tér – Mozgás – Játék című kiállítás Konok Ta-
más festőművész és Vásárhelyi Tamás biológus együtt-
működéséből fakad. Konok geometrikus szerkezetű, 
két dimenziós képeit Vásárhelyi három dimenzióba he-
lyezi át, és valamilyen tevékenység lehetőségét kínálja. 
Az egymásra reflektáló kép-tárgy párosok egyike segíti, 
hogy máshogyan lássuk a másikat. Összességükben a 
síkkal és térrel, az állandósággal és mozgással való önfe-
ledt játék lehetőségét kínálják. 

Akinek eszébe jut a fizika néhány törvénye vagy jelen-
sége, az annyival is többet kap. A tudományok oktatásá-
nak új irányát angol akronímmel STEAM-nek nevezik 

(van jelentése is: gőz). Ez egy betűvel több, mint a koráb-
bi STEM (tő), azaz Science, Technology, Engineering és 
Mathematics (természet- és műszaki tudományok, tech-
nológia és matematika) együttműködése. A titokzatos 
A betű az Art, művészet rövidítése. Ennek az összefonó-
dásnak markáns példája látható július 12-ig Budapes-
ten, a Deák17 Galériában.

A világ első hivatalos postai le-
velezőlapja megjelenésének 150. 
évfordulója alkalmából kiállítás 
nyílt a budapesti Bélyegmúze-

umban csütörtökön. A Magyar Posta a rendezvényen 
bocsátotta ki a 200 éve született Gervay Mihály – 150 
éve jelent meg a világ első hivatalos postai levele-
zőlapja elnevezésű bélyegblokkját, amelyet Forrai 
Péter, a Magyar Posta vezérigazgató-helyettese helye-
zett forgalomba a kiállítás megnyitóján.

A 200 éve született Gervay Mihály az első magyar 
postafőigazgató volt, nevéhez fűződik a díjjegyes lap ötle-
tének megvalósulása. A világ első hivatalos postai levelező-
lapja pedig 150 éve az Osztrák–Magyar Monarchiából in-
dult útnak, s ahogy a bélyeg néhány év alatt elterjedt az 
egész világon, a levelezőlap is viharos gyorsasággal hódí-
tott teret a postai értékcikkek és a bérmentesítés világában.

A tárlaton 1869 októberétől 1971 májusáig kibocsátott 
mintegy 270 levelezőlapot mutatnak be, köztük az isme-
reteik szerint egyetlen olyan levelezőlapot is, amelyet a 
megjelenés napján adtak fel és bélyegeztek le, vagyis első 
napi bélyegzéssel láttak el. A tárlat október 31-ig látható.

Paris – Párizs! – „Ha a haj-
nal szárnyaira kelnék” cím-
mel nyílt a Bibliamúzeumban 

kiállítás a Szöllősy-Nagy – Nemes Gyűjtemény festmé-
nyeiből, grafikáiból és szobraiból. A szeptember 21-ig 
látható tárlaton többek között olyan alkotókkal találkoz-
hatunk, mint Barta Lajos, Czóbel Béla, Mark Anna, 
Martyn Ferenc, Rozsda Endre vagy Tihanyi Lajos.

A tárlat címe érzékelteti az alkotók kettős identitását. 
Közülük többen hosszabb-rövidebb ideig Párizsban éltek 
és dolgoztak, majd esetenként végleg hazatérve itthon 
folytatták életművüket, a Bibliából vett idézet pedig arra 
utal, hogy ezeknek a hazát, otthont elhagyó utaknak 
sokféle indíttatása lehetett. Az alkotó ember keresi a le-
hetőséget, amelyben kibontakozhat élete és művészete. 
Útjuk sok esetben a szárnyra kelés mozzanata volt, majd, 
mint a vándormadarak, újra visszatértek elindulásuk 
helyszínére. A 139. zsoltár szavai a folytatásban arról is 
beszélnek, hogy Isten védelme, áldása és szeretete nem 
helyhez kötött, hanem az egyéni életünkhöz. A kiállítás-
sal egy időben jelenik meg Paris – Párizs! címmel a 
Szöllősi-Nagy–Nemes Gyűjteményt bemutató sorozat 
következő kötete, Ébli Gábor szerkesztésében.

Helyi értékek

Kettős identitás

Szokatlan páros

Az első levelezőlap
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Krokoit
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Sokrétű hipotalamikus ideg-
sejtek
Az idegtudomány egyik aktuális 
vitája, hogy milyen módon kódol-
ja az agy a negatív és a pozitív 
ingereket. Az egyik megközelítés 
szerint a kellemes és a kellemetlen 
ingereket külön egységek kódolják. 
A másik elképzelés szerint ugyan-
azok az idegsejtek kódolják ezeket 
az ingereket, csupán a működésük 
tér el a pozitív és a negatív ingerek 
feldolgozásakor.

Az Ecsedi-láp agrogeológiája
Magyarország természeti sajátsá-
gai, hatalmas síkságai már évszáza-
dokkal ezelőtt felkeltették a tudó-
sok érdeklődését: a sós tavaknak, 
sóvirágzásoknak, a nagykiterjedésű 
futóhomok-területeknek és lápok-
nak sok kutatója akadt már az 1700-
as évektől kezdve. Az első, modern 
értelemben vett hazai talajtani kuta-
tások és talajtérképezések az 1800-as 
évek második felében indultak.

Fekete lyukak titkai
Az elmúlt hónapokban bejárta a 
sajtót annak a kutatásnak a híre, 
amelynek eredménye az első fotó 
egy fekete lyukról. Az ominózus 
fotó azonban csak a jéghegy csúcsa 
– a fekete lyukakról ma már egyre 
többet tudunk.

Az egyik legélénkebb színű ásvány 
kétségtelenül a narancs és vörös ár-
nyalataiban pompázó krokoit. Áttet-
sző-átlátszó monoklin prizmás kris-
tályai gyémánt-üvegfényűek és 
majdnem négyzet átmetszetűek. 
Ragyogó felszínük gyakran mutat 
finom rostozottságot, belsejük sok-
szor üreges, visszaoldott.
 Elsőként Mihail Vasziljevics Lomo-
noszov orosz polihisztor írta le 1763-
ban mint vörös ólomércet, mai nevét 
csak 1852-ben kapta. William H. 
Miller a sáfrány görög neve, a 
krokosz alapján nevezte el, utalva ez-
zel az értékes fűszernövény narancs-
színű porzójához való hasonlatossá-
gára. A krokoit (PbCrO4) a szulfá-
tok ásványosztályán belül a kromá-
tokhoz tartozik, kevés cink léphet az 
ólom helyébe, illetve a krómot kén 
helyettesítheti a kristályrácsban. 
Gyenge hasadás és kagylós törés, 
vaalamint nagy sűrűség (körülbelül 
6 g/cm3) jellemzi e törékeny ásványt. 
Viszonylag puha, a MOHS-féle ke-
ménységi skálán 2,5–3-as, a kalcit és 
fluorit közötti keménységű, így kö-
römmel már nem karcolható.

Ólomércesedések oxidációs zónái-
ban jelenik meg, ritkán más má-
sodlagos ólomásványok (cerusszit, 
piromorfit, vauquelinit, coronadit, 
dundasit), valamint kvarc, gibbsit 
társaságában. Ólom-és krómércként 
is bányásszák, mérgező mivolta mi-
att festékként már nem használják.

Típuslelőhelye az oroszországi 
Cvétnoj-bánya, legszebb példányait a 
fantasztikus darabokat nagy mennyi-
ségben szolgáltató ausztrál bányák ad-
ják (elsősorban az Adelaide, a Red Le-
ad, a West Comet, a Platt-bányák 
Dundasban, Tasmániában). Brazíliá-
ban (Congonhas do Campo), a Fülöp-
szigeteken (Luzon) és Zimbabwéban 
(Mutare) is megtalálható. 

Kép és szöveg: 
Kupi LászLó
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