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A műszaki tudományok legfrissebb eredményeinek és kér-
désfelvetéseinek széles körű megismertetésére és népszerű-
sítésére a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem, a Pro Progressio Alapítvány és az Élet és Tudomány 
közös ismeretterjesztő cikkpályázatot hirdetett a Műegye-
tem oktatóinak, tudományos kutatóinak és hallgatóinak.

A pályázatot két kategóriában – BME kutató és BME 
hallgató – hirdettük meg.

A pályázat keretében olyan, kutatási projektekhez vagy 
TDK dolgozatokhoz kapcsolódó ismeretterjesztő írásokat 
vártunk, amelyekben a pályázók közérthető, ismeretter-
jesztő módon mutatják be saját kutatásukat, annak célját, 
módszerét, eddigi vagy várható eredményeit és tudomá-
nyos vagy gyakorlati hasznosíthatóságának lehetőségét. 

A pályaművek benyújtási és zsűrizési időszaka lezárult. 
Ezúton köszönjük annak a tizenkét szerzőnek, aki – ön-
álló vagy társszerzőként jegyzett – cikkét beküldte szer-
kesztőségünkbe, és pályamunkájával megtisztelte idei 
felhívásunkat. Egyben tájékoztatjuk Pályázóinkat és Ol-
vasóinkat, hogy az írásokat a pályázat meghirdetői által 
felkért, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetemen oktató tekintélyes kutatókból, valamint az 
Élet és Tudomány által delegált szakszerkesztő munka-
társunkból álló zsűri bírálta el. 

A díjátadásra 2019. június 20-án a Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem ünnepi rendezvényén 
kerül sor. A díjazottak névsorát ezt követően ismertet-
jük lapunkban, a pályázók pedig írásbeli értesítést kap-
nak a pályázat eredményéről.

A SzerkeSztőSég

Kedves Olvasónk!

Címlapon: Fantáziakép A Mikrokosmos és a 
Nagyságos Fejedelem című cikkünkhöz. 
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A hidrogén-peroxid elektrokémiai 
oxidációja során felszabaduló elektro-
nok amperometriás módszerrel észlel-
hetők, így tehát következtetni lehet a 
glutamát jelenlétére. Az eredmények 
szerint a bazolaterális magban a cu-
koroldat értékének frissítése közben 
és később, az oldat megszerzését célzó 
karnyomások alatt, vagyis az előhívá-
si szakaszban is jelentős mennyiségű 
glutamát szabadult fel. A glutamát 
hatásának gátlása (receptorának blok-
kolása révén) a cukoroldat értékének 
frissítése közben megakadályozta az 
intenzívebb karnyomkodás megjele-
nését, de ugyanez lett az eredménye 
a beavatkozásnak az előhívási szakasz 
alatt is. Ezek szerint a bazolaterális 
magban felszabaduló glutamát a juta-
lomértékek kódolásában és előhívásá-
ban is szerephez jut.

Valószínűsíthető volt, hogy a 
glutamát az orbitofrontális kéreg 
neuronjaitól származik, hiszen ezek 
konzisztensen reagálnak jutalmakra, 
glutamátot termelnek és kapcsolatban 
vannak a bazolaterális maggal is. Az 
orbitofrontális kéreg szerepének vizs-
gálatához a két alegységének (középső 
és oldalsó rész) sejtjeiben egy géntech-
nológiai eljárás révén olyan receptoro-
kat helyeztek el, amelyek egy vegyü-
let beadásának hatására megakadá-
lyozták a glutamát ürülését. Ezzel a 
módszerrel sikerült kimutatni, hogy 
valóban az orbitofrontális kéreg sejtje-
itől származik a bazolaterális magban 
felszabaduló glutamát és az oldalsó 
rész a cukoroldat értékének kódolá-
sában, míg a középső az előhívásában 
játszik szerepet. Az orbitofrontális 
kéreg alegységeinek funkcionális el-
különülését optogenetikai ingerléses 
vizsgálatokkal is megerősítették.

Emlékezetes jutalmak

A viselkedés első közelítésben 
leírható egy nagyon egyszerű el-
méleti kerettel: az élőlények igye-
keznek megközelíteni a hasznos 
dolgokat és elkerülni a kártéko-
nyakat. Ehhez szükséges, hogy 
az idegrendszerben valahogyan 
leképeződjön a különböző dol-
gok értéke, a viselkedéses vála-

szokat aztán ennek megfelelően lehet 
kialakítani. Az ún. jutalmazó rend-
szer néhány idegrendszeri struktúra 
(köztük a homloklebenyhez tartozó 
orbitofrontális kéreg) által alkotott 
funkcionális egység, amely feltehe-
tőleg éppen ezt a feladatot látja el a 
gerincesek idegrendszerében, tehát az 
értékek leképezéséért felel. Ezeket az 
értékeket persze fel is jegyzi az ideg-
rendszer, így a hasonló helyzetekben 
könnyebben juthat döntésre a jövő-
ben. Úgy tűnik, ehhez elengedhetet-
len az amigdala bazolaterális magjá-
nak normális működése, ez tehát a 
jutalmazó rendszer által megállapí-
tott értékek „elmentéséért” felel.

Egy új kutatásban a Kaliforniai 
Egyetem dolgozói az orbitofrontális 
kéreg és a bazolaterális mag együtt-
működését vizsgálták patkányokban. 
A kísérleti állatoknak először megta-
nították, hogy egy kar lenyomásával 
elérhetővé tehetnek egy másik kart, 
ennek lenyomása pedig cukoroldat-
hoz juttatja őket. Ezután 20 órára 
megvonták az állatoktól a táplálékot 
és néhány patkány ebben a kiéhezte-
tett állapotban is kapott a cukoroldat-
ból. Ilyenkor feltehetőleg „frissül”a 
cukoroldat értéke és magasabb lesz, 
mint eredetileg volt. Ez abban nyilvá-
nult meg, hogy ezek az állatok később 
jóval intenzívebben voltak hajlandók 
dolgozni a cukoroldatért, mint azok, 
akik nem ízlelték meg éhesen az olda-
tot. Ezek a patkányok tehát a cukorol-
dat megszerzéséhez szükséges karokat 
jóval többször nyomták le, feltehetőleg 
azért, mert az oldat frissült, magasabb 
értékét hívták elő emlékezetükből.

A kutatók a viselkedés mellett a 
bazolaterális magban felszabaduló 
glutamát mennyiségét is monitorozták, 
hiszen ez a neurotranszmitter központi 
fontosságú az amigdala működésében. 
Ehhez egy bioszenzort alkalmaztak, 
amely glutamát-oxidáz enzimet tar-
talmazott. Az enzim a glutamátot 
oxoglutaráttá alakítja, közben pe-
dig hidrogén-peroxid is keletkezik. 

Mindezek alapján úgy tűnik, hogy az 
orbitofrontális kéreg oldalsó területei 
által a bazolaterális magban felszabadí-
tott glutamát szükséges egy adott in-
ger értékének megjegyzéséhez, vagyis 
kódolásához, míg a középső területek a 
korábban megtanult értékek előhívását 
teszik lehetővé. Ez a következtetés jól 
illeszkedik az utóbbi évek eredményei 
közé: makákókon végzett vizsgálatok 
szerint az oldalsó orbitofrontális kéreg 
szükséges a folyamatosan változó juta-
lomértékek követéséhez, rágcsálókon 
végzett vizsgálatok pedig arra mutat-
tak rá, hogy a középső terület normális 
működése az olyan feladatoknál elen-
gedhetetlen, ahol a jutalmak értékének 
emlékezetből való előhívása szükséges. 
Talán nem is kell külön kiemelni, hogy 
a viselkedést alapjaiban meghatározó 
idegrendszeri működésekről van szó, 
ezek alaposabb megismerése minden 
bizonnyal óriási gyakorlati jelentőség-
gel bírna, például a függőségek, a szo-
rongás, a depresszió vagy akár a szki-
zofrénia kezelésében.

ReichaRdt RicháRd

Az amerikai futballisták 
korán halnak

Hiába népszerűbb az amerikai 
nemzeti futballiga (az NFL), 
mint valaha, a bajnokság vezetői 
folyamatos szabálymódosításokra 
kényszerülnek, ezek pedig ko-
rántsem mindig nyerik el a rajon-
gók egyetértését. A szabályválto-
zások szinte mindegyike ugyanis 
arra irányul, hogy a rendkívül 

durvának tartott sportág keménységét 
csökkentsék. Egyre-másra tiltanak be 
olyan ütközéseket, amelyek sok szur-
koló szerint a játék savát-borsát adták, 
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Az orbitofrontális kéreg oldalsó területe a jutalomérték kódolásában (balra), míg a középső 
rész ezek előhívásában (jobbra) vesz részt (FORRÁS: GOURLEY, 2019 – NATURE NEUROSCIENCE).
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A korábbi hasonló vizsgálatok ál-
talában az általános férfipopuláció 
egészségi állapotához hasonlította az 
NFL-játékosok kórtörténetét. Ezekből 
kiderült például az, hogy náluk gya-
kori a fejet ért gyakori ütésekből eredő 
krónikus traumás enkefalopátia, egy 
degeneratív, agyat érintő betegség, 
amely a legkülönfélébb agyműkö-
désekben okoz zavart. Ugyanakkor 
ezek a vizsgálatok egyéb tekintetben 
(például a szívbetegségek terén) azt az 
eredményt hozták, hogy az amerikai 
focisták az átlag amerikai férfiakhoz 
hasonlítva jobb egészségi állapotban 
vannak. Ez az úgynevezett egészséges 
munkás-hatás, amikor ugyan az illető 
munkakörülményei megbetegítik őt, 
de másrészről a kemény fizikai munka 
miatt alapvetően jó az erőnléte, és ez 
elfedi az egészségkárosodást.

Éppen ezért újszerű, hogy a Harvard 
kutatói baseballjátékosokhoz hasonlí-
tották a focistákat, hiszen az ő erőn-
létük ugyanolyan jó, csak nem találja 
őket el öt percenként egy gyorsvonat 
erejével rohamozó másik játékos.

A kutatók összesen 3419 volt NFL-
játékos és 2708 volt MLB-játékos ha-
lálozási rátáit hasonlították össze az 
1979 és 2013 közötti időszakból. Az 
eredmények szerint a szívbetegségek-
ből eredő halálozás 2,4-szer nagyobb 
volt az amerikai focisták körében. 
Az agyat érintő rendellenességek mi-
att bekövetkező halál még nagyobb 

és minden lehetséges eszközzel akadá-
lyozzák, hogy balesetveszélyes helyze-
tek egyáltalán kialakulhassanak.

Az ok? Nos, az elmúlt évtizedben 
egyre-másra derülnek ki rendkívül 
aggasztó részletek arról, hogy az ame-
rikai foci milyen maradandó egész-
ségkárosodást okoz a játékosoknál. 
Főként szív- és érrendszeri, illetve leg-
főképpen degeneratív idegrendszeri 
elváltozásokat tártak fel. Néhány hete 
az Amerikai Orvosszövetség egyik 
folyóiratában ( JAMA Network Open) 
olyan összefoglaló elemzés jelent meg 
a Harvard Egyetem környezet-egész-
ségügyi tanszéke kutatóinak tollából, 
amely minden kétséget kizáróan bizo-
nyítja, hogy az amerikai futball káros 
az egészségre, és évekkel rövidíti meg 
a volt játékosok életét.

Persze ezek a vádak évtizedek óta 
fennállnak az NFL-lel szemben, de 
eddig nem voltak olyan kézzelfog-
ható tudományos bizonyítékok, ame-
lyek segítségével a megnyomorodott 
játékosok, esetleg az elhunytak hozzá-
tartozói perelhették volna a ligát. De 
most már sokasodnak a bizonyítékok, 
így megindultak a sok millió dolláros 
kártérítési perek is – a liga igazgatói 
pedig hirtelen elkezdték szívükön vi-
selni a játékosok egészségét.

A Science által bemutatott mostani 
kutatás fő megállapítása szerint bár a 
profi amerikaifutball-liga (NFL) és a 
baseball-liga (MLB) játékosai hasonló 
státuszt töltenek be a társadalomban, 
mint az Egyesült Államok legün-
nepeltebb sportolói (vagyis általában 
ugyanolyan gazdagok, és az egészsé-
gükre ható egyéb életkörülményeik 
is hasonlók), halálozási statisztikáik 
mégis szembetűnően különböznek. 
Több ezer játékos vizsgálata után meg-
állapították, hogy az NFL-játékosok 
halálozási rátája általánosságban is 
magasabb, mint a baseballjátékosoké, 
de a szívbetegségek és az idegrend-
szeri kórok terén alig vethető össze a 
két csoport. Nehéz más magyarázatot 
találni erre a különbségre, mint a két 
sportág alapvető eltéréseit. 

Ez pedig nem más, mint hogy az 
amerikai futball ütközéses sportág, 
ahol az egyébként komoly védőfel-
szerelésben játszó atléták szándéko-
san egymásnak rohannak, és letag-
lózzák egymást. A baseball ezzel 
ellentétben nem kontaktsport, tilos 
az ellenfél játékosainak megérintése, 
így a sportolók nincsenek is kitéve 
olyan erős ütéseknek.

arányban, háromszorta gyakoribb 
volt a focistáknál, mint a baseballjá-
tékosoknál. Az elemzésbe csak olyan 
játékosokat vontak be, akik legalább 
5 évadot játszottak a ligájukban.

A vizsgált 35 éves időszak alatt ösz-
szesen 517 volt NFL-játékos hunyt el a 
megfigyelt 3419 közül, átlagosan 59,6  
éves korukban. Ezzel szemben a base-
balljátékosok átlagosan 66,7 évig, tehát 
hét teljes évvel tovább élnek, mint az 
amerikai focisták. Ekkora különbség 
felett már nem lehet szemet hunyni.

Az 517 elhunyt NFL-játékos közül 
498 halt meg szívbetegségek követ-
keztében, és 39 esetben neurológiai 
betegségek is közrejátszottak a ha-
lálban (voltak, akiknek egyszerre 
volt beteg a szívük, és idegrendszeri 
kórban is szenvedtek). A baseballjá-
tékosok közül összesen 431-en haltak 
meg, 225-en szívbetegségben, 16-an 
központi idegrendszeri elváltozások 
miatt. E két faktor tekintetében szig-
nifikáns volt az eltérés a két sportolói 
csoport között. A rákbetegség, illetve 
az öngyilkosság miatti halálozásban 
nem különböztek egymástól.

Marc Weisskopf, a Harvard Egye-
tem epidemiológusa, a kutatás ve-
zetője elmondta a Science-nek, hogy 
bár mindenki a neurológiai beteg-
ségekről beszél az NFL legsúlyosabb 
ártalmaként, ott vannak a szívbeteg-
ségek, amelyek sokkal több áldoza-
tot szednek közülük. Egyelőre nem 

Egészséges (balra) és krónikus traumás enkefalopátiában szenvedő volt NFL-játékos agyának 
metszete és idegsejtjei mikroszkóp alatt (alul). A beteg agyában kevesebb egészséges idegsejt, 

viszont több tau-fehérje látszik. (FOTÓ: BOSTON UNIVERSITY)
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világos, hogy az amerikai futballban 
milyen tényező okozza a szívbeteg-
ségek gyakoriságának növekedését a 
baseball-lal szemben. Elképzelhető, 
hogy a nagyobb testsúly teszi őket 
fogékonyabbá a kardiovaszkuláris 
betegségekre. Egy korábbi kutatás 
ugyanis fényt derített arra, hogy a 
nagyobb testsúlyt igénylő posztokon 
játszók (például a falemberek) inkább 
halnak meg infarktusban, mint a fu-
tók, akik atletikusabbak náluk.

Kovács MáRK

A bajor tollas dínó 
szomszédai

Az Archaeopteryx lithographica 
egyike minden idők legismer-
tebb gerinces ősállatainak. A 
mindösszesen egy tucat példány 
alapján meghatározott faj leg-
fontosabb, berlini példánya az 
evolúció hiányzó láncszemeinek 
nagykövete, testén a hüllő- és 

madárbélyegek – a csontos farok 
és a testet borító, jól fejlett tollak – 
már együtt figyelhetők meg. A faj 
1861-es felfedezése óta mindmáig az 
Archaeopteryx volt az egyetlen, jura 
időszakhoz kötött tollas, madárszerű 
dinoszaurusz. Egyeduralma azon-
ban megtépázódni látszik.

A mai madarak ragadozó dino-
szauruszok leszármazottai, ennek a 
vonalnak az Archaeopteryx képviseli 
a legidősebb röpképes ágát. Ez az 
oka annak, hogy a paleontológusok 
számára kritikusan fontos taxon, hi-
szen kulcsfontosságú a madarak ere-
dete és röpképességük fejlődésének 
megértése szempontjából. Példánya-
inak többsége az egykori solnhofeni 
szigetvilág üledékeiből került elő, 
mely a jura időszakban húzódott ke-
resztül a mai németországi Altmühl-
völgyön, nagyjából Pappenheimtől 
Regensburgig. Ezen a területen, a 
mintegy 150 millió évvel ezelőtt itt 
sorakozó korallszigetcsoport szára-
zulatain élt az Archaeopteryx.

A Solnhofen régió litográf 
palája régóta ismert különlegesen 
jó állapotú ősmaradványairól. A 
kőzetanyag valószínűleg már a ró-
mai idők óta népszerű, s nem vélet-
lenül állt és áll a mai napig a nagy 
tömegű felhasználás célkeresztjében, 
minthogy kiválóan alkalmas mind 
litográfiai, mind építkezési célokra. 
A tudomány szempontjából számos 
kiemelkedő ősmaradvány ismert 

ezekből a rétegekből, ám mind kö-
zül talán az Archaeopteryx-leletek a 
legfontosabbak. 

Egy német kutatócsoport, mely-
nek munkáját Oliver Rauhut, a Ba-
jor Állami Paleontológiai és Geo-
lógiai Gyűjtemény munkatársa ve-
zette, nemrég bemutatta a világnak 
az Archaeopteryx szomszédságában 
egykor élt másik tollas, madár-
szerű dinoszauruszt. A kutatók az 
eLIFE nevű folyóiratban közölték 
munkájukat, melyben az új faj az 
Alcmonavis poeschli nevet kapta. A 
névválasztás a példány felfedezésé-
nek területére, az Alcmona régióra 
utal, melyet a latin avis, azaz „ma-
dár” szóval kombináltak. A ket-
tős latin név második tagja Roland 
Pöschl személyére utal, aki a példányt 
megtalálta. A felfedezett maradvány 
csupán egyetlen mellső végtagot je-
lent, melynek csontjai aránylag jó 
állapotban őrződtek meg. Az ujjak 
végén jól láthatók az egykori hajlott 
karmok.

„Ez a felfedezés egyértelműen arra 
utal, hogy a madarak jura időszaki 
előfutárainak sokfélesége nagyobb le-
hetett, mint azt korábban gondoltuk 
– magyarázta Rauhut. – Először mi 
is azt hittük, hogy a maradvány egy 
Archaeopteryxhez tartozhat. Valóban 
nagyon hasonlít az Archaeopteryx mell-
ső végtagjához, ám alaposan összevetet-
tük a két faj, valamint fiatalabb fosszilis 
és recens madarak szárnyait, és a különb-
ségek elég markánsnak bizonyultak.” 

A kutatók alaposan elemezték a 
rendelkezésre álló csontelemek ana-
tómiáját, és arra jutottak, hogy az 
Alcmonavis valamelyest nagyobb ál-
lat lehetett, mint az Archaeopteryx. A 
mellső végtag alaktana kulcsfontos-
ságú a repülés kérdésében, hiszen erre 
a végtagra terhelődik a repülési izom-
mozgás java része. Az Alcmonavis 
végtagja elég jó állapotban maradt 
fenn ahhoz, hogy a kutatók kijelent-
sék: ez az állat jobban repült, mint 
egykori szomszédja, az Archaeopteryx.

„A szárny izomzata fejlettebb repülé-
si képességről árulkodik” – tette hozzá 
Rauhut. Ezekről az izmokról a cson-
tokon megfigyelhető izomtapadási he-
lyek árulkodnak. Az Alcmonavis számos 
olyan anatómiai jegyet mutat, mely hi-
ányzik az Archaeopteryxen, de a modern 
madarakon már jelen van. Ez alapján 
az Alcmonavis már egy fokkal jobban 
megközelítette azt, ami a mai röpképes 
madarak aktív repülését jelenti.

Az Alcmonavis felfedezése még egy 
további gondolatmenetet szül. A 
kutatók a madarak mai értelemben 
vett, aktív, a szárnyakkal fel-le csap-
kodó repülését az egykori siklórepü-
lő életmódból eredeztetik. „A tény, 
hogy egyazon élőhelyen egymás mellett 
létezett egy aktívan repülni képes és egy 
siklórepülő állat, arra utal, hogy a repü-
lés evolúciója sokkal gyorsabb lehetett, 
mint azt korábban gondoltuk” – ma-
gyarázta Christian Foth társszerző, a 
svájci Fribourg Egyetem kutatója. 

szabó MáRton
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Az Alcmonavis mellső végtagjának maradványai. Balra fenn a felkarcsont, jobbra lenn az alkar 
csontjai és az ujjak láthatók. (RAUHUT ÉS MTSAI NYOMÁN, 2019)
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S imándi István - jelenlegi isme-
reteink szerint - Magyaror-
szágon elsőként tanított fizi-

kát a mai értelemben vett kísérleti 
módszerekkel. A debreceni Hatvani 
István professzort, akit Jókai a „ma-
gyar Faust”-nak nevezett, 40 évvel 
előzte meg, Hollandiát, ahol Willem 
Jacob S’Gravesande az 1720-as évek-
ben kezdte a fizikát kísérleti módsze-
rekkel tanítani, tíz évvel, de Oxford 
mögött is csak nyolc évvel maradt le, 
ahol John Keel az 1700-1701. tanév-
ben tanított kísérleti fizikát. 

Simándi István 1675-ben született 
Abaúj megyében, de hogy hol, arra vo-
natkozóan nincs adat. Nem maradt 

A KÍSÉRLETI  F IZ IKA SZEMLÉLTETÉSE PATAKON

A MIKROKOSMOS 
ÉS A NAGYSÁGOS 

FEJEDELEM

fenn róla portré, írásos adat, mindössze 
egyetlen sajátkezű aláírása, ami a vég-
rendeletében található. A Református 
Kollégium Gimnáziumában van egy 

fantázia alapján festett kép az igaz-
gatói irodában, Bertha Zoltán volt 
gimnáziumi tanár alkotása (1962), 
amelyen Simándi a Hollandiából 

A	Magyar	Országgyűlés	a	2019-es	évet	 II.	Rákóczi	 Ferenc	emlékévének	nyilvánította,	 erdélyi	
fejedelemmé	választása	(Gyulafehérvár,	1704.	július	8.)	315.	évfordulója	alkalmából.	A	Rákóczi–emlékév	
kapcsán	Sárospatakon	megemlékeznek	arról,	hogy	1709.	június	29-én	és	június	30-án	Simándi	István,	a	
pataki	iskola	híres	professzora	a	várban	bemutatta	a	Nagyságos	Fejedelemnek	külföldről	hozott	

fizikai	eszközeit.

Bertha Zoltán festménye (1962)Laterna magica

A Sárospataki Református Kollégium mai képe
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diákjai 1695. május 20-án Kassára 
vonultak. 1701-ben a Kassa külvá-
rosában működő iskola első diákjá-
vá választották, tehát szenior lett a 
tehetséges, kiváló tanuló Simándi 
István, aki ezekben a nehéz idők-
ben lelkes segítője volt Csécsinek. 
1702-ben került a miskolci iskola élé-
re és 1704-ben innen hároméves ta-
nulmányútra ment. Utrecht, Leiden, 
Franeker akadémiáit látogatva ké-
pezte magát. Külföldi tanulmányai 
során teológiát, filozófiát tanult, de fel-
figyelt a természettudományokra is. 

Csécsi 1705 májusában tért vissza 
Patakra, mert az iskolát visszaad-
ták a reformátusoknak. Egykori 
tehetséges diákját Csécsi hívta ide 
tanárnak, amit Simándi örömmel 
el is fogadott. 

Lépést	tartott	a	fejlődéssel
1707-ben tért haza külföldi tanul-
mányútjáról és beszámolt az iskolata-
nácsnak arról, amit tapasztalt. Javasol-
ta, hogy a fejlődő tudományokkal tart-
sanak lépést Patakon, és haladéktalanul 
kezdjék el a természettudományok 

hozott egyik eszközét, a légszivaty-
tyút mutatja be II. Rákóczi Ferenc-
nek. 

Arra vonatkozóan sincs adat, hogy 
hol tanult, csak feltételezhető, hogy 
a pataki Kollégium valamelyik par-
tikulájában. Az is csak sejthető, hogy 
Göncön lett kisdiák, mert a bujdo-
sásra kényszerített iskola diákjai 
Csécsi János vezetésével Göncön te-
lepedtek le 1687. június 12-én. 

Azt már biztosan állíthatjuk, hogy a 
főiskolai hallgatók sorába 1695-ben, 
Göncön írták be. Innen az iskola 

Fizikai szemléltetés a XVIII. századbólS’Gravesande laterna magicája

A Vörös-torony homlokzata, részletSárospatak Willem S'Gravesande

S’Gravesande szemléltető ábrái 
kísérleteiről
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naplójából tudunk, aki a fejedelem 
magántitkára volt. Rákóczi tetszését 
leginkább a laterna magica nyerhet-
te meg, amelyet Leidenből hozott: az 
üvegre festett képeket falra kivetítve 
nézhették, ez volt talán az első 
„ősmozi” Magyarországon. 

A Simándi által beszerzett eszkö-
zök legértékesebb darabja a légszivaty-
tyú, amelyet Jan van Musschenbroek 
készített a hozzá tartozó két mag-
deburgi féltekével. Ezzel valószínű-
leg azokat a kísérleteket végezte el, 
amelyet ma is be szoktunk mutatni 
a diákoknak. 

A gyűjteménynek ezt a darabját az 
1900-as párizsi világkiállításon is be-
mutatták, akárcsak Eötvös torziós 
ingáját. 

Hogy milyen kísérleteket mutat-
hatott be még Simándi az experi-
mentális fizika kísérletben? Íme a 
lista: Arkhimédészi csavar, hidrau-
likus gép, sötétkamra, Hooke-féle 
mikroszkóp, éggömb, földgömb, 
armi l láris gömb, horodictum 
meridionale, Musschenbroek-féle 
pirométer, leideni palack, koron-
gos villamosgép. Ezek közül né-
hány a pataki Kollégium Tudomá-
nyos Gyűjteményének kiállítóter-
mében (légszivattyú, laterna magi-
ca, horodictum meridionale) ma is 
látható. 

A gyűjtemény alapjait Simándi 
rakta le, de az első leltárt Szilágyi 
Márton (1774) készítette, övé volt az 
első fizikaszertár Magyarországon. 
Ez a leltár már nincs meg, de Ellend 
József írásaiból tudhatjuk, hogy mit 
tartalmazhatott. 

Elsődleges	oktatásügy
Rákóczi és Simándi találkozása kap-
csán kiemelhetjük, hogy II. Rákóczi 
Ferenc az oktatás ügyét nemcsak 
mint patrónus támogatta, hanem az 
állam elsődleges feladatának tekin-
tette. Simándi pedig forradalmian új 
lendületet adott a természettudomá-
nyos oktatásnak. 

Simándi István 1710. május 2-án 
nagyon fiatalon, 35 évesen a pestis 
áldozata lett. Sírját már nem találjuk 
meg a pataki temetőben, de tudható, 
hogy egykor olvasható volt rajta: 
„Mikrokosmos volt, híres professzo-
ra a tudományoknak, nála különbet 
alig szült a természet”.

Bigus imre

korszerű eszközökkel való oktatását. 
Beszámolója nagyon hatásos lehe-
tett, mert felkérték, hogy a kollé-
gium tönkrement felszerelésének 
pótlására és újak beszerzésére ismét 
külföldre utazzon. Útjáról két le-
vele is megtalálható a Sárospataki 
Református Kollégium Nagy-
könyvtárában. 

Az 1708. július 20-án megtartott 
gyűlésen Simándi Istvánt a termé-
szettudományok tanítására válasz-
tották meg. Simándi Krakkón, 
Kassán, Göncön át 57 darab fizikai 
eszközzel érkezett Sárospatakra. 
1709. január 13-án iktatták be rek-
torprofesszori tisztségébe. „Kísérleti 
fizikát, amennyire én tudom, Sáros-
patakon először Simándi István 
adott elő…” – írja Szombathi János. 
Arra vonatkozóan nincs adat, hogy 
mit tanított kísérleti fizika címen, 
azt sem tudjuk pontosan, hogy az 
arisztotelészi bölcselet lenyűgöző ha-
tása alól a fizika mikor szabadult 
meg a pataki iskolában, de az biztos, 
hogy 1791 előtt. A fizikai múzeumot 
Simándi alapozta meg az általa be-
szerzett fizikai eszközökkel és a spe-
kuláció helyett a tapasztalást, megfi-
gyelést és a kísérletezést helyezte elő-
térbe. Így egyre inkább elterjedt ró-
la: „Simándi a sátán ivadéka” vagy a 
„pataki mágus”. 

Rákóczi	és	az	ősmozi
A Simándi különleges tudásáról szó-
ló szóbeszéd II. Rákóczi Ferenchez 
is eljutott. Erről Beniczky Gáspár 

Pataki diák a kora újkorból

Nyelv és Élet

Betyár	és	telefon

„A Vidrócki híres nyája, csörög-morog 
a Mátrába[.] Csörög-morog a Mátrába, 
mert Vidróckit nem találja” ‒ olvasom 
Kodály Zoltánnak A magyar népzene 
című könyvében az általa lejegyzett 
dalszöveget. Még gyerekkoromban 
tanultam meg énekórán, arról nem 
esett szó akkor, hogy miként csörög és 
morog a nyáj, csodálkoztam is rajta. A 
csörög szót csupán az ébresztőóra, a 
vekker meg a telefon jelhangjából is-
mertem sokáig, majd a ma szlengnek 
nevezett nyelvhasználatból a ’táncol’ 
jelentését is, a csörög-morog kapcsolatot 
pedig a fenti népdalból.

A köznyelvben legtöbbször két ke-
mény tárgy összeütődését jelenti csörög 
szavunk. A morog ige kutyák, macskák 
hangadására szokott vonatkozni, ille-
tőleg a bosszús, elégedetlen ember 
hanghordozásával lehet kapcsolatos, 
de a kályhában égő tűz is moroghat. 
Szótáraink még részletesebben leírják 
ezeket a használatokat, azonban csörög-
morog egyikben sincs. Az Új magyar 
tájszótár csörög-börög, csörög-csattog, csörög-
kong szerkesztményeket tartalmaz ef-
féle mondatokban: csörög-börög a 
vasajtó, csörög-kong az ostor.

„Olvasói leveleket csak teljes névvel 
aláírva, csörögös észrevételeket csak teljes 
névvel vagy telefonszámmal közlünk.” 
Furcsállottam a kifejezést, ám a nyelv-
ben nagy a sokféleség, mindent nem is-
merhet az ember. Hanem legközebb, 
amikor lapozgattam az újságot, látok 
egy rovatcímfélét is: „Csörög a tele-
fon”. És e mellett a cím mellett ott egy 
tárcsás telefon rajza is. Ez a fajta készü-
lék csörög hát a szerkesztők fülébe, 
legalábbis ez jut eszükbe, ha az olvasók 
beszélni akarnak az újságírókkal! 
Vagyis a lapkészítők maguk között   
„csörögös”-ként emlegetik  az újság-
hoz telefonon fordulók  ajait-bajait.

Most már nem csodálkozom, hogy 
Vidrócki betyár híres nyája csörgött-
morgott a Mátrában, és azon sem, 
hogy  hazánk déli részében csörögös az 
észrevétel, hiszen a nyelv változatos.

Büky LászLó

Szerkeszti: 
GrÉtsy lászló
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A NATO az Észak-atlanti Szer-
ződés (másnéven washingtoni 
szerződés) 1949. április 4-i alá-

írásával alakult politikai és katonai szö-
vetség, amely ellensúlyt kívánt képezni 
a második világháború után a Közép- 
és Kelet-Európában állomásozó szovjet 
hadseregnek. Elsődleges célja a hideg-
háború időszakában az volt, hogy 
egyesítse és erősítse a nyugati szövet-
ség katonai válaszát, amennyiben 
Nyugat-Európát támadás fenyegetné a 
Szovjetunió és szövetségesei részéről. Az 
alapdokumentumok szerint a NATO-t 
szuverén országok alkotják, amelyek 
minden téren megőrzik függetlenségü-
ket, a külpolitikát is beleértve. A dönté-
sek nem többségi szavazással, hanem 
konszenzussal születnek. Ez azt jelenti, 
hogy a meghozott döntéseket minden 
tagállam támogatja, és azok minden 
szuverén tagország közös döntését feje-
zik ki. A washingtoni szerződés 9. cik-
kelye értelmében a tagállamok kormá-
nyai létrehozták az Észak-atlanti Taná-
csot, amelyben mindnyájan képviselettel 
rendelkeznek. Ez a szervezet legfőbb 
politikai döntéshozó fóruma, amely 
egyaránt ülésezhet az állandó képvise-
lők, a külügy- és védelmi miniszterek, 
valamint az állam- és kormányfők 
szintjén. Az üléseket a NATO főtitkára 
elnököli, mely hivatalt 1988–1994-ben a 
német Manfred Wörner töltötte be. Ál-
talános értelemben a NATO központ-
jában dolgozó Nemzetközi Titkárság 
egésze, szintén a főtitkár irányításával, a 
Tanács munkáját segíti. 

Új kihívások
Az 1989-ben, fennállásának 40. év-
fordulóját ünneplő szövetség számos 
kihívással volt kénytelen szembenézni. 

Régóta húzódó problémának számí-
tott a szovjet blokk fölénye a hagyo-
mányos fegyverzetek terén. Továb-
bá a védelem terheinek aránytalan 
megoszlása a nyugati szövetségen 
belül. Amerikai kormánykörökben 
már az 1960-as évektől erős feszült-
séget okozott, hogy a közös védelem 
terheinek túlnyomó része az Egye-
sült Államokra hárult. A szövetség 
kohézióját szintén több évtizede 
gyengítették az európai önállósági 
törekvések az USA-val szemben.

Az 1980-as évek végén jelentkező 
új kihívások közül jelentőségében ki-
emelkedik Kelet-Európa és általában 
a kelet-nyugati kapcsolatok viharos 
gyorsaságú átalakulása. Az Egyesült 
Államok és a Szovjetunió által domi-
nált kétpólusú világrend a maga eu-
rópai érdekszféra rendszerével 1990-
re megszűnt. A Szovjetunió politikai-
lag, majd katonailag fokozatosan visz-
szahúzódott, a kelet-közép-európai 
kommunista rendszerek összeomlot-
tak, és létrejött a német egység. Ebből 

következett, hogy az Észak-atlanti 
Szövetség keleti biztonsági környe-
zete radikálisan átalakult. A rivális 
katonai szövetség, a Varsói Szerző-
dés fokozatosan erodálódott, majd 
1991 júliusában megszűnt. Az év 
végére pedig maga a Szovjetunió is 
felbomlott. A NATO stratégái 
azonban a számukra kedvező válto-
zások mellett új veszélyforrásokat is 
feltűnni véltek. Attól tartottak, 
hogy az évtizedek óta mozdulatlan 
kelet-európai térség destabilizáló-
dik: a szovjet uralom által eddig le-
fojtott nacionalizmusok felélednek, 
a társadalmi megrázkódtatások 
nyomán tömegmozgalmak bonta-
koznak ki, és a térség egyes államai 
között éles konfliktusok lesznek. 
Ilyen potenciális háborús tűzfé-
szeknek látták például a Magyaror-
szág és Románia közt az 1970-es 
évek óta megfigyelhető ellentéte-
ket, vagy Magyarország és Cseh-
szlovákia vitáját a bős-nagymarosi 
vízlépcső kapcsán.

A  N AT O  É S  A  R E N D S Z E R V Á L T Á S

A VÁLTOZÁS SZELE
,,Nem könnyű megjósolni az események jövőbeli alakulását, amelyek erősen függenek a Szovjetunió általános 
politikai helyzetétől” – olvashatjuk az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) Tanácsa számára 1989 
októberében készített bizalmas szakértői jelentés óvatos értékelését. 1988–1991-ben az Egyesült Államok 
által vezetett nyugati szövetségi rendszer és a Szovjetunió által dominált kelet-európai szocialista blokk 
viszonya ugyanis alapvetően megváltozott. A korábbi évtizedek hidegháborúnak nevezett katonai, politikai, 
kulturális és ideológiai szembenállása – Moszkva meggyengülésével majd birodalmának összeomlásával – 

hónapok alatt átadta helyét a korábban vasfüggönnyel elválasztott felek új típusú együttműködésének.

A NATO központja Brüsszelben (1967-2017)
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irányuló törekvésekben sokak az 
Egyesült Államokkal, esetleg a 
NATO-val szembeni önállósodás 
igényét is beleértették. Ugyancsak 
választ követelt a tagországok kő-
olajellátását fenyegető „öbölválság”, 
amely 1990. augusztus 2-án az iraki 
csapatok Kuvait elleni támadásával 
vette kezdetét.

A békés változások motorja
E fejlemények jelentős hatással voltak 
az Észak-atlanti Szövetségre. A 
NATO Tanács 1990. júliusi csúcstalál-
kozója formálisan is megállapította, 
hogy a Szovjetuniónak a szövetség or-
szágai ellen irányuló katonai képessé-
gei, és az ebből fakadó fenyegetés je-
lentős mértékben csökkent. Ennek 
nyomán az USA európai katonai je-
lenlétének jelentősége megkérdőjele-
ződött a szövetséges országok közvéle-
ményének és a belpolitikai élet szerep-
lőinek egy része számára. Választ kí-
vánt a kérdés: a szovjet veszély 
elmúltával mi biztosítja majd a szövet-
ség kohézióját? A NATO továbbélésé-
nek szükségessége mellett érvelők sze-
rint Kelet-Európa gyors politikai és ide-
ológiai átalakulása nem változtatta meg 
azonnal a stratégiai környezetet, és 
újabb veszélyek jelentek meg a térség-
ben. Az új helyzet három főszereplője 
– az USA és a nyugat-európai, vala-
mint az átalakult kelet-közép-európai 
országok kormányai – egyaránt ezt kí-
vánta. Az amerikai vezetés és az atlanti 
körök kitartóan hangsúlyozták a szö-
vetség politikai stabilizáló szerepét, 
szemben az immár kisebb jelentőségű 
katonai funkcióval. Manfred Wörner 

Az átalakulás jellege és időbeli lefolyá-
sa meglepetés volt a kortársak számára. 
Fontos hangsúlyozni, hogy az Egyesült 
Államok és nyugat-európai szövetsége-
sei az 1989-ben Kelet-Európában vég-
bement demokratikus átalakulást, a 
Szovjetunió térség feletti kontrolljának 
gyengülését a több évtizedes viszonyla-
gos egyensúlyi helyzet megbomlásától 
való félelem miatt erőteljes aggoda-
lommal szemlélték. A liberális érték-
rendjükből fakadóan üdvözlendő vál-
tozásokat csak fokozatosan, hosszabb 
folyamat eredményeként, az addig 
uralkodó kommunista elit reformerői-
nek hatalmon maradásával, Moszkva 
biztonsági igényeinek maximális fi-
gyelembe vételével tartották kívána-
tosnak. Óvatosságra, lassításra felhívó 
nagyszámú üzenetet juttattak el az át-
formálódó egykori szovjet tömb álla-
mainak kormányzati és ellenzéki erői-
hez egyaránt. Az európai nagyhatalmi 
politizálás hagyományait követve az 
európai stabilitás igényét a térség népei 
emancipációs törekvéseinek támogatá-
sa elé helyezték. Henning Wegener, a 
NATO főtitkárhelyettese 1989 őszén 
egy nyilvános felszólalásában arról be-
szélt, hogy „a Varsói Szerződés az eu-
rópai stabilitás támasza, és a jövőben is 
fontos szerepet tölthet be, ha demokra-
tikus alapokra épül.”

Szintén az újabb kihívások közé 
tartozott a NATO vezetői számára 
az európai integráció további meg-
erősödése és mélyülése. Az 1991 
decemberében aláírt maastrichti 
szerződéssel létrejött az Európai 
Unió. Az önálló európai kül- és vé-
delmi politika megfogalmazására 

NATO-főtitkár intenzíven bekapcso-
lódott a szervezet jövőjével kapcsolatos 
korabeli diskurzusba. Sajtótájékoztatói 
során, beszédeiben és a NATO Review-
ba írt számos cikkében a szövetség po-
litikai szerepét hangsúlyozta, amely 
„motorja a békés változásoknak” Ke-
let-Európában, és támogatja a demok-
ratikus politikai kultúrát és a piacgaz-
daságot a térségben. Wörner vezény-
lete alatt a NATO aktívan részt vett a 
sorsáról folytatott vitákban, önálló 
aktornak tekintve magát. Azzal érvel-
tek, hogy ennek révén biztosítható az 
Egyesült Államok és Kanada további 
részvétele az európai biztonság megte-
remtésében. 

A tagállamok döntéshozó köz-
pontjaiban az az álláspont erősödött 
meg, hogy – a pozitív kelet-európai 
változások ellenére – továbbra is 
szükség van a tagországok közötti 
katonai és biztonsági együttműkö-
désre, vagyis a NATO-ra. Megin-
dult tehát a szervezet átalakulása. A 
szovjet veszély csökkenését érzékelő 
közvélemény számára szükségessé 
vált új, jól kommunikálható célok 
megfogalmazása. Új koncepció kris-
tályosodott ki, amelyben a szovjet 
blokkal szembeni elrettentés helyett 
a válságmegelőzésre és a válságme-
nedzselésre helyeződött a hangsúly. 
A folyamatot elősegítette az 1991. 
január–februárban Irak ellen viselt 
első öbölháború. A NATO számos 
tagjának részvétele a hadműveletek-
ben jelentős hatást gyakorolt a szö-
vetség fejlődésére. A Szaddám Husz-
szein feletti közös győzelem erőtelje-
sen hozzájárult az Atlanti Paktum 
egységéhez és jövőben vállalandó hi-
vatásának, a válságkezelésnek a ki-
formálódásához. Szintén katalizáló 
tényezőnek számított, hogy az euró-
paiak nem voltak egységesek az eu-
rópai integráció keretében megvaló-
sítandó közös védelem kérdésében. 
Továbbá minden érintett európai or-
szág visszarettent az európai straté-
giai önállóság pénzügyi terheitől.

Az 1991 novemberében Rómában 
tartott NATO-csúcstalálkozó során 
megfogalmazódott az új stratégiai 
koncepció: „A szövetséget fenyegető ve-
szélyek közül a szövetségesek területe el-
leni előre eltervezett támadás kevésbé va-
lószínű, mint a stabilitás hiányából faka-
dó káros következmények, amelyek a sú-
lyos gazdasági, társadalmi és politikai 

Antall József és Manfred Wörner sajtótájékoztatója (Brüsszel, 1990. július 18.)
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nehézségek, így etnikai viszályok és te-
rületi viták nyomán léphetnek fel, ame-
lyekkel számos közép- és kelet-európai 
ország néz szembe.” Megoldásként 
pedig a válságmenedzselést nevezték 
meg a még nem stabilizálódott 
szomszédos területeken.

Első lépések
Az átalakulás első lépéseként a kato-
nai erő alkalmazásának doktrínája 
és a katonai eszközök radikálisan 
megváltoztak. A hadműveleti terü-
let mélységének megnövekedésével 
ugyanis a szövetségnek elegendő 
ideje lett a potenciális agresszor fi-
gyelmeztetésére, így a nukleáris erő 
alkalmazása csak végső válaszként 
merülhetett fel. Az új stratégiának 
megfelelően erősíteni igyekeztek a 
NATO integrált katonai szervezeté-
nek többnemzetiségű jellegét és be-
avatkozási képességeit. A parancs-
nokságok hatáskörét átalakították: 
Európában egyetlen nagy parancs-
nokság maradt. Az európai főpa-
rancsnok addig is jelentős hatalma 
még tovább növekedett a politikai 
intézmények rovására. A NATO 
válságmenedzselő funkciója még in-
kább erősödött, amikor 1992-ben az 
Európai Biztonsági és Együttműkö-
dési Értekezlet (EBEÉ) és az ENSZ 
Biztonsági Tanács fegyveres segítő-
jének jelentkezett. Az 1991 júliusá-
ban kezdődő jugoszláv háború pedig 
kiváló alkalmat adott a NATO új 
válságkezelő funkciójának gyakorla-
ti alkalmazására. 

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy 
a hidegháború lezárulásával a nyugati 
szövetségben lezajlott mélyreható vál-
tozások ellenére annak leglényege-
sebb jellemzői – a konszenzusos dön-
téshozatal, az integrált katonai vezetés 
és a közös védelemre való elkötele-
zettség – változatlanok maradtak.

Az átalakítás második fontos elemét 
képezte a nyitás Kelet-Európa felé. In-
tenzív kapcsolatépítés indult meg a 
térség irányában katonai és politikai 
vonatkozásban egyaránt. A NATO és 
a Varsói Szerződés katonai vezetői 
közti kontaktus erősítésével építeni 
kívánták az egymás iránti bizalmat és 
közösségi érzést. A célok között szere-
pelt a civil ellenőrzés elősegítése a 
Varsói Szerződés haderői felett. Köz-
vetlen viszony létesült az illetékes 
NATO-szervek és a közép- és kelet-

európai országok vezérkarai között. A 
régió politikai és katonai elitjeinek 
„euroatlanti” szocializálása érdekében 
1991 októberétől képzési tanfolyamo-
kat szerveztek a térség tisztjeinek. 
1991. december 20-án létrehozták az 
Észak-atlanti Együttműködési Taná-
csot (NACC), hogy erősítsék a koope-
rációt a szovjet blokk korábbi tagálla-
maival, létrehozva „az érintkezés há-
lózatait” a védelmi politika minden 
vonatkozásának megtárgyalására. En-
nek hatékony működését azonban be-
határolta, hogy kizárólag konzultatív 
fórum volt döntési jogkör nélkül, ma-
gas volt a résztvevők száma, és a szov-
jet majd orosz részvétel miatt nem le-
hetett érdemben megvitatni a moszk-
vai visszarendeződéstől való térségbeli 
aggodalmakat.

A politikai kapcsolatépítés a 
NATO és Kelet-Európa között köl-
csönös látogatásokkal kezdődött. 
Ennek első jelentős eseménye volt 
Eduard Sevardnadze szovjet kül-
ügyminiszter látogatása a brüsszeli 
NATO-központban 1989 decembe-
rében. 1990. július 5–6-án London-
ban az Észak-atlanti Tanács csúcsér-
tekezletén a Szovjetunió, valamint 
Közép- és Kelet-Európa vezetői 
egyértelmű meghívást kaptak, hogy 
tartsanak fenn rendszeres diplomá-
ciai kapcsolatokat a NATO-val. 
Wörner főtitkár 1990. júliusban 
Moszkvába ment, majd az elkövet-
kező hónapokban Prágában, Varsó-
ban és Budapesten is járt. A NATO-
központ pedig számos magasrangú 
kelet-európai politikust fogadott 

előbb általában külügy- és védelmi 
minisztereket, majd állam és kor-
mányfőket, így Vacláv Havelt és 
Lech Wałęsát. 1990 júniusában Je-
szenszky Géza magyar külügymi-
niszter, júliusban és 1991. október-
ben pedig Antall József miniszterel-
nök, míg 1990. októberben Für La-
jos honvédelmi miniszter tett 
látogatást a NATO főhadiszállásán. 
A szervezet által 1990. júniusban 
1990/1991-re meghirdetett 70 ösz-
töndíjból 55-öt a tagországok jelöltjei 
mellett a közép- és kelet-európai or-
szágok pályázói is megkaphattak a 
demokratikus intézmények működé-
sének tanulmányozására. A NATO 
Információs- és Sajtóhivatala számos 
szemináriumot szervezett az európai 
biztonság jövőjéről, amelyre meghí-
vást kaptak a közép- és kelet-euró-
pai országok döntéshozói és kor-
mánytisztviselői is.

A kulisszák mögött
Noha 1989–1991-ben hivatalos fóru-
mokon nem történt említés a NATO 
keleti bővítéséről, az újabb kutatások 
arra utalnak, hogy a kulisszák mö-
gött intenzív egyeztetés folyt a kér-
désről. A német egyesítéskor a teljes 
jogú NATO-tagságot megtartó, il-
letve elnyerő ország egésze nyuga-
ton, illetve az NSZK-ban már léte-
ző minták és eszközök átvétele 
alapján épült fel. A folyamat később 
hasonlóan ment végbe Kelet-Kö-
zép-Európa többi állama esetében 
is. A nyugati struktúrák átplántálá-
sát megkönnyítette, hogy a térség 
népei általában követendő példa-
ként tekintettek a Nyugatra. 

A hidegháborús európai status quo 
tehát jelentősen megváltozott. A 
NATO-nak az egykori szovjet blokk 
területére vonatkozó növekvő szerep-
vállalására utal, hogy a szövetség ille-
tékes fórumai több alkalommal erő-
teljes nyilatkozatokat tettek szovjet 
belpolitikát érintő, de nemzetközi kö-
vetkezményekkel is járó kérdésekről. 
Így 1991. augusztus 21-én, a Gorba-
csov elleni sikertelen puccskísérlet ide-
jén a NATO Tanács külügyminiszteri 
ülése Brüsszelben világosan értésre 
adta, hogy saját tagjainak biztonsága 
„elválaszthatatlan Európa többi álla-
mának biztonságától, különös tekin-
tettel a születő demokráciákra.”

KecsKés D. Gusztáv

Manfred Wörner, a NATO főtitkára (1988-1994)
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Jaj a legyőzötteknek! – mereng-
hetünk el, hiszen amikor szám-
ba vesszük Tunézia ókori emlé-

keit, a római és a bizánci világból ma-
radt relikviák dominálnak. Megcso-
dálhatjuk a páratlan mozaikokat a 
Bardo múzeumban, Sousse-ban és 
Mahdiában. Elmerenghetünk a Ró-
mai Birodalom nagyságán és gazdag-
ságán, Dougga ciszternáin és fürdőin, 
Bulla Regia föld alá rejtett villacsodá-
in, Thignica kicsi városának megma-
radt, átlátható romjain, s El Dzsem am-
fiteátrumának grandiózus méretein. 

Pun emlékek már korlátozott szám-
ban maradtak meg, a kor iránt ér-
deklődők Karthágóban leginkább a 
pun kikötőt, a Tophet áldozati ker-
tet tekintik meg, a douggai mauzóle-
umot fényképezik, vagy Monastir pun 
romjait nézik közepes érdeklődéssel. 

A „Karthágónak vesznie kell” című 
– Marcus Porcius Cato Maior szavait 
idéző – dokumentumfilm forgató-
könyvének írásakor számtalan alka-
lommal találkoztam a zámai csata 

A SORSDÖNTŐ CSATATÉR

ZÁMA

történetével. Akkor leltem rá a XVI. 
századi németalföldi mesternek, Corne-
lius Cortnak a metszetére a híres ütkö-
zetről. Megragadott a művész fantázia-
gazdagsága, a méretes, dübörgő elefán-
tok, a közelharcot vívók elszántsága, s a 
kép alján szenvedő harcos ábrázolása, 
aki számára már befejeződött a véres 
színjáték. A Louvre híres gobelinjén is 
az elefántok játsszák a főszerepet. 

A motiváció tehát megvolt, így leg-
utóbbi utamon elhatároztuk felesé-
gemmel, hogy elmegyünk Zámába, s 
megismerjük azt a vidéket, ahol az 
antik világ sorsa eldőlt.

Hannibál, az ókor egyik legzseniáli-
sabb hadvezére Zámánál szenvedett 
döntő vereséget a második pun hábo-
rúban, jóllehet korábbi csatáiból győzte-
sen került ki. Dél-Itáliában, Cannaenál 
ötvenezer harcosával megsemmisítette 
a fölényben lévő római sereget, de Ró-
mát így sem tudta térdre kényszeríteni. 
Ezt követően 13 évig folytatta csatáro-
zásait az itáliai csizma déli részén, s sere-
ge lassan felmorzsolódott. 

Idővel a rómaiak is magukhoz tér-
tek a megpróbáltatásokból, s olyan 
kiváló politikusra bízták az észak-
afrikaiak legyőzését, mint Publius 
Cornelius Scipio Africanus. A köztár-
saságkori Róma egyik legtehetsége-
sebb patríciusa Hispániában támadta 
meg a punokat eredményesen, úgy, 
hogy maga mellé állította a helyi tör-
zseket. Utána Karthágónak vette út-
ját, s a Bagrades folyónál (mai neve 
Mejerda) legyőzte az eléje küldött ha-
dakat. Szorult a hurok Karthágó kö-
rül, így hazarendelték Hannibált, aki 
seregének megmaradt részét magára 
hagyva érkezett szülőföldjére. Az 
újonnan felállított, szedett-vedett 
had Kr. e. 202. október 29-én Kar-
thágótól délnyugatra, Zámánál üt-
között meg a rómaiak fegyelmezett 
csapataival, amelyeket a Karthágó-
ban nevelkedett, de kétkulacsos 
Massinissa numídiai király is támo-
gatott. Hannibál döntő szerepet szánt 
nyolcvan harci elefántjának, az ellen-
ség viszont zajkeltéssel zavarta meg 
az állatokat, így a rend felbomlott. 

A második pun háború döntő csatáját Zámánál vívták Kr. e. 202-ben. A történelmi hely a későbbi 
századokban is fontos szerepet töltött be a régió életében, mára azonban feledésbe merült. A jelenleg 
folyó ásatások fontos adatokkal szolgálnak múltjáról, s ennek nyomán a rommező elfoglalhatja méltó 

helyét Tunézia műemlékegyüttesei között.

Cornelius Cort metszete a zámai csatáról

Hannibál (RABATI RÉGÉSZETI MÚZEUM)
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megtekintése után jó munkát kíván-
tak, s mentek a dolgukra. Ezután ér-
kezett egy kedves régész hölgy is, aki 
záporozó kérdéseink nyomán felette-
séhez irányított. Együtt hívtuk fel 
Chokri Touihri urat, a Tunéziai 
Nemzeti Örökség Intézet munka-
társát, aki készséggel csillapította tu-
dásvágyunkat, s később ellátott bősé-
ges szakirodalommal is.

Az antik Zama Regia, a jelenlegi 
Jama mintegy 60 hektáron fekszik, 
hegyek övezik, amelyek egykor vé-
delmet nyújtottak a betolakodók el-
len. Számos forrás fakad a környéken, 
ami a napi megélhetést könnyítette 
meg. Így az itt letelepedők számára a 
termékeny föld, a víz és az építéshez 
szükséges kő is adott volt. Ez magya-
rázatul is szolgál arra, miért akarták 
annyian birtokolni a vidéket. Tény, 
hogy történelme nagyon gazdag, az 
egész ókort és középkort átszövi.

Hol zajlott a csata?
A csata pontos helyszíne a XIX. szá-
zadtól kezdve máig vita tárgya, pedig 
a helyszínhez számos történelmi ese-
mény kapcsolódik: a híres ütközet, 
Jugurtha háborúja, a numídiai király-
ság bukása. A szakemberek bizonyta-
lanságát az okozza, hogy Gaius 
Sallustius – a Jugurtha ellen viselt há-
ború krónikása – mint nagyvárost em-
líti fellegvárával, erődrendszerével, vi-
szont hozzáteszi: „Ez a síkságon fekvő 
város nem természetes, hanem mester-
séges erősség volt, semmilyen fontos 
felszerelésben nem szenvedett hiányt, 
zsúfolva fegyverrel, katonával.” Nos, a 
vidék elég dombos, síkságnak semmi-

képpen sem mondható. A rejtély talán 
egy 1996-ban megtalált felirattal oldó-
dott meg, amit egy római villa feltárá-
sa során találtak, s szerepel benne a vá-
ros neve. 

Kicsit ugorjunk a történelemben, a 
Kr. e. I. században a város I. Juba 
numídiai király székhelyeként szol-
gált. Az uralkodó, a Julius Caesar és 
Pompeius között zajló polgárháború-
ban a vesztes oldalára állt, s Kr. e. 46-
ban, a thapsusi csatából megfutamod-
va Zámában keresett menedéket. Mi-
után hívei is magára hagyták, min-
den bizonnyal öngyilkos lett. A véres 
harcok elcsitulásával a győztes Caesar 
Zámát a civitas libera (szabad város) 
rangjára emelte, ami a meghódított 
városoknak önrendelkezést jelentett. 
Hadrianus a „tiszteletbeli kolónia” 
rangot adományozta a településnek. 

A hanyatló császárság idejéből egy 
ritka dokumentum maradt ránk, mi-
szerint: Záma Regia városa tíz magas 

A csatát a római lovasság nyerte meg, 
s miután eldőlni látszott az ütközet, 
Hannibál zsoldosai is átálltak a győz-
tes oldalára. Az ezt követő mészárlás-
ban a pun sereg java része elvérzett.

A római diadalt a karthágóiak szá-
mára megalázó békekötés követte, 
így a rómaiak teljes mértékben el-
lenőrzésük alá vonták a Földközi-
tenger nyugati medencéjét.

Úton Jama felé
A tengerparti városból, Sousse-ból 
szerveztem zámai utunkat. Kocsit bé-
reltünk, s sofőrünk bizonytalanul né-
zett ránk az úti cél hallatán: fogalma 
sem volt, hogy hová is kívánunk men-
ni. Hiába ecseteltem neki az emlék-
hely fontosságát, üveges tekintetével 
találkoztam. Nagy nehezen a térképen 
egyeztettük az irányt, s menet közben 
megálltunk Maktarban, az egykori 
Mactarisban. A várost még a numídiai 
uralkodók alapították a Kr. e. III. szá-
zadban, s nagy gondot fordítottak 
megerősítésére a nomádok, no meg a 
karthágóiak ellen. Története nem tér 
el a többi Africa provinciai városétól, a 
pun időket egy áldozati hely idézi, ha-
sonló, mint amilyet Karthágóban lát-
hatunk. A település a római időszak-
ban élte virágkorát, a bizánci regnálás 
alatt püspöki székhellyé avanzsált. Tel-
jes pusztulása és a lakosság elmenekü-
lése az arab invázió számlájára írható. 
A nyolcvan hektáron fekvő feltáráson 
gondosan kiépített utak, ösvények ve-
zetnek a bőséges látnivalókhoz. Ezek 
közül számomra a legérdekesebb a di-
adalív és a Juvenesek iskolája volt, ahol 
a fiatalság katonai kiképzést kapott, s 
felkészülhetett későbbi harci feladatai-
ra. A jelentősebb leleteknek egy kis 
múzeum ad otthont.

Ezután északnak kanyarodtunk, és 
harminc kilométert haladtunk, majd 
Siliána járási székhelyen keresztül ér-
keztünk Zama Minorba, a csata felté-
telezett helyszínére. Úgy tűnik a külső 
szemlélőnek, hogy az 1996-ban elkez-
dett feltárás még évtizedekig eltart-
hat. Turisták alig látogatják, ottlé-
tünk is újdonságnak számított. Ugyan 
bekerítették a feltárás területét, de az 
alacsony drótakadályt átlépve nyu-
godtan bóklászhattunk a romok kö-
zött. Közben előkerült egy rendőr-
autó, s a kiszálló hatósági emberek 
udvariasan érdeklődtek kilétünkről. 
Útlevelünk és újságíró igazolványunk 

Maktar, a múzeum bejárata

Maktar, Traianus diadalíve
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és Algéria keleti részét felölelő – 
Ifríkija  városait sorolja fel, s dél-nyu-
gatra helyezi Jamát.

Régészeti lelőhelyen
Az 1996-ban megkezdett ásatások fel-
tárták a középkori Jama két szektorát: a 
falon kívüli területet és lakónegyedet. 
Az előbbi jellegzetessége az a kis köz-
ponti területi egység, amelyre három 
ház települt: előcsarnokkal, kőkockák-
kal kirakott központi udvarral. Az eső-
vizet és a szennyvizet csatornarendszer-
be gyűjtötték, s vezették a településen 
kívülre. A lakónegyedi épületek széles 
időintervallumban, a IX-XV. század-
ban épültek. Némi rendezettség fedez-
hető fel elhelyezkedésükben, de bizo-
nyos, hogy szegényebb néprétegeknek 
adhattak otthont.

A jelenlegi feltárások számbavételé-
nél meg kell említeni a kézműves ne-
gyedet. Mint említettük, a fazekasság 
a városban jelentős hagyományokra 
tekint vissza, viszont az egykori ke-
mencék maradványait igen rossz álla-
potban találták meg a falakon belüli 
ásatások során. Ezeket terméskővel 
kirakott derítőmedencék vették kö-
rül, amelyek szigetelését agyagré-
teggel biztosították. A leletek alap-
ján az edények egykori formáját is 

rangú polgárból álló küldöttséget 
küldött egy szerződés megkötésére.

Kr. u. a IV. században a keresztény-
ség tanításai is gyökeret vertek a vi-
déken. Félix, Aptunga püspöke, aki a 
donatisták észak-afrikai keresztény 
mozgalmának ellenfele volt, Bizo-
nyítási okiratok című művében 
Zámát is említi. 

A bizánci időszak Zámára utaló do-
kumentumai vallási jellegűek: a zámai 
püspökség is szerepel abban a felsoro-
lásban, amely a 646. évi karthágói zsi-
nat résztvevőit számba veszi. Ebben az 
időszakban a várost annak a védővo-
nalnak, amelyet Justiniánus a külső tá-
madások és a belső lázadók ellen épí-
tett ki, a második és harmadik sza-
kasza közé sorolják. A település bi-
zánci kori fejlődéséről nem maradtak 
fenn adatok, de minden bizonnyal a 
környék gazdasági és kulturális köz-
pontja lehetett.

A metropolis a középkorban is meg-
tartotta jelentőségét, s ezt a régészéti 
kutatások is alátámasztják. A telepü-
lésen nagy mennyiségű mázas kerá-
miadarabot találtak, ami a helyi faze-
kasműhelyek fejlettségére utal.

Arab forrás Jamát a Hafsid korszak-
ban (1229-1574) említi, amikor az ak-
kori – mai Tunéziát, Líbia nyugati 

rekonstruálni lehet: a fazekakat fogó-
val, egyenletes peremmel készítették, 
közepén kidomborodtak, a talpazatuk 
pedig gyűrűs kiképzésű volt. E forma 
egyezett a más ásatásokon, például 
Douggában talált leletek alakjával.

Mivel munkaterületen jártam, a leg-
több részletes információt utólag kap-
tam az említett szakembertől, viszont 
ottlétem ennek ellenére is igazi él-
ményt jelentett. Lassan, de biztosan 
kerülnek a helyükre a kövek. Az egy-
kori templom is felismerhető már, né-
hány mozaik is hirdeti a település egy-
kori nagyságát, egy nagyobb mozaik-
ra, amit utazók említettek az interne-
ten, nem sikerült rábukkanni, minden 
bizonnyal áthelyezték. A mélybe ha-
tolva a ciszternák, lakóépületek alap-
jaiba botlunk, a víztározók szigetelése 
mind a mai napig megmaradt.  A kö-
vek színe egyedi, sárgás, a város ra-
gyoghatott fénykorában. Mostanra 
csend honol mindenfelé, nem szóltak 
ránk, amikor a köveken egyensúlyoz-
tunk, legfeljebb segítőkészen figyel-
meztettek a veszélyekre. Amikor fel-
mentünk az ásatás melletti domb tete-
jére, elénk tárult az a vidék, ahol egy-
kor katonák feszültek egymásnak, s 
ahol az ókori világ sorsa eldőlt. 

Csermák Zoltán

Zámai romok Scipio Africanus portréja pénzérmén
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Idén februárban a Tempus Közala-
pítvány által meghirdetett állam-
közi ösztöndíj révén volt lehetősé-

gem együtt dolgozni Robin Kundrata 
csehországi entomológussal. Több 
rendszertani, taxonómiai kutatást 
készítettünk elő a kiutazásom előt-
ti hetekben, hogy ezeket az olmüt-
zi Palacký Egyetem bogáranyagá-
nak vizsgálatával, közösen fejez-
zük be kinntartózkodásom alatt.

Cseh kollégám a 2008-as Synthesis 
program keretein belül érkezett elő-
ször a Magyar Természettudományi Mú-
zeumba, ahol az akkor még külön 
családba tartozó csigaevő lágyboga-
rakkal kezdte meg rovarászkarrierjét. 
Azóta több közös gyűjtőúton vettünk 
részt, a balkáni expedíciókon gyűj-
tött bogáranyag feldolgozása révén 
közös cikkeink is születtek. A gyü-
mölcsöző együttműködés követke-
ző lépéseként döntöttünk úgy, hogy 
az államközi ösztöndíj-támogatások 

révén meglátogatjuk egymást. Január 
közepétől Robin töltött Budapesten 
három hetet, majd vele utaztam 
Csehországba, hogy az elkövetkező 
két hét alatt befejezzük munkánkat.

Fajrevíziók
Egyik – és egyben talán legnehezebb – 
témánk a levantei régió (Libanon, Jordá-
nia, Izrael és Szíria) pikkelyespattanóinak 
(Lacon-fajok) revíziója volt. A cikk ap-
ropója az elmúlt évek alatt felhal-
mozódott bogáranyag, melyek közt 
számos, a tudomány számára eddig 
még ismeretlen fajt találtunk. To-
vábbi okot adott a téma alaposabb 
körüljárására az a tény, hogy a levan-
tei régióból az utóbbi években szá-
mos új fajt írtak le, melyek helyzetét 
szintén szerettük volna tisztázni.

A Lacon-fajok mind külső megjele-
nésükkel, mind életmódjukkal ki-
tűnnek a többi, sokszor meglehető-
sen egyforma pattanóbogár közül. 
Általában ritka állatok, korhadt fá-
ban, illetve a talajban lévő növényi 

részekben fejlődnek, ám sok fajukról 
nincsenek ilyen ismereteink. A kifej-
lett bogarak rejtőzködő életmódot 
folytatnak, főként éjjel aktívak, né-
hány fajukat a mesterséges fényforrás 

B O G A R Á S Z AT  H AT Á R O K  N É L K Ü L

AZ ARANYSZŐRŰ,  
A CINCÉRRONTÓ  

ÉS A GYALOG
Ha két bogarász összetalálkozik, ott „kő kövön” nem marad a terepbejáráson, sorra néznek alá mindnek, 
rántják le a holt fák kérgét és így tovább. Hát ha még két pattanóbogarász teszi mindezt! Ízekre 
szedik az elhalt rovart, s vetik össze a fiókból előhúzott típuspéldánnyal, segítségül hívják a nagy 
tekintélyű lárvasszakértőt Brazíliából. De ne menjünk elébe e nemzetközi bogártörténet csattanójának!

Az olmützi Palacký Egyetem főépülete

Munka a laboratóriumban

Pikkelyespattanók Libanonból, Szíriából, Izraelből és Törökországból
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és szöveges leírással kell alátámasztani. 
Ezekre a definíciókra minden faj ese-
tében szükség van az egységes össze-
hasonlíthatóság érdekében.

Csápíznyi különbség
A rokon fajok meghatározása gyak-
ran nem könnyű. Léteznek például 
karcsú, kis testű, barna fajok Izrael-
ben, melyeket értelemszerűen könnyű 
elkülöníteni a tőlük északra élő, ro-
bosztus, aranysárga pikkelyszőrökkel 
fedett rokonaiktól. A probléma a kül-
sőleg nagyon hasonló, egymáshoz kö-
zeli területeken előforduló fajokkal 
van. Ilyenkor sokszor egészen apró, 
ám mégis fontos különbségekre kell 
fókuszálni. Gyakran mindössze egy 
csápíz formája vagy az ivarszerv alak-
ja az eltérés a vizsgált bogarak közt.

A tisztánlátást ugyancsak nehezíti 
a nagyfokú fajon belüli variabilitás. 
Nagyobb sorozatokat vizsgálva 

is vonzza. Testüket fekete, barna, fe-
hér és esetenként aranysárga szőrzet 
fedi, mely gyakran feltűnő megjele-
nést kölcsönöz nekik.

Pikkelyespattanók Magyarországon 
is élnek. Mindhárom hazai fajuk rit-
ka, egyikük, a főleg erdőrezervátu-
mokban és fáslegelőkön előforduló 
tarka pikkelyespattanó (Lacon querceus) 
védelem alatt áll, pénzben kifejezett 
értéke 50 000 forint.

A vizsgált területről több mint két 
tucat fajt közlünk készülő szakcik-
künkben, mely hat, a tudományra új 
faj leírását is tartalmazza Szíriából és 
Jordániából, valamint két korábban le-
írt fajt szinonimizál. A fajrevíziók cél-
ja, hogy egy adott fajcsoporttal – ese-
tünkben területileg lehatárolt fajokkal 
– kapcsolatban minden létező, valaha 
publikált adatot összegyűjtsenek, eze-
ket újraértelmezzék és az egyes fajok 
külső megjelenéséről minden lényeges 
információt közöljenek. A tárgyalt fa-
jok egymástól való megkülönbözteté-
sét részletes fényképekkel, mérésekkel 

tapasztaltuk, hogy az ugyanonnan 
előkerült és feltehetően azonos fajhoz 
tartozó bogarak közt sok esetben na-
gyobb az alaktani különbség, mint két, 
egymástól távoli élőhelyen előforduló faj 
egyes példányai közt. Az ilyen különbsé-
gek rangsorolása – azaz, hogy milyen 
mértékben kell figyelembe venni azokat 
– alapvetően objektív szakmai szempon-
tok alapján történik. Ám a végső konk-
lúzióba az emberi, szubjektív vélemé-
nyek is gyakran beleszólnak, melyek 
sokszor sajnos elhamarkodott fajleírá-
sokhoz vezetnek. Az így leírt fajok érvé-
nyességének eldöntése általában a fajre-
víziót készítő szakember feladata. Erre 
esetünkben is találtunk példát. Egy 
nemrég Izraelből leírt fajról kiderítettük, 
hogy nem más, mint egy már ismert, 
eddig csak Egyiptomban előforduló faj. 
Hamarosan megjelenő cikkünk tisztáz-
za a régió fajainak jelenlegi helyzetét, és 
kellő információt nyújt azon kutatók 
számára, akik a jövőben ezzel a bogár-
csoporttal szeretnének foglalkozni.

Másik közös témánk Robin 
Kundratával egy emblematikus patta-
nóbogár lárvájának leírása volt. A több 

A drúz pikkelyespattanó (Lacon drusum)  
és élőhelye Észak-Libanonban

A cincérrontó pattanó és élőhelye a Szaladin 
Citadella közelében
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mint három centiméteres hosszával a 
cincérrontó pattanó (Ludictenus cyprius)
az egyik legnagyobb pattanóbogár a 
palearktikus régióban, Görögországtól 
Cipruson, Törökországon és Libano-
non át Izraelig fordul elő. A bogár élet-
módjáról eddig nem sokat tudtunk, 
mindössze közeli japán rokonának fej-
lődésmenete és lárvája volt ismert. Fel-
tételezték, hogy elhalt fákban fejlődik, 
mivel a kifejlett bogarakat meleg nyári 
éjjeleken szokták megfigyelni, főként 
idős platán- és nyárfaligetekben.

Még 2010-ben, egy szíriai gyűj-
tőúton, a Szaladin Citadella köze-
lében egy elhalt tölgytuskóban ős-
cincérek után kutatva hatalmas 
pattanóbogárbábokat és -lárvákat 
találtunk társaimmal. A bábokat haza-
hozva, néhányukból az általam valaha 
látott legnagyobb pattanóbogár kelt ki, 
egy lárva pedig elpusztult. Akkor még 
nem tudtam, hogy ez az egy lárva 
kulcsfontosságú lehet közel kilenc 
évvel későbbi nemzetközi kutatá-
sunkban. Cseh kollégámmal 2018-
ban felvettük a kapcsolatot a 
pattanóbogárlárvák koronázatlan ki-
rálynőjével, a brazíliai Simone Policena 
Rosával, annak reményében, hogy az 
évek óta pihenő lárvával foglalkoz-
zunk. Simone örömmel mondott 
igent a közös munkára, így a lárvát 
nem sokkal később felboncoltuk, 
majd utána elküldtük brazil kollé-
ganőnk számára kéziratunkat, va-
lamint a lárva egyes részeiről ké-
szült nagyfelbontású fényképeket. A 
meglehetősen gördülékenyen induló 

projekt hamarosan egy már csak le-
adásra váró cikket eredményezett, meg-
koronázva ezzel az első brazil–cseh–ma-
gyar pattanóbogaras együttműködést.

Valóban új faj!
Soron következő kutatási témánk 
alapját egy, a Magyar Természettu-
dományi Múzeum munkatársai által 
2010-ben, Vietnamban gyűjtött pat-
tanóbogár képezte. Messzemenő kö-
vetkeztetéseket ritkán lehet levonni 
egyetlen példány alapján. Ám a gyűj-
teményünkben őrzött gyalogpattanó 

(Penia) annyira különbözött ismert 
rokonaitól, hogy úgy döntöttünk, 
érdemes azt a tudomány számára új 
fajként leírni. 

Két közeli rokona ismert bogarunk-
nak a régióból. Az egyikből múzeu-
munk is őriz egy példányt, melyet szin-
tén kollégáim gyűjtöttek 1998-
ban. Ezzel a faj jal így nem volt 
nehéz „összenézni” a szerintünk 
új gyalogpattanófajt. Másik rokoná-
nak holotípusát – vagyis azt a példányt, 
amely alapján leírták 2001-ben – a Pári-
zsi Természettudományi Múzeumban 
őrzik. Gyors emailváltások után az ot-
tani gyűjtemény egyik munkatársa, 
Antoine Mantilleri küldött néhány képet 
a meglehetősen rossz állapotban lévő tí-
puspéldányukról. A képeket látva min-
den kétségünk eloszlott. Teljes mérték-
ben megbizonyosodtunk róla: valóban 
új fajról van szó! A leírás és a hozzá 
szükséges fotók elkészítése innentől 
kezdve már rutinmunka volt. Hálából 
a gyors és önzetlen segítségért, a faj 
francia kollégánk nevét fogja viselni.

Az említett témákkal együtt össze-
sen öt cikket fejeztünk be csehországi 
tartózkodásom alatt, mely eredmény-
nyel elégedettek lehetünk. A megpá-
lyázott és elnyert államközi ösztöndí-
jak nélkülözhetetlenek voltak ahhoz, 
hogy eredményesen együtt tudjunk 
dolgozni, hiszen a budapesti és olmützi 
intézményekben fellelhető gyűjtemé-
nyek kölcsönös tanulmányozása és a 
napi szintű közös munka alapja volt a 
sikeres együttműködésnek.

Németh tamás

Az aranyszőrű pikkelyespattanó  
(Lacon lepidopterus)

Vietnamban előforduló gyalogpattanófajok

A Simone segítségével azonosított  
pattanóbogárlárva portréja

(A SZERZŐ FELVÉTELEI)
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AZ ÜDVÖZLÉSI  RÁTA VÁLTOZÁSAI

LEGALÁBB KÖSZÖNJ!
Az általánosan elfogadott társas viselkedési normák alapján elvárhatónak tartjuk, hogy ha valaki 
belép egy épületbe, tisztelje meg köszönéssel az ott szolgálatot teljesítő alkalmazottat. Egy megfi-
gyelésen alapuló kutatással felmérhető, hogy az értelmiségi réteg nagyságrendileg hány százaléka 
nem tud megfelelni ennek az elvárásnak. E kutatást kétévente megismételve következtetni lehet 
arra, milyen trendek érvényesülnek, hogyan változik az újabb és újabb generációk hétköznapi 

kommunikációja és viselkedésmódja.
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Újabb két év múlva, immáron 2017-
ben közel 6000 főt figyeltem meg, ami 
azt gondolom, immár ténylegesen te-
kinthető releváns adatnak. Az adatok 
továbbra is elszomorítóak voltak. A 
megfigyelt 5797 fő közül 549 köszönést 
regisztrálhattam, ami egy 9,5%-os kö-
szönési rátát eredményezett (lásd táblá-
zat) Az egyetemekre vonatkozó megfi-
gyelések, arányok nagyjából változatla-
nok maradtak, mint ahogy az is megfi-
gyelhető volt, hogy a nők nagyobb 
arányban kívánnak jó reggelt, mint a 
férfiak. Természetesen a hölgyek sem 
elégedhetnek meg a 11,2%-os rátájuk-
kal, de még mindig messze magasabb 
az érték, mint a férfiak esetében (7,6%).

Ugyan 2019-ben csak teszteredmé-
nyek állnak rendelkezésre, azonban 
minden jel arra mutat, hogy to-
vábbra sem méltatják az alkalma-
zottakat annyira, hogy köszönjenek 
nekik. Úgy vélem, a 217 megfigye-
lésből 4, a 196-ból 3 és a 201-ből 20 
köszönés kellőképpen alátámasztja 

azon elgondolásomat, miszerint az 
értelmiségi réteg tagjai közül sokan 
továbbra sem köszönnek. 

Mitől függ a köszönés?
A megfigyelések szerint a nagyobb 
egyetemek személytelenebbek, ép-
pen ezért ott még inkább ritkaság a 
köszönés. A 25-30 ezer hallgatót 
foglalkoztató intézmények annyira 
rideggé váltak, hogy a különböző 
csoportok már csak eseti szinten 
érintkeznek egymással, és azt is csak 
akkor, ha nincs más megoldás. 

Az is igen elgondolkodtató, hogy az 
óra előtt legalább 15 perccel érkezők mi-
ért köszönnek nagyobb arányban, mint 
a később betoppanók. Tény, hogy a fia-
talok jelentős hányada szeret mindent az 
utolsó pillanatra hagyni, így az oktatási 
intézménybe való belépést is. Nem meg-
lepő, hogy az órakezdés előtt közvetle-
nül tömegesen érkeznek. 

Tanulságok
Sajnos, a most nagykorúvá váló generá-
ciók képviselői egyre kevésbé köszön-
nek, aminek számos oka lehetséges. 
Hogy ez kinél mi pontosan, nem lehet 
tudni, ugyanis elképzelhető, hogy a 
szocializáció folyamán nem tanulták 
meg ezt az alapvető illemszabályt, de az 
is elképzelhető, hogy sokan úgy vélik, 
egy alkalmazottal nincsenek azonos 
státuszban, ezért nem kell köszönni. De 
természetesen sok egyéb ok sem kizárt. 

Lehet, hogy a fiatalok annyira bele-
temetkeznek a kütyük világába és 
annyira elvesztik a horizontális látás 
képességét, a külvilággal való kapcso-
latukat, hogy észre sem veszik, hogy 
áll ott valaki, aki szolgálatot teljesít?

Faragó Péter

E gy megfigyelés során felmér-
tem a különböző felsőoktatási 
intézménybe érkezőket és 

egyesével számoltam azokat, akik a 
biztonsági őrt / portást megtisztel-
ték azzal, hogy köszöntek neki. Ter-
mészetesen azokat is számláltam, 
akik „elfelejtettek” köszönni. E két 
számból minden esetben egy köszö-
nési rátát kaptam, mely igencsak ta-
nulságos eredményekkel szolgált.

A felmérés elvégzéséhez és doku-
mentálásához sok eszközre nincs 
szükség. Az adatok elemzése szintén 
egy átlagember számára is elvégezhe-
tő feladat, de hiszem, hogy a legtöbb 
olvasó számára igenis érdeklődésre 
tarthatnak számot azok az eredmé-
nyek, amelyeket az elemzés után 
eredményül kaptam. 

Legfeljebb egyharmad…
Az első felmérés során (lásd grafikon) 
még csak két felsőoktatási intézmény-
ben végeztem megfigyeléseket, azon-
ban már ez elég meglepő eredményt 
hozott. Az egyes alkalmak során a leg-
magasabb köszönési arány 10% körül 
mozgott, azaz az épületbe belépő min-
den 100 ember közül csupán 10 kö-
szönt. Két évvel később, azaz 2015-ben 
már öt egyetem sajátosságait elemez-
tem. Rá kellett ébrednem arra, hogy a 
2013-as adatsor nem egyfajta kiugróan 
rossz érték. 2015-ben volt olyan egye-
tem, ahol a hallgatók kevesebb, mint 
3%-a ejtette ki a „jó reggelt (kívánok)” 
mondatot. Habár nem minden egyete-
men hoztak ilyen lehangoló ered-
ményt, úgy gondolom, a legmaga-
sabbnak mutatkozó 33%-os köszönési 
rátára sem kell büszkének lenni. 
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Az állatiszőr-allergia („házi ked-
venc” allergia) esetén nem a 
szőr, hanem az állat bőrének 

korpája, a szőrre rákerült ürülék-, vi-
zeletmaradvány vagy a nyál jelenléte 
okoz reakciót. Az allergén bőrkontak-
tus útján történő érintkezés, vagy be-
légzés által kerül kapcsolatba az embe-
ri szervezettel. Megfigyelések szerint a 
túlérzékenység a szénanáthában szen-
vedőket jobban érinti, így ők az állati 
szőrökre is allergiássá válhatnak. A 
macskától származó fő allergén na-
gyon stabil és rendkívül erősen megta-
pad a porszemcséken (a macskamen-
tessé tett lakásban akár két év múlva is 
kimutatható az allergén jelenléte). A 
kutyáktól származó szerves részecskék 
is több ellenreakciót okozhatnak. Az 
ágytextíliákon az állati szőrökből ki-
kerülő allergének évekig megmarad-
nak. Az érintettek gyakran egyszerre 
többféle szőrre is allergiásak, ami a ha-
gyományos bőrteszttel, elektrodina-
mikai vizsgálattal nem biztos, hogy 
teljesen pontosítható. A kiváltó állatfaj 
pontos beazonosítását úgynevezett 
nazális provokációs teszttel végzik. 
Ennek során megmérik az orr egész-
séges állapotában az átáramló levegő 
mennyiségét, majd az orrot állati ere-
detű allergén becseppentésével inger-
lik. Amennyiben az áthaladó levegő 
mennyisége csökken, úgy bizonyított 
a kiváltó allergén fajtája. Európában a 
háztartások több mint 30 százaléka 
(Amerikában 65 %-a) rendelkezik házi 
kedvencekkel, ezzel is magyarázható 
az állatiszőr-allergia növekedése.

MIKROKAPSZULÁS TEXTÍL IÁK 

ALLERGÉNEK 
ELLENFELE

A belga Devan Chemicals cég egyik, 
ágyneműhuzatokon, lepedőkön, mat-
rachuzatokon alkalmazott antiallergén 
készítménye (főként a poratka és ürü-
léke miatti házipor allergia ellen) több 
éve ismert, az újdonságként kifejlesz-
tett technológiával a macskák és ku-
tyák által - szőrükkel - terjesztett al-
lergénektől mentes lesz a textília. A 
technológia probiotikus baktériumo-
kon alapul, amelyek inaktív spóráit 
tartalmazza az antiallergén ható-
anyag. (A probiotikumok olyan „ba-
rátságos”, velünk élő baktériumok, 
amelyek szervezetünk részeként se-
gítik az emésztést, védenek a beha-
toló káros mikroorganizmusok ellen, 
így erősítik az immunrendszert.) 
 Az inaktív probiotikus baktériumokat 
mikrokapszulákba ágyazzák be, ezeket 
építik be a különböző textilfelületekbe. 
A textilanyag súrlódásos (dörzsölés, 
egyéb mozgatás, melegedés) igénybevé-
telére a mikrokapszulák héja felhasad, az 
inaktív probiotikum szabaddá válik. 
A kikerült spórák a páratartalom elnye-
lésével probiotikus baktériumokként 

életre kelnek és szaporodnak, majd el-
kezdik fogyasztani az allergiás reakció-
kat okozó szerves allergén anyagokat.

Vizsgálatok, felmérések megállapí-
tották, hogy a házi kedvencektől szár-
mazó allergének olyan lakásokban is 
szép számmal előfordulnak, ahol ku-
tyát, macskát nem tartanak. Ezek a 
ruházattal és a cipőkhöz tapadva jut-
nak be az otthonokba. A kisállat aller-
gének szétszóródásának és az ezzel járó 
másodlagos expozíciónak a megelőzé-
sére, a lakástextíliák (takarók, szőnye-
gek, függönyök, kárpitok stb.), vala-
mint gépkocsikban levő textilanya-
gok probiotikus allergénmentesítésé-
re is alkalmas az újonnan kifejlesztett 
megoldás.

A mikrokapszulás textíliák  másik 
nagy csoportját alkotó kozmetikai textíli-
ák olyan készítményeket tartalmaznak, 
amelyek az emberi test különböző fel-
színi részein, a bőrön védelmet, gyógyí-
tást, vagy a komfortérzetet biztosít-
ják. Általában a mikrokapszulákba 
zárt hatóanyagok például aloe vera 
kivonatot (hidratáló, bőrnyugtató), 

A különböző ruházati és lakástextil termékekkel, beleértve az ágynemű- és matrachuzatot, lepedőt 
is, folyamatosan kapcsolatban vagyunk. Ezek esetenként kedvezőtlen élősdiek, részecskék hordo-
zói, sőt tárolói lehetnek. Célirányosan megválasztott, a használati és tisztítási körülményekre nem 
érzékeny – főként mikrokapszulákba „csomagolt” – hatóanyagok betelepíthetők az innovatív textil-
anyagokba. Szabályozott leadásukkal védelmet biztosítanak a különböző allergénekkel szemben, 
bőrápolási- és gyógyítási folyamatokat segítenek elő, fokozzák a komfortérzetet, sőt elriasztják a 

támadó rovarokat. Még a klímaaktív sportruházatok alapanyagait is ilyen textíliák képezik.

Példa a mikrokapszula képzésre
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hatékony a textília. Ismert olyan lehe-
tőség is, hogy újratöltő bepermetezés-
sel ismét aktívvá tehető a termék. A 
kozmetikai textíliák gyártását európai 
szabványok szabályozzák, a termékek 
megbízhatóságának, hatékonyságának 
és tartósságának kritériumaira tesztelési 
módszereket és eszközöket kifejlesztve.

A pamutból készült textíliákon (pl. tö-
rölközők) a kellemetlen szagok kialaku-
lásának megakadályozására eddig kizá-
rólag az alkalmas fémek (ezüst, réz, cink 
stb.) nanoméretű részecskéit alkalmaz-
ták, ami a környezetre káros lehet. Az 
áporodott szagért a textilanyagban elsza-
porodó mikroorganizmusok a felelősek. 
Az új és környezetbarát megoldás során 
kellemetlen szagot okozó baktériumok 
életfeltételeit az egyes növényekből (pél-
dául a borsmenta olajából) nyert mentol 
(terpénalkohol jellegű szerves vegyület) 
tartalmú anyagokkal tönkreteszik. Az 
így preparált textília 50 mosásig hatásos. 

A vérszívó- és egyéb rovarokat elriasz-
tó (inszekticid; például kullancs, szúnyog 
elleni) textíliák hatóanyagát természetes 
szálasanyag esetén mikrokapszulák for-
májában, vagy a mesterséges szál anya-
gába beágyazva tárolják. A permetrin a 
természetes piretrin (a krizantém virágá-
ból) szintetikus változata (a piretroidok 
közé tartozó rovarölő szer). Érintőmé-
regként hat, a rovar központi-, illetve 
perifériás idegrendszerének sejtjeiben 
idéz elő mozgásképtelenséget kiváltó za-
vart, ami végül pusztuláshoz vezet (em-
berre veszélytelen). A mesterséges szál-
képző anyagba adagolt permetrin a 
használat során a védőszál belső felületé-
ből kis – de elégséges – dózisokban 

diffundál a felszínre, a textília kö-
zel 100 mosási ciklusig megtartja 
rovartaszító képességét. Főként tú-
ratextíliák (ruházat, zokni, sátor) 
számára ajánlott, ugyanakkor ágy-
neműknél, matracoknál és speciá-
lis viseleteknél (erdészeti munká-
sok, védelmi erők) védőruházat-
ként is alkalmazzák.

A termikus szabályozásra képes 
klímaaktív ruházatokban (például 
téli sportoknál, hegymászók vise-
leteinél) különleges parányi anya-
gok beágyazása biztosítja hőérzet 
szabályozását. A „Phase Change 
Material” angol kifejezés kezdő-
betűiből PCM-anyagként említett 
részecskék egyedi halmazállapot-
váltó tulajdonságait használják ki. Ezek 
a folyadékkristályos anyagok halmazál-
lapot-változásakor a megszokottól elté-
rő jelenségeket mutatnak. A viselt 
klímaaktív ruházatban a parányi szilárd 
PCM-részecskék a testmeleg hatására 
közel folyékonnyá válnak (de nem ol-
vadnak meg), az ehhez szükséges  hő-
mennyiséget  a bőr közeléből elvonják, 
így hűsítő hatást észlel a viselő személy, s 
a látens hőt egyenletes eloszlásban tárol-
ják. Amennyiben a külső hőmérséklet 
csökkenése, az aktív mozgás megszűné-
se miatt a testközeli hőmérséklet lecsök-
kenne, úgy a termikus szabályozásért 
felelős szemcsék megkeményednek, a 
kialakuló szilárd halmazállapot során 
hőleadással felmelegszik a textília, és 
közvetítésével az emberi test. A PCM-
mel ellátott textilanyag klímaaktív ké-
pessége időben elvileg korlátlan.

Kutasi Csaba

E-vitamint (bőrápoló szer), A-vitamint 
(retinol; a bőr egészségéért), mentolt 
(fájdalomenyhítő, ellazító), koffeint (a 
bőr oxigénellátást növelő, a salakanya-
gok ürülését elősegítő) ceramidokat (a 
bőr szarurétegének kötőanyaga), külön-
böző növényi olajokat, vagy ásványi 
anyagokat tartalmaznak. Ezeket példá-
ul kitozánhoz (tengeri rákok páncéljából 
nyert szénhidrátszerű vegyület) mint 
hordozóanyaghoz rögzítik. Ezek a pa-
rányi „konténerek” a mozgással járó 
súrlódásnak, az emberi test melegének 
és enzimeinek a hatására felnyílnak, a 
dermotextilíákból felszabaduló ható-
anyag hidratálást, bőrtáplálást és -szilár-
dítást, illetve simítást eredményez, vala-
mint a cellulitisz csökkentését segíti elő.

Kifejlesztettek olyan – az élettani kri-
tériumoknak megfelelően előállított – 
peptidtartalmú mikrokapszulás ható-
anyagokat, amelyek a természetes bőr-
molekulákat utánozzák. A karcsúsító 
hatóanyagú termékek (például haris-
nyák, fogyasztó hatású alsóruházatok) 
szintén elterjedtek. Ezeknél előfordul 
olyan változat is, amelynél vizuális 
hatékonysági bizonyítékként a színes 
mikrokapszulák színvesztése szolgál. 

A mesterséges szálasanyagba beépí-
tett, a természetes szálakból készült 
textilszerkezetekbe telepített speciális 
gyógyhatású készítményekkel elérhe-
tő, hogy a különböző bőrbetegségekkel 
együtt élők ne kenőcsök felhordásával 
oldják meg a gyógyító anyagok felvite-
lét a beteg testfelületre. A bőrkezelésen 
kívül a hormonháztartást kiegyensú-
lyozó, reumatikus panaszokat enyhítő, 
immunrendszert erősítő hatások is elér-
hetők az alkalmas textíliákkal.

A textilszerkezetben elhelyezett 
mikrokapszulák 15-40 mosási cik-
lusig képesen leadni hatóanyagot. 
Amennyiben a nagy molekulájú 
anyaghoz a szálgyártáskor adalékolják 
a mikrokapszulákat, akár 100 mosásig 

Rovarok ellen védő textília

PCM mikrokapszulák a mesterséges szálban
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

2

1

K ézműremek egy jó fészek. 
Pedig a madárnak nincs ke-

ze, s a csőre ugyan csipesz is, ár is, 
de csak egyfogú fésű. Micsoda 
türelemmel készül a koszorúzó 
fonadék, mohatömítés, filces bé-
lés. Igaz, vannak eszkábáltabb tá-
kolmányok, de térszemlélet, sta-
tikai érzék kell az ágas-bogas 
konstrukció  összerendezéséhez… 
A véletlen adta felvételek közvetí-
tésével nyugodtan rácsodálkozha-
tunk az eredményekre, nem sér-
tünk tabut, nem kerülünk szem-
mel verés gyanújába. Az ember-
anyák sem szeretik, ha csak úgy 
belebámulunk a babakocsiba…

H. J.

Kérjük, megmutatni szánt képét jpg formá-
tumban küldje az eltud@eletestudomany.
hu címre, és a tárgyrovatba írja: ét-galéria. 
Jutalma a „kiállításban” megnyilvánuló 
elismerés. A hónapképe 5000 Ft. díjat kap.

KEDVES OLVASÓNK! 
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 1. Mórotz Márta (Tata, morotzmarta@freemail.hu) – Tatarozás

2. Szántói Zoltán (Sümeg, szantoi.zoltan@gmail.com) – Mestermű – 
Házi rozsdafarkú fészke. Rendszerint kétszer költenek egy évben, 

a tojások száma először leginkább öt.

3. Pamuk János (Dömsöd, pamukj@invitel.hu ) – Még meglapulnak – 
Kirepülni készülő feketerigók

4. Bárdos Imre (bardosimre@t-online.hu) – Tatarozás – Néhány éve 
Mesztegnyőn kihelyeztünk egy madárodút egy cukrászda kertjében. 
Nemrég arra jártunk, láttuk, hogy mezei verebek foglalták el. Az első 

fészekalj ilyenkorra már kirepült, a szülők nekiláttak a fészek tatarozásá-
nak. Mindketten tollakat gyűjtöttek, de mivel közel voltunk az odúhoz, 

kicsit vártak a közeli bokron.

5. Dobay Orsolya (Budapest, dobay.orsolya@med.semmelweis-univ.
hu) – Bérlakás – Nagy pele fészkel az odúban

6. Gulyás Gábor (Budapest, gl.gulyas@gmail.com) – Szalagtánc – 
Apácaréten (Bp.) egy kibomló, kunkorgó árvalányhajat fényképeztem. 

A kép olyan lett, mint mikor a csitri lányok táncoltatják a szalagot.
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3. fejtörő – Romhányi Dóra feladványa

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

ményes gondolkodást kívánunk!

2. fejtörő – Mikó Laura Hanna feladványa

1. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: 56

(A sorozat utolsó tagjához annak utolsó számjegyét adjuk hozzá. 
48 + 8 = 56.)

2. fejtörő –  Feleki Zoltán feladványa

Megoldás: 2.elem

(A szavak első két betűjét a szavak végén megismételve ugyan-
csak értelmes szavakat kapunk: tabletta, esélyes, magma, ásítás, 

gőzölgő, angolosan, elemel.)

3. fejtörő – Benedek Máté feladványa 

Megoldás: A

(A B borítéknak a felirata igaz.)

A minta alapján mely betűk illenek a színes körökbe?

Minta:

Melyik testhálóból lehet meghajtogatni a bal oldali kockát?



Szimpatikus számok

Az egészséges ember önértékelése 
pozitív, ami leegyszerűsítve azt je-
lenti, hogy szereti önmagát. Azon-
ban sokan vannak, akik nem szíve-
sen hirdetik, hogy jó véleménnyel 
vannak saját magukról – például 
azért, mert ezt szerénytelenségnek 
tartják –, így azok a tesztek, melyek 
nyíltan rákérdeznek az önértékelés 
szintjére, torzíthatnak. Ezért a pszi-
chológusok megpróbáltak olyan mód-
szereket kidolgozni, melyek nem 
igénylik, hogy az ember tudatosan 
minősítse önmagát.

Az egyik ilyen teszt például abból 
áll, hogy a válaszadónak 0-tól 49-ig 
minden számról pontozással meg kell 
határoznia, mennyire szereti. Hmm, 
van ennek a feladatnak bármi értelme…? Annak ellené-
re, hogy látszólag semmi, az eredmény beszédes lehet. 
Az embereknek csakugyan van valamiféle érzelmi vi-
szonyulásuk a különböző számokhoz – némelyiket job-
ban kedvelik a többinél. S hogy ez mit árulhat el az ön-
értékelésről? Nos, a tapasztalat az, hogy aki a születési 
dátumában szereplő számokat különösen kedveli, az 
voltaképpen önmagáról nyilatkozik, hiszen ezek a szá-
mok a saját személyével állnak kapcsolatban.

Ugyanezt az értékelést el lehet végezni az ábécé betűi-
vel is, és ilyenkor azt kell figyelni, hogy a válaszadó ne-
vében szereplő betűk magasabb pontszámot kaptak-e, 
mint az „idegen” betűk.

Vizsgálták azt is, hogy kedvenc számaink és betűink 
befolyásolják-e mindennapi döntéseinket. Volt olyan 
kísérlet, melynek eredménye szerint az emberek köny-
nyebben fizetik ki azt az árat, amely a születési dátu-
mukra emlékezteti őket, illetve szívesebben választanak 
olyan márkát, mely a saját nevük betűit tartalmazza – 
ám az eredmények nem mindig voltak egyértelműek.

Két pszichológus – Stefan Stieger és Zlatan Krizan – 
feltette a kérdést: az, hogy valakinek melyek a kedvenc 
számai, csak a személyes körülményektől (elsősorban a 
születési dátumtól) függ, vagy annak is van szerepe, 
hogy milyen kultúrában, melyik országban él az illető?

A kutatók hat országból – Ausztriából, Magyaror-
szágról, Horvátországból, Franciaországból, az USA-
ból és az Egyesült Királyságból – több mint hatszáz 
embert kértek meg arra, hogy pontozással jelöljék 

meg, mennyire szeretik az 1-től 36-ig terjedő egész 
számokat. Az értékeléseket összevetették azzal, hogy 
az egyes kultúrákban karácsonykor melyik az ajándéko-
zás napja. Magyarországon és Ausztriában ugyanis 
december 24-én, a kutatásban szereplő másik négy 
országban azonban 25-én adják át a karácsonyi aján-
dékokat. A kutatók gyanúja beigazolódott: nálunk és 
Ausztriában a 24-es számot, a többi országban vi-
szont a 25-öst kedvelték jobban.

Stieger és Krizan a számok népszerűségét annak fé-
nyében is megvizsgálta, hogy az egyes országokban mi-
lyen az iskolai érdemjegyek rendszere. Ausztriában az 
1-es a legjobb, az 5-ös a legrosszabb jegy, hazánkban és 
Horvátországban viszont éppen fordítva. (Az USA-ban 
és az Egyesült Királyságban betűkkel minősítenek, Fran-
ciaországban pedig egy bonyolultabb, húszpontos rend-
szert alkalmaznak.) A feltételezés ebben az esetben is 
igazolódott: Ausztriában az 1-es szám sokkal népszerűbb 
volt, mint az 5-ös, Magyarországon és Horvátországban 
pedig éppen fordítva.

Mindez azt jelenti, hogy a számokhoz – akár tudtunkon 
kívül is – valamiféle jelentést társítunk, és ez befolyásolja 
hozzájuk való érzelmi viszonyunkat. Azonban a különbö-
ző számok nemcsak önmagunk jelképei lehetnek, így az 
önértékelés felmérésekor érdemes figyelembe venni, hogy 
a számok, melyek egy személy születési dátumában szere-
pelnek, nem bírnak-e egyébként is kiemelt jelentőséggel 
az adott kultúrában.

Mannhardt andrás

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

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

A lítiumakkumulátorok új 
ruhája

Ú j katódbevonatot fejlesztettek ki 
lítiumakkumulátorokhoz, amely 

azok több tulajdonságán is javított.
Jobb Li-ion akku építéséhez egy sor 

tulajdonságot kell egyszerre megcé-
lozni, kezdve onnan, hogy az elem 
katódját elektromosan és ionikusan 
vezetőképesen kell tartani, addig, hogy 
sok töltés után is biztonságosnak kell 
maradnia. Az Egyesült Államok Ener-
giaügyi Minisztériumának Argonne 
Nemzeti Laboratóriumában olyan fel-
fedezést tettek, mellyel több szempontú 
fejlesztést oldanak meg egyszerre.

A kutatás során Khalil Amine az 
Argonne munkatársaival a laboratóri-
um által kifejlesztett nikkel-mangán-
kobalt (NMC) katódanyagból vet-
tek részecskéket, és egy PEDOT 
(poli(3,4-etilén-dioxi-tiofén) elneve-
zésű  kéntartalmú polimerbe zárták 
őket. Ez a vegyület az elem töltése 
és lemerülése esetén védelmet nyújt 
a katódnak az elektrolittal szemben.

a lítiumionok és az elektronok szük-
séges szállítását, mely elengedhetet-
len az elem működéséhez.

A bevonat megelőz egy másik 
olyan reakciót is, mely az elem ka-
tódjának deaktiválódását okozná. 
Ebben a reakcióban a katód anya-
ga egy másik formába alakul át, 
amit belső térhálós szerkezetnek 
(spinel) hívnak.

Csáprágósok 
családfakutatása

A Bristoli Egyetem és a Londoni Ter-
mészettudományi Múzeum kuta-

tói sikeresen rekonstruálták a csáprá-
gósok (Chelicerata altörzs) evolúciós 
történetét. Ez az állatcsoport sokfé-
leségével kiemelkedő az élővilágban, 
több mint 110 000 ízeltlábút foglal 
magába, köztük a pókokat, skorpió-
kat, tengeri ászkapókokat, tőrfarkú 
rákokat, atkákat és kullancsokat. A 
Jesus Lozano-Fernandez főszerzősé-
gével született tudományos publiká-
ciót a Nature Communications folyó-
irat hasábjain tették közzé.

A kutatók eredményei az elsők, me-
lyek genetikai bizonyítékkal támaszt-
ják alá, hogy a kullancsok és az atkák 
nem két egymástól távoli rokon cso-
port, hanem ugyanazon az evolúciós 
ágon foglalnak helyet. Az ízeltlábúak 
(Arthropoda) az állatvilág fajokban 
leggazdagabb egysége, gyakorlatilag 
annak többségét jelenti. A földi élet 
szempontjából esszenciális a jelenlétük, 
mivel elvégzik a növények beporzásá-
nak oroszlánrészét (például a méhek), 

fontos a csáprágósok és végső soron az 
ízeltlábúak törzse evolúciójának megérté-
se szempontjából. A közelmúltig a pókok 
számítottak a csáprágósok közül a leg-
sokfélébb csoportnak a maguk mintegy 
48 000 fajával. Ehhez képest 42 000 
atka- és 12 000 kullancsfajt ismerünk, 
melyek – amennyiben összevontan ke-
zeljük őket – együttesen ezt a számot is 
felülmúlják a fajgazdagság tekintetében.”

Gregory Edgecombe, a Londoni Ter-
mészettudományi Múzeum kuta-
tója, a cikk társszerzője hozzátette: 

A szokásos bevonatoktól eltérően, 
melyek a mikron-méretű katódré-
szecskéknek csak a felületét védik, a 
belső rész pedig sérülékeny és repe-
désre hajlamos marad, a PEDOT be-
vonat képes beszívódni a részecskék 
belsejébe, további védelmet képezve.

Ráadásul amellett, hogy az anyag 
megelőzi a kémiai reakciót az elem 
és az elektrolit között, lehetővé teszi 

de komoly emberi táplálékforrásként is 
szolgálnak (például a rákok). Ugyan-
akkor kevésbé hálás szerepeket is betöl-
tenek, mint amilyen az egyes betegsé-
gek (malária, Lyme-kór stb.) terjesztése 
(szúnyogok és kullancsok).

Sokfélesége mellett az ízeltlábúak 
törzse az állatvilág kiemelkedően 
ősi csoportja, a rendelkezésre álló 
ősmaradvány-leletanyag alapján je-
lenlétük a földi ökoszisztémákban 
nagyjából 500 millió évvel ezelőttig 
nyúlik vissza. Az, hogy evolúciós 
sikerük pontosan miben is rejlik, 
mindmáig nem egészen tisztázott 
kérdés. Az viszont bizonyos, hogy 
az élet csataterén aratott sikereik 
megértéséhez mindenekelőtt meg 
kell ismernünk a csoport tagjainak 
rokonsági viszonyait.

A nemrégiben publikált tanulmány 
társszerzője, Davine Pisani, a Bristoli 
Egyetem Földtudományi és Biológiai 
Tanszékének munkatársa a követke-
zőképp nyilatkozott eredményeikről: 
„Annak felfedezése, hogy az atkák és a 
kullancsok tulajdonképpen egyazon rend-
szertani csoportba sorolhatók, és ugyan-
azon evolúciós ág tagjai, kiemelkedően 

Laposatka-faj (Brevipalpus phoenicis)  
elektronmikroszkópos képe
 (FORRÁS: WIKIPEDIA.ORG)
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A PEDOT-ról kiderült, hogy az 
oxigén felszabadulását is megelőzi, 
mely magas feszültség mellett az 
NMC katódanyagok bomlásának 
fő tényezője. „A bevonatról azt is 
igazoltuk, hogy jobb szerkezeti stabili-
tást eredményez és biztonságosabb is” 
– mondta Amine. A kutató jelez-
te, az akkumulátor-szakértők előtt 
áll az a feladat, hogy az anyagot és 
eljárást a nikkelben gazdag NMC-
tartalmú elemekre is továbbfejlesz-
szék. „Ez a polimer már egy ideje hoz-
záférhető, ám számunkra továbbra is 
meglepő, hogy rendelkezik mindazzal 
a reményteljes tulajdonsággal, amit fel-
fedeztünk” – tette hozzá.

A kutatók azt remélik, hogy az 
NMC-tartalmú elemek az új bevo-
nattal vagy magasabb feszültségen is 
képesek lesznek működni, azaz nö-
velik a kimeneti teljesítményt, vagy 
hosszabb élettartamúak lesznek, de 
akár mindkettő megvalósulhat. A 
részletek a Nature Energy folyóirat-
ban olvashatók.

DOE/Argonne National Laboratory

duzzasztott tározókkal, azonban több 
egymást követő aszályos év esetén ez 
sem jelent megoldást.

A Nature folyóiratban frissen meg-
jelent kutatásban a magashegységi 
gleccserek és az átmeneti hótakaró 
nyújtotta többletvíz mennyiségét 
becsülték meg.

Ázsia magashegységeiben nagyjá-
ból kilencvenötezer gleccser találha-
tó. A jégárak ugyan a szárazság al-
kalmával elmaradó csapadékot nem 
pótolhatják, azonban a folyamato-
san lefolyó gleccservíz utánpótlást 
biztosít. Ez elsősorban a monszun 
által nem érintett területeken jelent 
számottevő többletet.

A kutatás eredménye azt mutatja, 
hogy a gleccserek olvadékvize 0,3 és 
3,2 százalék közötti mértékben járul-
hat hozzá a folyók vizéhez, ami korábbi 

kutatások eredményeivel is egybevág. 
Bár nem tűnhet soknak, azonban ez 
a csapadékkal ellentétben stabilan biz-
tosított. A kutatás az olvadékvíz teljes 
mennyiségét kb. 36 km3-re becsüli, 
ami a Balaton víztérfogatának nagy-
jából 19-szerese. Ennyi víz 221 millió 
ember szükségletét fedezhetné 3-4 hó-
napig, tehát jelentős szerepet játszhat az 
érintett területek ellátásában.

A gleccserek azonban zsugorod-
nak, ami bizonyos értelemben elő-
nyös, hiszen így az átlagosnál több 
vízzel képesek ellátni az alsóbb régi-
ók lakóit. A folyamat hosszú távon 
viszont fenntarthatatlanná válik.

Századunk második felét követően 
csökken majd a lefolyó gleccservíz 
mennyisége, a 21. század végére pe-
dig a teljes jégállomány fele eltűnhet. 
A száraz évek, és a tartós vízhiány 
hosszú távon teljesen destabilizálhat-
ja a régió társadalmait, gazdaságait.

DáviD Tibor

„Alapvető testfelépítésbeli hasonlóságaik 
miatt az atkák és kullancsok rendszerta-
ni kapcsolata jó ideje feltételezett, ezért 
is került mindkét csoport az állatvilágot 
rendszerező taxonómiában az Acari al-
osztályba. Ezzel persze nem minden, ál-
latanatómiával és rendszertannal foglal-
kozó kutató értett egyet, és mindezidáig a 
genetikai bizonyíték is hiányzott.”

„A pókok ikonikus állatok, melyek 
mindig is részei voltak az emberi folk-
lórnak és képzeletvilágnak. Mitologikus 
és kulturális szimbólumok, tárgyai mind 
félelmeknek, mind csodálatnak – ma-
gyarázta Lozano-Fernandez. – Mos-
tantól már nem a pókok a legdiverzebb 
csáprágósok, az Acari egyértelműen át-
vette a vezetést.”

A kutatók munkájuk során 10 
atka- és 11 kullancsfajt vizsgáltak, 
ez az egyik leggazdagabb fajszintű 
mintázás, melyet genetikai vizsgá-
latokhoz használtak. „A vizsgálati 
módszerektől függetlenül minden út 
ugyanoda vezetett: az atkák és a kul-
lancsok egy természetes csoportot al-
kotnak. Eredményeink számtalan más 
módon felhasználhatók az állatvilág 
genetikai alapú rokonsági szálainak 
és az érintett csoportok evolúciós útjai-
nak megismeréséhez” – jegyezte meg 
Lozano-Fernandez.

Szabó MárTon

Száraz jövő

A vízfüggés nem csak élettani szem-
pontból határozza meg létezésün-

ket, hanem annak a gazdasági motor-
nak is a hajtóeleme lehet, ami körülvesz 
minket. A gazdasági függésnek külö-
nösen Ázsia magashegységi vidékei 
vannak kitéve: Pakisztán áramszük-
ségletének egyharmadát, Tádzsikisz-
tán kétharmadát, Nepál 90%-át állítja 
elő a vizek energiáját kihasználva. Eh-
hez hozzáadódik az öntözéses gazdál-
kodások vízfelhasználása, amitől em-
berek tízmillióinak élelmezése függ.

Becslések szerint a vízigény 2025-
re várhatóan 44 százalékkal haladja 
meg a rendelkezésre álló készleteket. 
Az említett, és az őket körülvevő or-
szágok számára tehát kulcskérdéssé 
válik a vízszerzés.

Ázsia nyugati részének magashegy-
ségi régiójában az elmúlt évszázad 
legpusztítóbb természeti katasztró-
fáinak a szárazságok számítottak. A 
vízhiány több, mint hatmillió ember 
haláláért felelős, és jelenleg az egymil-
liárdot is meghaladja azoknak az em-
bereknek a száma, akiket most, vagy 
a közeljövőben közvetlenül érinthet 
az ivóvíz mennyiségének csökkenése.

Az energiafüggés és mezőgazda-
sági termeléshez szükséges öntözés 
a területen élőket fokozottan kiszol-
gáltatottá teszi. Az erőművek telje-
sítményének és a termésmennyiségek 
ingadozása, csökkenése gyors tár-
sadalmi instabilitáshoz és vándorlási 
hullámhoz vezethet, rosszabb esetben 
az állam megrendülését is kiválthatja, 
és előfordulhatnak országok közötti 
nézeteltérések is. A régió legtöbb or-
szága nincs kellően felkészülve a tar-
tósan száraz, aszályos évekre. Egye-
sek persze rendelkeznek gátakkal fel-

Egy pakisztáni gleccser (FORRÁS: NASA)



Táncnyelv 

Embernél az egyik legjellegzete-
sebb, egyben alapvető tanulási 

folyamat az anyanyelv elsajátítása 
kisgyermekkorban. A hatalmas szó-
készlet és az összetett szabályrend-
szer gyakorlatilag spontán megtanu-
lása egyedülálló jelenség – nem vé-
letlen, hogy rengeteg kutatást ins-
pirál annak felderítésére, vajon 
milyen idegrendszeri mechaniz-
musok állhatnak mögötte, illetve 
található-e valamiféle megfelelője 
mindennek az állatvilágban.

Viszonylag szűk azon állatcsopor-
tok köre, ahol a hangadási formák 
másoktól való tanulással módosulnak. 
Az emlősök esetében az emberen kí-
vül a denevéreknél és a ceteknél isme-
retesek ennek esetei, míg madarak-
nál a papagájfélék, énekesmadarak és 
kolibrik közül kerülnek ki hangután-
zó (énektanuló) fajok. E felsorolásból 
is látszik, hogy ez a jelenség nem any-
nyira rendszertani, avagy evolúciós 
leszármazási vonalak mentén, hanem 
valamilyen más módon jelenhetett 
meg e csoportoknál.

Az egyik feltételezés szerint a 
hangtanulásban szerepet kapó agyi 
területek szorosan kapcsolódnak 
olyan idegrendszeri központok-
hoz, amelyek pedig általában véve 

a mozdulatok megtanulásáért fe-
lelősek. Vagyis ha ez az elképzelés 
igaz, akkor a hangadások meg-
tanulásában jeleskedő fajoknál ki 
kellene tudnunk mutatni egyes 
testmozgások társak megfigyelé-
sével történő elsajátítását is. Míg 
ez a kettős képesség emberek ese-
tében nyilvánvaló, az állatvilágban 
már nem állunk ilyen jól a bizo-
nyító erejű példákkal. Míg pl. az 
emberszabásúak kiváló utánzók 
a problémafeladatok megoldásai-
nak ellesése közben, hangadásuk 
nem mutat tanult jellegzetessége-
ket. Az elmélet alátámasztása mi-
att dél- és észak-amerikai kutatók 
friss tanulmányukban a hosszúcsőrű 
remetekolibri (Phaethornis longirostris) 

ÉT-ETOLÓGIA

esetében vizsgálták, hogy vajon a 
hímek az ének mellett a táncot is 
egymástól tanulják-e.

A közép-amerikai trópusi övezetben 
élő kolibrifaj hímjei lek-rendszerben 
udvarolnak. Ez azt jelenti, hogy 8-10 
hím összeáll és közösen védelmez 
egy területet, ahol énekkel és tánccal 
igyekeznek felhívni magukra a tojók 
figyelmét. Fontos tudni, hogy magá-
nyos hímek nem számíthatnak sikerre 
az udvarlás során, a lekben való együtt-
működés révén viszont előfordul, 
hogy az odalátogató tojó éppen őket 
választja majd. Sok ezer hangfelvételt, 
többszáz órányi videofelvételt készítet-
tek összesen hat Costa ricai helyszínen, 
mintegy hatvan hím kolibriről. A ma-
daraktól vérmintát is vettek genetikai 
rokonságvizsgálathoz. 

Az énekminták és mozdulatsorok 
összehasonlítása alapján megállapí-
tották, hogy a kolibrik a leken be-
lül sokkal hasonlóbban énekelnek és 
táncolnak, mint a csoporton kívüli 
egyedekkel összehasonlítva. A mada-
rak közötti genetikai hasonlóság nem 
játszott ebben szerepet, vagyis az ének- 
és táncminták nem örökléssel, hanem 
tanulással adódnak át. Ezt tovább erő-
síti az is, hogy még a leken belül is ki 
lehetett mutatni, hogy az egymás kö-
zelében letelepedő és udvarló hímek 
jobban hasonlítanak egymásra énekü-
ket és mozdulataikat tekintve, mint 
a tőlük távolabb lévő társaik. Az itt 
bemutatott vizsgálat tehát támogatja 
annak lehetőségét, hogy a vokális és 
mozdulatokat érintő utánzási képesség 
mintegy idegrendszeri társutasokként 
formálódhatott az evolúció során.

Pongrácz PéTer
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PRÓBÁLJA KI 
LEGÚJABB
NYELVVIZSGÁNKAT! 

Az első hazai fejlesztésű  
számítógépes nyelvvizsga

AZ ÚJ NEMZEDÉKNEK!

Államilag elismert nyelvvizsga

A Dunántúl hegyvidékein „cafrangos” virágaival hívja fel a kirándulók 
figyelmét az ilyentájt virágzó egyik fokozottan védett vadorchideánk, 
a Himantoglossum adriaticum (vízszintes 1.). Szokatlan külseje abból 
adódik, hogy mézajka elkeskenyedik, ugyanakkor még az orchideák 
között is meglepően hosszú. Mindössze néhány állománya ismert 
hazánk területén. Jó fejtést kívánunk!

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. 
A 10. heti Élet és Tudományban elkezdődő 20 hetes rejtvénycik-
lusunk 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. 10. Mátyusföldi város, Mária 
Terézia itt alapította Magyarország első felsőfokú gazdasági iskoláját. 
11. Zöld, Londonban! 12. Különbözik. 14. ...-leng; ténfereg. 16. Bort, sört 
ászkol. 17. Space operations vehicle (űrkutatási jármű), röv. 18. Hídvég! 
20. ... Igna; egykori román FIFA-játékvezető. 21. ... bárónő; Huszka Jenő 
operettje. 22. Gimnáziumi rockegyüttes. 25. Vízgőz. 26. Gáz, németül. 
27. Kezdődik a játék! 28. Raktár(i), röv. 29. Riadalom, tömeghisztéria. 
31. Avítt dolog. 33. Kásás ...; háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó. 
35. Gépészmérnök, feltaláló, motor és turbina névadója; kisbolygót 
neveztek el róla (Donát). 37. Antilopbőr-utánzat. 39. Sportlövőkorong.

FÜGGŐLEGES: 1. ... Roma; olasz sportklub. 2. -fia, grúz családnevek 
végén. 3. Jelfogó berendezés. 4. Cselszövés, ármánykodás. 5. Szívós-
sá, ellenállóvá tesz. 6. Síkság szélei! 7. Op-...; Victor Vasarely művészeti 

Próbálja ki!

irányzata. 8. A földre pottyan. 9. Kencefajta. 13. Áruló. 15. Folyó feletti 
(és fogorvosi!) teszt. 19. Tanulók összessége. 21. A fejre tapad a haj. 
23. Fiatalon ivartalanított hím sertés. 24. Csitító, nyugtatgató szó. 30. 
Bódult. 32. Gordonka, zenei rövidítésként. 34. Cogito ergo ...; gondolko-
dom, tehát vagyok (Descartes). 36. Határrag. 38. Körülbelül, röv.

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: Erdei papucskosbor

Megjelent a 
Természet Világa 

júniusi száma
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Az első világháborúban 
harcoló katonák mentális 
és lelki állapotának válto-
zását mutatja be a szent-
endrei Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum új kamarakiállítása 

51 hónap – Lélekváltozás 1914-1918 címmel, amelyet a 
Kiállításrendezés A-tól Z-ig: az ötlettől a megvalósításig a közok-
tatás szolgálatában elnevezésű képzés résztvevői készítettek.

A PontITT Galériában 2020. május 29-ig látható ki-
állítás mentalitástörténeti szempontból ábrázolja azt az 
érzelmi hullámvasutat, amin az Osztrák-Magyar Mo-
narchia katonái a Nagy Háború alatt végigmentek.

„Mire a levelek lehullanak, katonáink hazatérnek.” – 
szólt a világháború kezdeti lelkesítő szlogenje. A kato-
nákat besorozták, tömegek vonultak háborúba a hazá-
jukért, császárukért és királyukért, de a fronton a po-
kol borzalmait élték át. Több millió ember vesztette 
életét, milliók váltak nyomorékká és szereztek sebesü-
lést a háborúban. Sokan hadifogságba estek vagy so-
sem tértek haza.

A kamarakiállítás azt az érzelmi, hangulati változást 
ragadja meg, amin az Osztrák-Magyar Monarchia 7,8 
millió katonája átment. A vizsgakiállítás három lelki ál-
lapoton keresztül mutatja be a változás útját: a kezdeti 
lelkesedést, a fronton a reménybe kapaszkodó kiábrán-
dultságot, és a végső stádiumot, az ürességet, amely a 
háború utáni lelki és szellemi krízist szimbolizálja.

Ádám Gyula erdélyi fotográfus 
munkáiból Áldott szép Pün-
kösdnek gyönyörű ideje cím-
mel nyílt kiállítás a Hagyomá-
nyok Házában. A Magyar Mű-
vészetért díjas fotográfus képei 
a pünkösdi ünnepkört járják 
körbe, több ismert erdélyi hely-
színt bemutatva.

A tárlat egyik központi témája 
a csíksomlyói búcsú, amely az erdélyi pünkösd ikonikus 
helyszíne és eseménye. Ezen kívül az Alcsík, Felcsík és 
Gyimes falvaiból hajnalban induló keresztaljakat, a csán-
gó misét, vagy a pünkösdvasárnap hajnali napba nézés 
szokását is megelevenítik a kiállított képek.

Ádám Gyula először a moldvai Csángóföldön kezdett 
dokumentumfotókat készíteni a népi kultúra megőrzése 
és mentése céljából, később ez határozta meg egész to-
vábbi alkotói tevékenységét.

A rendszerváltás alatt titokban kezdett a fotográfiával 
foglalkozni, nem volt tagja fotóművészeti társaságok-
nak sem. Először 1990-ben rendezett egy közös kiállítást 
Barabás Zsolttal, amely Csíkszeredában, a Virág utcai 
galériában nyílt meg. Mostani tárlata augusztus 31-ig 
tart nyitva az érdeklődők számára.

Az ismeretlen Kertész Im-
re – Tanulóévek 1934-1955 
címmel látható kiállítás a pápai 
Zsinagógában a szerző tanuló-
éveire koncentrálva. 

A Kertész Imre Intézet által 
megrendezett kiállítás a szerző azon élményeire koncent-
rál, amelyek az alkotói pálya későbbi irányát, témaválasz-
tásait is meghatározzák. Az iskolai évek 1934-ben kez-
dődnek, amikor az ötéves gyermek szülei elválnak, és 
egy neves pesti fiúinternátusba íratják, ahol elemi iskolai 
tanulmányait végzi – és követhetjük tovább az ifjú Ker-
tész Imrét a gimnáziumi és a rövid ideig tartó újságírói 
éveken, valamint első feleségével való megismerkedésén 
át egészen 1955-ig, amikor úgy dönt, hogy a független 
írói pályát választja. „Ugyanazt az életet élni és írni”: e 
programtervének megfelelően a kiállításon bemutatott 
időszak legfontosabb eseményei a későbbi műveknek is 
vissza-visszatérő témái, motívumai lesznek.

A kiállítás nem csupán az életmű rejtett rétegeire kí-
vánja ráirányítani a figyelmet, hanem választott címé-
hez híven valóban eddig ismeretlen fotókkal és javarészt 
kiadatlan vallomásokkal kíséri végig e korai életperió-
dus állomásait. A június 23-ig nyitva tartó kiállítás az 
író hajdani pápai látogatásának emlékét is megidézi a lá-
togatók számára.

A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed 
m21 Galériája általában a kortárs 
képzőművészet bázisa, idén azonban 
a világhírű magyar festőzseni kiállí-
tásának ad otthont fél éven át: a leg-
nagyobb és legátfogóbb magánkéz-
ben lévő Munkácsy-gyűjtemény 
november 10-ig tekinthető meg.

A kiállításon Munkácsy festményei, több rajza, tanul-
mánya, vázlatai és az életét dokumentáló fotóanyag is 
szerepel, összesen 58 mű és közel 20 fotó. Külön színfolt 
a kiállításban a Munkácsyt megjelenítő, más ismert mű-
vészek – például Rippl-Rónai József, Hans Temple, Hal-
mi Artúr, Pásztor János – által készített művek csoportja.

A tárlat különlegességét az adja, hogy három kép most 
először lesz látható! Ezek közé tartozik Munkácsy Mi-
hály Műteremben V. című képe, amely a festő „Műte-
rem”-sorozatába illeszkedik. A téma kidolgozása során 
Munkácsy több előképet, tanulmányt készített, különö-
sen nagy hangsúlyt fektetve a színfoltok kifejező, 
expressszív kezelésére. Most először lesz látható a Tanul-
mány az Éjszakai csavargók című képhez és Halmi Artúr: 
Munkácsy Mihály Párizsi műtermében című alkotása is. 
Ugyancsak itt debütál 6 darab, korábban soha ki nem ál-
lított rajz, köztük egy rendkívül korai kompozíciós váz-
lat, egy késői önarckép, Liszt Ferenc arcképe és vázlatok 
a Golgotához.

Ötvenegy hónap

Munkácsy a Zsolnay Negyedben

Erdélyt járva

Gyermeknek lenni
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A hátlapon
Ferde falak
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Mi rejlik az öngyilkosság 
mögött?
Az öngyilkosság a fejlett világban 
még ma is a vezető halálokok közé 
tartozik. A tragédiák előrejelzése 
és megelőzése ugyanakkor nagyon 
nehéz feladat, a hajlam sokrétű vál-
tozatai, és a mögötte meghúzódó 
környezeti, biokémiai és genetikai 
okok miatt. Ezekben nyújthatnak 
segítséget az endofenotípusok.

Darwin kicsi barátja és a  
többiek
1835-ben történt, hogy a fiatal 
Charles Darwin világkörüli útján, 
a chilei partok előtt egy furcsa lény-
re lett figyelmes, amely egy csiga-
házba fúrt apró lyukból integetett 
feléje. Az alig néhány milliméte-
res kicsi állatról hamar kiderítette, 
hogy a kacslábú rákokkal, azaz a 
balánuszokkal áll rokonságban.

Napszaki ritmus az evésben
A Föld forgásának hatására a felszí-
nen ritmikusan változik a Nap általi 
megvilágítás intenzitása, amihez az 
előlények is alkalmazkodtak. Már a 
kékbaktériumokban is megfigyel-
hető az anyagcsere napszaki inga-
dozása, az összetettebb élőlényeknél 
pedig egy sor más élettani jelenség 
épült erre a ritmusra.

A kockaházak (Kubuswoningen) olyan 
innovatív épületcsoportokat jelen-
tenek, amelyek az 1970-es években, 
Rotterdamban és Helmondban 
épültek. A Piet Blom holland épí-
tész tervei alapján készült alkotások 
alapelve, hogy a zsúfoltabb belvá-
rosban nagy lakósűrűség mellett is 
lehetővé váljon a belső tér növelése. 
Blom hagyományos kocka alakú 
házakban gondolkodott, melyeket 
45°-ban megdöntött, majd egy-egy 
hatszögletű oszlopra helyezte azo-
kat. Az alkotó remekművével egy 
kis vidéket szeretett volna csempész-
ni a városba, amelyben egy-egy ház 
a fákat, míg maga az épületegyüttes 
az erdőt jelképezi. A hátlapon a rot-
terdami konstrukció látható, amely 
közvetlenül a Blaak metróállomás fe-
lett helyezkedik el.  Összesen 38 kisebb, 
míg két úgynevezett „szuperkocka” 
alkotja, melyek mindegyike kapcsoló-
dik a másikhoz. A házak egyenként 
háromemeletesek, bejáratuk a föld-
szinten található. Az első emelet egy 
nappalit és konyhát, míg a második 
két hálószobát és egy fürdőszobát 
foglal magába. A legfelső emelet álta-
lában egy kisebb konyhakertnek ad 
otthont. Az egyik házat múzeum-
ként rendezték be, így aki kíváncsi, 
milyen egy művészeti alkotásban él-
ni, az kedvére bekukkanthat.

Kép és szöveg: 
SzoucSek ÁdÁm
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Rotterdami kockaházak
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