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A holdraszállás 50. évfordulója alkalmából felkereste 
szerkesztőségünket egy régi és hűséges előfizetőnk, 
Győrfi Árpád, aki a jeles dátum alkalmából a következő 
oldalon látható számítógépes grafikát és a hozzá tartozó 
olvasói írást nyújtotta át nekünk. Leveléből idézünk: 

Az űrkutatás szükségességét hangsúlyozó S. Hawking 
szerint: „Hosszú távú túlélésünk egyetlen megoldása, ha meg-
kezdjük a terjeszkedést a világűrbe” – ezért e rajzkompozí-
ción látható az első mesterséges műhold fellövése óta a 
napjainkig tartó, és folyamatosan bővülő kutatások főbb 
objektumainak képi felsorolása.

A képen évekig bíbelődtem a műszaki rajzolók tü-
relmével és pontosságával, másfelől pedig a történe-
lem-irodalom szakos tanárok közlési- és ismeretterjesz-
tési szándékával.

A kompozíció alapötletét Carl Sagan csillagásztól köl-
csönöztem, aki a Pioneer 10 és 11 űrszondák üzenőtábláin 
értesítette „közeli” Naprendszer szomszédunk egyik 
bolygójának a feltételezett lakóit, hogy létezünk mi is, 
földiek, és hol találhatnak majd ránk. Ezek az űrszon-
dák talán évmilliók alatt érhetik el céljukat.

A saját rajzomon mást és többet szándékoztam meg-
mutatni magunkról, mint Sagan az ő emléktábláin. 
Edwin Hubble kozmológusnak és néhány költőnknek a 
megállapításait alapul véve, érzékszerveink hangsúlyo-
zásával, és a kép részleteit velük kapcsolatba rendezve 
próbáltam az „exobolygó”-lakóknak bemutatni, hogy 
kik-mik vagyunk, hogyan működünk, milyen a kör-
nyezetünk, mit alkottunk, és emberi civilizációnk-
kultúránk hol tart jelenleg.

Eszközgyártó mivoltunk és 6. érzékünk ( jól, jobban, 
még jobban… előre-felfelé való szüntelen törekvés; 
Weöres) hozzájárult ahhoz, hogy környező világunk 
meghódítása után (Hubble), a „csillagokhoz vezető utat” 
(Ady) építsük töretlen hittel ( Juhász Gyula), békés refor-
mokkal (Széchenyi, Gandhi stb.) és krisztusi szeretettel.

Legközelebb 2150 körül lesz olyan bolygóegyüttállás, 
amikor is a gravitációs „hintamanőver” segítségével, 
szondákkal üzenetet küldhetünk értelmes lények által is 
lakhatott, más naprendszerbeli bolygótestvéreink vala-
melyikére. Talán majd a gondolat sebességével, hogy 
postafordultával, legalább „pillangó létünkön” (Vajda 
János) belül választ kaphassunk üzenetünkre – zárja 
írását Győrfi Árpád budapesti olvasónk.

Grafikáját és gondolatait egyaránt köszönettel fogadta:
A SzerkeSztőSég

Kedves Olvasónk!

Címlapon: Az Apollo-11 küldetés hivatalos 
emblémája a Holdkráterek	 a	 leszállóhely	
körül	című cikkünkhöz. 
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méretét és pontjai közti távolságot 
egységes módon reprezentálják az 
agyban ezek a neuronok. Néhány 
újabb vizsgálat azonban rávilágított 
arra, hogy ezek a receptív mezők 
nem minden esetben ilyen egysége-
sek. Két friss kutatás szerint példá-
ul a tápláléklelőhelyek eltorzítják a 
rácssejtek receptív mezőit, sőt akár 
a sejtek tüzelési frekvenciáját is be-
folyásolhatják.

Egy amerikai kutatócsoport pat-
kányok rácssejtjeinek aktivitását 
monitorozta elektródák segítségé-
vel, miközben azok különböző te-
reket jártak be. Az első környezet-
ben élelmet szórtak szét az állatok 
számára, míg a másodikban egy 
hangjelzéssel indikálták a táplá-
lék érkezését, amit aztán mindig a 
ketrec egyik meghatározott pont-
ján helyeztek el. A rácssejtek tüze-
lési mintázatai jelentősen eltértek 
a két környezetben: a második 
ketrecben, ahol csak egy ponton 
juthattak táplálékhoz, a rácssejtek 
receptív mezői valamivel sűrűbbek 
voltak az adott pont körül, ráadá-
sul a sejtek tüzelési frekvenciája 
annál magasabb volt, minél köze-
lebb volt a jutalmazott pont.

A másik új tanulmányt egy euró-
pai kutatócsoport végezte, melyet a 
magyar idegtudós, Csicsvári József 
vezetett. A kutatók több napon ke-
resztül rögzítették a kísérleti állataik 
középső entorhinális kérgi sejtjeinek 
aktivitását, miközben azok egy spe-
ciális felületet jártak be. A felületen 

Mit kódolnak a 
rácssejtek?

A rácssejtek a halántéklebenyt 
borító agykéreg egyik ré-
szén, egész pontosan a középső 
entorhinális területen helyez-
kednek el. Nevüket arról kap-
ták, hogy amikor a sejtek tü-
zelését összevetik az állat által 
bejárt útvonallal, egy rácsháló 

rajzolódik ki, melynek pontjai nagy-
jából azonos távolságban vannak 
egymástól. Ez gyakorlatilag azt je-
lenti, hogy az egyes rácssejtek tüzelé-
si frekvenciája akkor növekszik meg 
jelentősen, amikor az állat ennek a 
képzeletbeli rácsnak egy metszés-
pontjában helyezkedik el. Ahogy 
távolodik egy ilyen ponttól lecsök-
ken a tüzelési frekvencia, majd egy 
újabbhoz közeledve megint meg-
növekszik. Úgy tűnik tehát, hogy 
a rácssejtek a tér valós geometriai 
viszonyait kódolhatják (ezt egészítik 
ki a hippokampális helysejtek: ezek a 
különböző konkrét helyszíneket rep-
rezentálják).

Ezt a rácshálót egyébként a rács-
sejt receptív mezőjének nevezhet-
jük (a receptív mező a fizikai világ 
egy olyan szelete, amire egy adott 
idegsejt a normális tevékenységétől 
jelentősen eltérő aktivitási mintá-
zattal reagál). A rácssejtek receptív 
mezőjének pontjai közti távolságo-
kat sokáig állandó méretűnek tar-
tották, így az volt a domináns véle-
kedés, hogy a különböző helyszínek 

számos kis mélyedés volt, amelyek 
minden nap az első bejárás alkalmá-
val üresek voltak, viszont a követke-
ző alkalommal már három külön-
böző mélyedésbe is táplálék került. 
Végül még egyszer visszakerültek a 
helyszínre, de ekkor újra üresen ta-
lálták az összes mélyedést.

A rácssejtek aktivitásának elem-
zése szerint a táplálékot tartalmazó 
mélyedések közelében a rácssejtek 
receptív mezője eltolódott, a háló 
pontjai besűrűsödtek, illetve ezeken 
a pontokon a sejtek tüzelési frek-
venciája is fokozódott. A kutatók 
azt is kimutatták, hogy a rácssejtek 
receptív mezőinek megváltozása a 
következő napra is kitartott, a tü-
zelési frekvencia fokozódása pedig 
korrelált a emlékezet viselkedéses 
megnyilvánulásával: minél maga-
sabb volt a tüzelési frekvencia, an-
nál gyorsabban közelítették meg 
az adott pontot a harmadik bejárás 
során az állatok.

Összességében tehát ezek a ta-
nulmányok megerősítik azt a gya-
nút, hogy a rácssejtek nem minden 
esetben egységesen kódolják a kör-
nyezet térbeli viszonyait, hanem 
például a jutalmazott térrészek fo-
kozott jelentősége is beépül a kód-
ba, méghozzá a rácsháló pontjainak 
eltolódása és a tüzelési frekvencia 
fokozódása révén. Az eredmények 
arra is rámutatnak, hogy a rácssej-
tek működése az emlékezeti tel-
jesítménnyel is korrelál, vagyis az 
emlékezeti folyamatokban is szere-
pük lehet ezeknek a neuronoknak. 
Ebből is látszik, hogy a már jobban 
ismert idegrendszeri jelenségek is 
számtalan titkot rejthetnek még.

ReichaRdt RicháRd
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Egy rácssejt tüzelési sajátosságai: a fekete vonal a kísérleti állat által bejárt útvonalat jelzi,  
a piros pöttyök pedig a sejt aktivációjára utalnak 

(FORRÁS: MOSER ÉS MTSAI., 2015 – CSH PERSPECTIVES).

A vizsgálatokhoz használt eszköz, melyet 
„sajttáblának” is neveznek, a felületén lévő 

gödrök miatt 
(FORRÁS: VIEWPOINT.FR).
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Kelet-Európa 
óriásmadarai

A földtörténet során számos 
röpképtelen, és olykor hatalmas 
testméretű madárfaj alakult ki, 
majd tűnt el örökre. Ezek kö-
zött akadtak olyanok is, me-
lyek mérete jócskán felülmúlta 

a mai legnagyobb struccok (Struthio 
camelus) mintegy 3 méteres magassá-
gát és akár 150 kilogrammos súlyát. 
Voltak közöttük növényevő sziget-
lakók, melyek az emlős ragadozók 
hiánya miatt nőhettek hatalmasra, 
míg mások ragadozóként uralták 
a tágas síkságokat. A valaha élt 
legnagyobb ismert madarak ma-
radványai Ausztráliából (miocén 
kori Dromornithidae-k), illetve 
Madagaszkárról (negyedidőszaki 
Aepyornithidae „elefántmadarak”) 
ismertek, mely tollas óriások akár 
több száz kilogrammosra is meg-
nőhettek. Ugyancsak híresek az 
új-zélandi moák (Dinornithidae), 
melyek elszigeteltségüknek hála 
egészen a XVIII. századig fenn-
maradtak. Az „elefántmadarak” és 
moák eltűnése valószínűleg az em-
beri vadászatnak tudható be. 

Fosszilis struccmaradványok ko-
rábban is kerültek már elő Eurázsi-
ából, de azok mérete sosem sugall-
ta, hogy a déli félteke óriásaihoz 
hasonló nagyságot érhettek volna 
el. Azonban orosz és ukrán kuta-
tóknak a Journal of Vertebrate 
Paleontology szaklapban nemrég 

publikált eredményei alapján a 
pleisztocén időszak elején – körül-
belül 1,8–1,5 millió évvel ezelőtt 
– Kelet-Európa füves pusztáin is 
barangoltak ilyen gigászi madarak.

A Krím-félszigetről (Taurida-
barlang) előkerült töredékes lábszár-
csont alapján új fajként, Pachystruthio 
dmanisensis néven leírt madár akár 
450 kilogrammot is nyomhatott a 
fosszílián végzett mérések szerint, 
így mérete nagyjából háromszo-
rosa lehetett a mai struccoknak. 
A Pachystruthio azonban – ellentét-
ben a madagaszkári, ausztráliai és 
új-zélandi nagy röpképtelen mada-
rakkal – a mai strucchoz hasonlóan 
a nyílt térségeket lakta és viszony-
lag jó futó volt. Ez utóbbi felettébb 
hasznos lehetett számára, mivel kü-
lönböző nagytestű ragadozó emlős-
sel (nagytestű gepárdok, kardfogú 
macskák, hiénák, és kutyaféle raga-
dozók) osztotta meg élőhelyét, bár a 
kifejlett egyedek puszta testmérete is 
elrettentő erejű lehetett.

A Pachystruthio nemzetségre utaló 
maradványok előkerültek már Eu-
rópa keleti térségének több lelőhe-
lyéről, köztük Magyarországról is. 
Kretzoi Miklós 1954-ben írta le 
a Pachystruthio pannonicus marad-
ványait (egy uj jpercet és vastag 
tojáshéjtöredékeket) Kislángról. 
A legkorábbi Pachystruthióhoz so-
rolható maradványok Kis-Ázsiából 
ismertek (miocén-pliocén korúak), 
de Azerbajdzsánból szintén előkerül-
tek a strucctojásoktól elkülöníthető 

és extrém vastag (2,9–3,3 milliméteres 
vastagságú) tojáshéjak. A kutatók úgy 
vélik, hogy ezek az óriás röpképtelen 
madarak a tipikus fauna részei lehet-
tek az első emberfélék érkezésének 
idején, a Kárpát-medencétől egészen 
a Kaukázusig. A szerzők felvetik, 
bár természetesen az előkerült ke-
vés maradványból bizonyítani nem 
lehet, hogy az óriás futómadarak és 
tojásaik – a más földrészeken élt ro-
konaikhoz hasonlóan – Európában 
is potenciális élelemforrásai lehettek a 
vadászó emberek számára.

A Pachystruthio térhódításának ide-
je egybeesett egy száraz időszakkal, 
mely a  nyíltabb területek, sztyeppék, 
félsivatagos régiók elterjedésével járt. 
Természetesen a koponya, azon is a 
csőr árulna el legtöbbet a táplálko-
zásáról, ugyanis míg egyes hatalmas 
röpképtelen madarak bizonyítottan 
növényevők voltak, mások sólyom-
szerű kampós csőrük alapján raga-
dozóként vagy dögevőként rekonst-
ruálhatók. Mivel az új faj csak egyet-
len töredékes combcsontból ismert, 
pontosan nem lehet rekonstruálni a 
Pachystruthio életmódját és táplálko-
zási szokásait, így előzetesen, legjobb 
ismereteik alapján a kutatók legköze-
lebbi ismert rokonához, a mai strucc-
hoz hasonló állatként képzelik el. 

A Pachystruthióhoz hasonló felfede-
zések jól példázzák, milyen keveset is 
tudunk akár közvetlen környezetünk 
nem is olyan távoli múltjáról, és oly-
kor egyetlen csont is elég, hogy meg-
változtassa a korábbi elképzeléseket.

SegeSdi MaRtin

A Pachystruthio dmanisensis combcsontja 
(A,C) összehasonlítva egy mai strucc comb-

csontjával (B) (FORRÁS: ZELENKOV ET AL. 2019)
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A Pachystruthio dmanisensis és egykori környezetének rekonstrukciója 
(ANDREY ATUCHIN MUNKÁJA; FORRÁS: WWW.LIVESCIENCE.COM)
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A modern űrkutatás történeté-
nek legnagyobb hatású ese-
ményei közé tartoznak a 

NASA Apollo-programja keretében 
megvalósult emberes holdutazások. 
Közülük is különösen nagy történel-
mi jelentőséggel bír az Apollo-11 útja, 
melynek során Neil Armstrong sze-
mélyében először lépett ember egy 
másik égitest felszínére. Az 1960-as 
évek végén, a megelőző évek alapos 
fejlesztési, s gondos előkészítési folya-
matainak köszönhetően a tudomány 
és a technika nem csak arra állt ké-
szen, hogy űrhajósokat juttasson 
Hold körüli pályára, hanem már 
megfelelő volt a felkészültség szintje 
az ember holdfelszínre  történő elju-
tásához is. Az Apollo-11 leszállóegy-
sége, a Sas a holdrajzi északi szélesség 
0 fok 4 perc 5 másodperc és keleti 
hosszúság 23 fok 42 perc 28 másod-
percnél landolt égi kísérőnk boly-
gónk felé néző oldalán, a Nyuga-
lom Tengerének délnyugati részén, 
1969. július 20-án, világidő szerint 
20 óra 17 perc 40 másodperckor. A le-
szállóhely, ami mellett végül döntöt-
tek, egyike volt annak a három leg-
esélyesebb területnek, melyeket az első 

NYUGALOM TENGERE BÁZIS

HOLDKRÁTEREK 
A LESZÁLLÓHELY 

KÖRÜL

holdraszállás landolási pozíciói-
nak 30 lehetőséget tartalmazó lis-
tájából választottak ki. A kritériu-
mok között egyéb faktorok mel-
lett szerepelt a felszín viszonyla-
gos egyenletessége, simasága, 
de ugyanígy fontos szempont 
volt az is, hogy a leszállóhely 
megközelítésénél ne legyenek 
magasabb dombok, sziklák, vala-
mint mély kráterek a területen. 
Ezek ugyanis rossz irányba befo-
lyásolhatják a holdkomp leszálló-
radarjának jeleit. Az asztronau-
ták összesen 22 kilogramm felszíni 
anyagot gyűjtöttek be a leszállóhely 
környékén, amely 50 holdkőzetet 
(3,6-3,9 milliárd éves bazaltot, 
breccsákat), valamint a holdi tör-
melékes felszín (regolit) rendkívül 
finom szemcséjű legfelső rétegéből 
vett mintákat is tartalmazott.  

Holdi krátermorfológia  
A Föld holdja a felszín teljes terüle-
téhez viszonyítottan a Naprend-
szer egyik legsűrűbben kráterezett 
égitestje. Ezek szinte teljes egészében 
becsapódásos eredetűek, és négy és fél 
milliárd éves története során a Hold 

kisebb-nagyobb intenzitással számta-
lan ilyen eseményt szenvedett el, 
melynek nyomai − főként a relatíve 
nagyobb méretű kráterek − a légkör 
és az erőteljes erózió nélküli bolygó-
testen évmilliárdokig megőrződtek. 

2019. július 20-án ünnepli a világ a holdraszállás 50. évfordulóját, melynek során Neil Armstrong 
és Edwin (Buzz) Aldrin végrehajtotta a történelem első holdsétáját. Azt már kevesebben tudják, 
hogy egyben ez volt az első alkalom is, amikor egy ember közvetlen közelről, a peremén állva 

szemlélt meg krátert egy másik égitesten.

Az Apollo-11 leszállóhely és környezete 
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egyszerű becsapódásos formák „ha-
gyományos” keletkezési módja ré-
vén alakultak ki. Átmérőjükhöz ké-
pest ugyanis aránytalanul sekély a 

mélységük, valamint aljzatukat 
gyűrű alakba rendeződő törések ta-
golják. Tanulmányozásuk során 
magmás tevékenységhez kapcsolódó 

Ha a nagy becsapódási eredetű meden-
céket figyelmen kívül hagyjuk, a hold-
kráterek átmérője a néhány deciméte-
restől a több, mint 200 kilométeres át-
mérőjű óriásokig terjed. A Nyugalom 
Tengere délnyugati területeinek kráte-
rezettségét alapul véve, egy kilométer 
sugarú területen több tucat is lehet a 
10 méternél nagyobb átmérőjű kráterek 
száma, az ennél kisebbeké pedig né-
hány nagyságrenddel magasabb. 
A holdfelszín teljes területe 37 millió 
930 ezer négyzetkilométer. Így ha a de-
ciméteres mérettől számítva a teljes 
kráter-méretspektrumot vesszük ala-
pul, akkor égi kísérőnk felszínén reális 
becsléssel több billió kráter is létezhet.    

Sarah Mazouei és szerzőtársai a Science 
folyóiratban 2019-ben megjelent tanul-
mánya szerint 290 millió évvel ezelőtt a 
korábbi becsapódási rátához képest hir-
telen, mintegy 2,6-szeresére növeke-
dett a Földnek, illetve a Holdnak ütkö-
ző aszteroidák száma. Ez egyúttal azt is 
jelenti, hogy a holdi becsapódásos krá-
terek körülbelül egyhatoda az elmúlt 
290 millió év során keletkezett.  

A kráterek keletkezési ideje nagyon 
rövid, mely összefüggésben van a be-
csapódó test mozgási energiájának 
nagyságával. Becsapódás alkalmával az 
elsődleges energiaátvitel a nyomás hir-
telen változása következtében kiinduló 
sokkhullámok révén történik, az ener-
gia körülbelül 50 százaléka hőenergiá-
vá alakul át, míg a fennmaradó 50 szá-
zalék mozgási energia marad, mely 
többnyire deformációra, vagyis a cél-
tárgy (holdfelszín) anyagának kidobó-
dására, töredeződésére, áthelyeződésé-
re fordítódik. Ha a becsapódó test be-
csapódási szöge kicsi, akkor a keletkező 
kráter alakja elnyúltabb, elliptikus lesz. 

A holdi kráterek többsége − és ugyan-
így más égitesteken is − egyszerű 
struktúrájú, morfológiájú, tál alakú 
felszínforma. A létrejött kráter a ké-
sőbbiekben különféle fizikai, geológiai 
folyamatok hatására (posztimpakt) át-
alakuláson mehet át, amelynek ered-
ményképpen változatosabb morfológiájú 
kráterforma keletkezhet. Az ilyen ösz-
szetett kráterek több típusát is megkü-
lönböztethetjük a holdfelszínen.  

Ahol a „Sas leszállt”
A leszállóhelytől nyugatra helyezkedik 
el a Sabine-Ritter ikerkráter. Már köz-
vetlenül az Apollo-program idején is-
mert volt, hogy ezek a kráterek nem az 

Egyszerű kráter keresztmetszete

A holdi FFC-kráterek kialakulásának egyszerűsített magmatikus modellje. (Jozwiak, L. M. et al. (2015) 
Icarus, 248, 424–447. alapján átdolgozva). A magmaintrúzió adott feltételek mellett képes deformálni a 

kráterfelszínt, főképp azáltal, hogy a teljes kráteraljzat megemelkedését eredményezheti.
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az aljzatuk megemelkedését ered-
ményezte, amely aztán a nehézsé-
gi erő hatására is stabilizálódott. 
A magmabenyomulás összetett fo-
lyamat, a magmatest feszítő erejé-
nek hatására a kráteraljzaton radiá-
lis, i l letve koncentrikus, íves lefu-
tású töréshálózat jön létre.  

A 29 kilométer átmérőjű, 1,3 kilo-
méter mély Ritter aljzata például gyű-
rű alakú törésrendszer mentén össze-
omlott, míg a kráteraljzat központi 
része a belső gyűrűs törések mentén 
kiemelkedett és kis platószerű formát 
alkot, azonban környezete, vagyis az 
egész krátertalp kiemelt helyzetű, ah-
hoz képest, mint ami az egyszerű 
kráterek esetében megszokott.  

képződményeket is azonosítottak (pél-
dául dómok) a kráterek alján, amiből 
következtetni lehetett azok formakin-
csének részben vulkanikus eredetére. 
Az ilyen típusú formák töredezett alj-
zatú kráter (floor-fractured crater, 
FFC) néven szerepelnek a szakiroda-
lomban. A kráteraljzat emelkedése 
magmakitöltéssel vagy pedig magma-
benyomulással (intrúzió) magyarázha-
tó. A poszt-impakt mechanizmusok 
révén kitöltött, különböző méretű és 
alakú platószerű képződményekre 
darabolódott aljzatú holdi FFC-
kráterek sok jellegzetessége fellelhe-
tő a Ritter és a Sabine morfológiájá-
ban. Keletkezésüket követően a 
medence alól felemelkedő magma 

A holdfelszíni formák nevezéktani 
megjelölésénél ritkának számít, ha 
egy objektumot élő személyről ne-
veznek el, az Apollo-11 űrhajósairól 
nagyszerű tettük honoráriumaként 
még életükben krátert neveztek el, 
melyek szintén a Nyugalom Tengere 
délnyugati részén, a leszállóhelytől 
nem messze találhatók. A Nemzet-
közi Csillagászati Unió (IAU) által 
átnevezett kráterek a korábbi elne-
vezéssel: Armstrong (Sabine E), Aldrin 
(Sabine B), Collins (Sabine D). A le-
szállóhelytől körülbelül 50 kilomé-
terre délkeletre található 6,5 kilomé-
ter átmérőjű Moltke kráter, mely a 
néhány kilométeres méretet elérő 
hasonló formák közül a legközeleb-
bi. A leszállóhelytől keletre körülbe-
lül 400 méter távolságban van a 
Nyugati kráter (West Crater), mely 
felett a leszállás alkalmával kézi irá-
nyítással repült át Neil Armstrong. 
Az Apollo-11 expedíció során ösz-
szegyűjtött kőzetminták nagy ré-
sze valószínűleg a Nyugati-kráter 
100 millió évvel ezelőtti keletkezése 
idején kidobott anyagból származik. 

Az Apol lo-11 leszál lóhelyétől  
60 méterre keletre helyezkedik el a 
Little West 33 méter átmérőjű, 4 mé-
ter mély kráter, mely tipikus képvise-
lője az egyszerű struktúrájú becsapó-
dási eredetű formáknak. A tál alakú 
kráter alján sok kisebb méretű szikla 
fekszik. A kráter belsejében két na-
gyobb (10 és 6 méter átmérőjű), és több 
kisebb további becsapódásra utaló 
nyom is van, mindegyiküket a „befo-
gadó” kráter keletkezésénél későbbi 
becsapódási esemény hozta létre.

A leszállóhely 1 kilométeres körze-
tében több tucat a Little West-hez 
hasonló méretű, valamint több száz 
10 métert meghaladó átmérőjű krá-
ter. A közvetlen környezetben  elhe-
lyezkedő becsapódásos eredetű for-
mák mindegyike egyszerű kráter. 
Közülük, néhány száz méteres suga-
rú körzetben, a legnagyobbak átmé-
rője általában 5-10 méter között vál-
tozik, elvétve találunk ennél na-
gyobb formákat is, ezek egy része a 
leszállóhely közelében külön nevet 
kapott. A holdkomp talpától mind-
össze 8 méterre délnyugati irányban 
lévő Double-kráter, 15 és 7 méter át-
mérőjű komponensek belseje szintén te-
li van kisebb becsapódási formákkal.

Futó Péter 

Az Apollo-11 űrhajósai által bejárt út a Hold felszínén (fehér vonal). 
Az LM a leszálló egységet (Lunar Modul) jelöli.

A Daedalus kráter a Hold túlsó felén az Apollo-11 felvételén (FORRÁS: NASA)
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– Listius László zaklatott életé-
nek, és abból sarjadó költészetének 
a megítélése szempontjából lénye-
ges kérdés, hogy 34 évet, vagy 42-őt 
élt-e meg a magyar irodalomtörténet 
egyetlen olyan alakja, akinek a gaz-
tettei mindig is erősebben foglalkoz-
tatták a közvéleményt, mint a költői 
munkássága?
– Listi László (vagy latinos haszná-
lattal: Listius) maga vallja könyvé-
ben, az 1653-ban megjelent Magyar 
Márs-ban, hogy azt „mulatságul és idő 
megcsalásul”, tehát szórakozásból írta. 
Azt nem lehet tudni, hogy ha magasabb 
kort élhetett volna meg – 1661-ben, 

33 éves korában, pénzhamisítás miatt 
pallos általi halálra ítélték, majd a kö-
vetkező évben lefejezték – alkot-e to-
vábbi műveket. A sokszor találgatáso-
kon alapuló életrajzi adatokat vi-
szont ma már nagy pontossággal 
tisztázni lehet. Még az 1800-as évek 
végén megjelent tanulmányokban is 
többen úgy vélték, hogy azonos idő-
ben két Listi László létezett: egyik a 
költő, másik a gonosztevő. Tényle-
gesen azonban egy létezett, aki 1628 
és 1662 között élt. 
– Melyek ennek az igencsak ese-
ménydús életnek a ma is fellelhe-
tő dokumentumai, írásos és tárgyi 

bizonyítékai Listius László Magyar 
Márs című terjedelmes művének első 
kiadása mellett? 
– Aki ma Listi László életét eredeti 
források alapján szeretné kutatni, 
nagy fába vágja a fejszéjét. Először 
is azért, mert a család erdélyi szár-
mazású, ezért a dokumentumok 
egy része romániai levéltárakban ta-
lálható. Később Listi a köpcsényi 
várba költözött, amely ma Kittsee 
néven Ausztriához tartozik, akár-
csak a család másik birtoka, Kabold 
(Kobersdorf). Az egykori Magyar 
Királyi Országos Levéltár számos, a 
családra vonatkozó oklevelet, iratot 

E G Y  K A L A N D O R  É S  P É N Z H A M I S Í T Ó  K Ü L Ö N Ö S  É L E T E

A GONOSZ MEGÖLTE A 
KÖLTÉSZET ANGYALÁT
A 2019-es esztendő nevezetes évfordulóit soroló közlemények közt találhatunk rá Listius Lászlóéra, 
akiről négyszázadik születésnapja alkalmából ebben az évben illene megemlékezni. Pedig születési 
éve eléggé bizonytalan. Eszenyi Miklós művelődéstörténész 2000-ben A méregkeverő gróf címen 

megjelent munkája Listius László eddigi legteljesebb életrajzának tekinthető.
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Az általa közreadott források alap-
ján jól lehetett Listi életét rekonst-
ruálni. Többek között azt is tudni 
lehetett, hogy 1661. december 22-
én Bécsben pénzhamisítás miatt ha-
lára ítélték. Érdekes módon az ítéle-
tet senki nem fordította magyarra.
Nem kis erőfeszítésembe került, 
míg találtam valakit, aki a gót nyel-
vű dokumentumot magyarra ültet-
te. Hogy aztán mi lett Listivel, 
hosszú ideig találgatás tárgyát képez-
te. Egyes kutatók szerint Bécsből meg-
szökött. Az 1980-as évekig kellett 

őrzött, többek között azért is, mert 
az erdélyi kancelláriai iratok ide ke-
rültek. Csakhogy, amikor a máso-
dik világháborúban a levéltár épü-
lete találatot kapott és kigyulladt, a 
Listi családra vonatkozó iratok 
többsége megsemmisült. Éppen 
ezért felbecsülhetetlen Komáromy 
András levéltárosnak Listi Lászlóról 
1887-ben kiadott könyve, mert ab-
ban olyan magyar, latin vagy német 
nyelvű iratokat idéz hosszasan, 
amelyeket ő még eredetiben látha-
tott, ma pedig már nincsenek. 

várni a megoldásra, amikor véletle-
nül előkerült Belgiumban egy isme-
retlen vándor könyvkötő naplója, 
melyben megörökítette, hogy ami-
kor Bécsben járt, látta egy „Tistins” 
nevű, pénzhamisító magyar gróf 
kivégzését 1662. április 11-én a 
Hohemarkton. Egyértelmű, hogy 
Listiről van szó. Listi egykori lakhe-
lye, a köpcsényi vár helyén ma egy 
barokk kastély áll. Mellékesen meg-
jegyzem, hogy egy időben a híres 
orvos, Batthyány-Strattmann Lász-
ló tulajdona volt. Ahogy a belga 

LISTIUS KÉSŐI TISZTELŐI

Jeles szerzők próbálkoztak már a XX. században is Listius életművének megismertetésével: Radnóti Miklós, aki 1938-ban sikeres 
rádióelőadást tartott a kalandor költőről, Babits Mihály, aki verset írt róla („Haj mit ér az fegyver, haj mit ér az virtus?/ Plutó orszá-
gában elhallgat a ritmus.”), Szerb Antal, aki 1942-ben a költőre, a boszorkánymesterre és a méregkeverőre emlékezett. 

Lator László pedig A Magyar Költészet Kincsestára című sorozat 30. kötetében a Magyar Márs avagy Mohács mezején tör-
tént veszedelemnek emlékezete című művének harmadik részét adta közre –  olyan költői „útikalauzt” készített, amely a hazáját 
alaposan ismerő, megfontoltan értékelő s elragadtatással szerető Listiust  mutatja be az olvasóknak. 

L.G.

1455-ben Hunyadi János, 1809-ben Napóleon szállt meg e vidéken, 1921-ig – amint az a Magyar Katolikus Lexikonban olvasható 
– e falak közt működött Batthyány-Strattmann László magánkórháza
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forrás is századokig „lappangott”, 
valószínűleg ma is számtalan olyan 
Listi-dokumentum van, mely isme-
retlenül lapul valahol, de a követke-
ző nemzedéknek is hagyni kell fel-
fedeznivalót. 
– Hogyan és miért vált törvényszegő, 
kóros személyiséggé a „szép tehet-
séggel megáldott”, „széles műveltsé-
gű” fiatalember. 
– Mai szóhasználattal Listi tipikus 
„bűnözői karriert” futott be. Már só-
gora, a lengyel származású Roxiczky 
László is említette: feltűnt neki, 
hogy a 18 éves Listi a céllövöldében 
csak embert formáló alakokra puf-
fogtatott. Aztán jöttek sorra az egy-
re súlyosabb bűncselekmények: ok-
levél-hamisítás, gyújtogatás, pénz-
hamisítás, gyilkosságok. Úgy tű-
nik, hogy bolondos embernek 
tartották, ezért nem tettek ellene 
semmit. Talán emiatt hihette, hogy 
bármit büntetlenül megtehet. Nekem 
úgy tűnik, hogy már édesanyja is 
rendkívül elkényeztethette, mert az 
akkori viszonyokhoz képest szokat-
lanul idős korában, közel negyven 
esztendősen szülte; első házasságá-
ból származó gyermekét már fel-
nőtt férfiként említették. Valószí-
nűsítem, hogy a mai jog sem tarta-
ná őt beszámíthatatlannak. Aho-
gyan Radnóti Miklós fogalmazta 
Listiről: „Gonosztevő lett. A megha-
sonlott, terhelt lélekben a gonosz meg-
ölte a költészet angyalát.” Nem vélet-
len, hogy egyes szerzők úgy vélték, 

két Listi László létezett egy időben: 
egyik a széplelkű költő, a másik 
pedig a bűnöző. Nem merték fel-
tételezni, hogy a kettő nem zárja 
ki egymást. Ott volt Villon, vagy 
– hogy XX. századi példát mond-
jak – a veszedelmes alvi lági figu-
ra, Henri Charriére, akinek Pi l-
langó című könyve zseniális iro-
dalmi alkotás.  
– Listius Lászlóról kortársai s a 
dicstelen elmúlását követő érák 
emberei, mint az ördöggel cimborá-
ló méregkeverőről, gyilkosról, ok-
irat- és pénzhamisítóról beszéltek. 
A költőt legfeljebb A Boldogságos 
Szűz Máriához, Magyarország 
patrónájához írt verseiért idézték, 
névtelenül, vagy a szép sorokat egy 
tisztább életű Listius László költe-
ményeinek tulajdonítva…
– A magyar irodalomtörténetben 
Radnóti Miklós és Szerb Antal 
azok, akik Listit a „helyére tették”. 
A Magyar Márssal kevesen foglal-
koztak, hiszen mindenki Listi kor-
társát, Zrínyi Miklóst helyezte elő-
térbe. Valószínű, hogy az 1651-ben 
megjelent Szigeti veszedelem nagy-
mértékben hatott Listire. A Ma-
gyar Márs későbbi megítélését 
nagyban rontotta Pintér Jenőnek, a 
rangos irodalomtörténésznek az 
1906-ban megjelent tanulmánya. 
Ebben kifejti, hogy Listi plagizált: 
Brodarics István kancel lárnak a 
mohácsi csatáról I. Zsigmond 
lengyel királyt tájékoztató levelét 

ültette át verses formába. Pintér 
Jenő summázata szerint Listi 
László „embernek gonosztevő, köl-
tőnek tolvaj”. Bírálatát túlzónak 
tartom, mert Listi valóban hasz-
nált egy prózai forrást, de azt egy 
hosszas verses műbe (eposzba) át-
ü ltetni embert próbáló feladat 
lehetett. Emiatt lehet, hogy Lis-
tit időről időre „elfelejtik”, majd 
bizonyos sorsfordító időszakokban 
újra „felfedezik”. 

XVII. századi könyvillusztráció Köpcsényről
 (BIRCKENSTEIN: A TRÓNÖRÖKÖS 

MÉRTANKÖNYVE)

Listius László 1653-ban, nyomtatásban 
megjelent művének címlapja



908   Él e t É s  tu d o m á n y   2019/29

– Hiábavaló vállalkozás volna 
Listi-Listius László jó hírének a 
helyreállítására törekedni, akármi-
lyen képzett jogtudós látna is mun-
kához? Végtére is a magyarországi 
vizsgálatokat azok kezdeményez-
ték ellene, akik a birtokait szerették 
volna megkaparintani, vagy aki-
től – Kerekes Menyhért alispántól 
– szép és vagyonos menyasszonyát 
elhódította…
– Azért mindent nem lehet kétség-
be vonni! Tény, hogy Magyarorszá-
gon vizsgálatot folytattak ellene és 
ezek során több tanúvallomás szüle-
tett. Viszont ettől függetlenül vé-
gezték ki pénzhamisítás miatt Bécs-
ben. Vagy: a tanúvallomások sze-
rint felgyújtatta Lidl Ulrik malmát, 
ami nyilván így lehetett, hiszen 
egy forrás szerint Listi kárpótlást 
fizetett a molnárnak. Ezenkívül 
Listi köztudottan homoszexuális 
volt, de kétszer nősült. Úgy szerzett 
fiúörököst, hogy Bécsből (egymás 
után) teherbe esett prostituáltakat 
vitt a várba, akiket egy titkos részen 
helyezett el, felesége pedig váran-
dósságot színlelt. Az első gyermek 
meghalt, a másik lány lett, végül 
harmadjára fiú született, akit Listi 
halála után megfosztottak a veze-
téknevétől. Ám Listi édesanyja, 
Gyulaffy Zsuzsánna ennek ellenére 
unokájának tekintette az akkor hatéves 
gyermeket, s kijárta az uralkodónál, 

hogy a kis György visszakapja a Lis-
ti vezetéknevet, amit szintén forrás 
bizonyított. Bár jogi oldalról való-
ban nem kutatták, megemlítem, 
hogy a kiváló művelődéstörténész, 
Ráth-Végh István is írt róla, már-
pedig Ráth-Végh eredetileg bünte-
tőbíróként dolgozott. Azt sem sza-
bad elfelejteni, hogy az akkori fő-
urak némelyike elkövetett kriminá-
lis cselekményeket. Például az egyes 
ingatlanügyekben történt oklevél-
hamisításai azért nem jártak követ-
kezménnyel, mert más nemesek is 
éltek hasonló furfanggal. 
– A költő Listius jó hírének helyre-
állítása tán nem volna ily’ merész 
vállalkozás?
– Listit időnként (ritkán) „felfede-
zik”: a Magyar Márs az 1653-as ki-
adása után kétszáz évvel 1855-ben, 
majd – utoljára – 1891-ben jelent 
meg, Lator László pedig néhány 
részletet közölt belőle 1995-ben. 
Pedig az irodalomtörténész, egye-
temi tanár, akadémikus Heinrich 
Gusztáv egyenesen úgy vélte, hogy 
Listi László nyelvezete és verselése 
még jobb is, mint Zrínyi Miklósé. 
Radnóti Miklós helyesen írta közel 
kilencven éve, hogy a Magyar 
Márs alaposabb kutatást érdemelne. 
Úgy tűnik, hogy a gonosztettei 
még mindig rányomják bélyegüket 
irodalmi munkásságára.  

Lőcsei GabrieLLa

A köpcsényi vár helyén épült barokk kastély 1974  óta néprajzi múzeum 

Nyelv és Élet

Bullying

A magyar pedagógiában újabban szak-
szóként alkalmazzák az angolból átvett 
címbeli kifejezést. Forrásnyelvi ejtés-
módja: buliing, két, külön kimondott i 
hanggal, magyarosan viszont sokan ezt 
nem érzékeltetik. Nálunk elsősorban a 
gyermekközösségekben előforduló isko-
lai erőszakra vonatkoztatják, de közis-
mert munkahelyi és internetes formája 
is. Leggyakrabban használt magyar 
megfelelői: bántalmazás, zaklatás, ezek 
mellett vagy helyett találkozunk mind 
gyakrabban az idegen szóval. A föléren-
delt összefoglaló megnevezés:  abúzus.

Vizsgált szavunk a pontos meghatáro-
zás szerint nem puszta erőszakoskodást 
jelent, hanem ismétlődő, céltudatos, fe-
nyegető magatartást, kegyetlenkedést, 
megalázást, amellyel hatalmi fölényre 
tör annak végrehajtója. Csoportosan el-
követett formája a mobbing, a ’tömeg, 
csőcselék; ostrom’ jelentésű angol szó-
ból. Ellenszerének az asszertív, azaz az 
öntudatos, magabiztos, kellően hatá-
rozott fellépést, viselkedést tartják. Az 
asszertivitás mint önérvényesítő képesség 
arany középút a behódoló, alárendelt és a 
fenyegető, agresszív viselkedés között.

A bully az angol nyelvbe a franciá-
ból került már évszázadokkal ezelőtt. 
Főnévként és igeként az erőszakos-
kodás különféle formáit jelöli. Jelen-
tésbővüléssel jutott be a jégkorong-
sport nyelvébe egyrészt ’dulakodás’ 
értelemben, másrészt a korong játék-
ba hozatalára vonatkoztatva.

A ’szórakozás’ jelentésű buli más úton 
jutott el hozzánk: a XX. század első 
harmadában francia-német közvetítés-
sel került nyelvünkbe. Eredetileg a kár-
tyajáték szakszava volt, és a tétet jelen-
tette, később jelentésbővüléssel a szóra-
koztató tevékenységre, illetve elvon-
tabban magára a szórakozásra utalt.

A nyelv mindig pontosan tükrözi a 
valóságot. Jelzésértékű, hogy napja-
inkban az erőszakoskodás fogalom-
körét milyen árnyalt kifejezéskész-
lettel érzékelteti mind az angol, 
mind a magyar nyelv.

Zimányi árpád

Szerkeszti: 
GrÉtsy lászló
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Annak, hogy a helyi tonhal-
halászat évezredes múltú, 
régészeti bizonyítékai van-

nak. A Szicília nyugati csücske előtt 
található Egadi-szigetek egyikén, 
a parányi Levanzón 1949-ben fedezte 
fel egy szabadságát ott töltő firenzei 
festő a Grotta del Genovese-nek el-
keresztelt barlangot, amelynek falán 
6–10 000 éves festmények és karcolt 
rajzok találhatók. Az ábrázolás mű-
vészinek aligha nevezhető, nem ve-
tekszik a híres pireneusi barlangfest-
ményekkel, de az egyszerű rajzok 
között jól azonosítható az emberhez 
képest tekintélyes méretű tonhal. 
Noha a kikötőtől alig két kilométer-
re található barlangot zárva tartják, 
és csak csoportok számára nyitják ki, 
az ősi tonhalábrázolás megtekinthe-
tő, ha látogatási szándékunkat előre 
jelezzük a sziget központjában.

Kémények parlagon
Levanzo egyénként csak néhány 
percre van az Egadi-szigetek legna-
gyobbikától, a méltán nevezetes 
Favignanától. Ide Trapaniból indul-
nak a gyorsjáratú szárnyashajók, 

amelyek fél óra alatt teszik meg az 
utat. Ha megérkezünk Favignanára, 
már a hajóról feltűnik a híres tonnara, 
a tonhalhalászat központi épülete. 
Tenger felőli végében hatalmas bejá-
ratok tátonganak: ide húzták be a 
halászatról visszatérő hatalmas, sok-
evezős, fából készült csónakokat. 
Maga a tonnara lapos, alacsony épü-
let, amelyből felkiáltójelként állnak 
ki a magas kémények. Évezredeken 
át a tengeri halat sózták vagy szárí-
tották, de a XX. század elején, a kon-
zervipar hirtelen fejlődése lehetővé 

tette, hogy gyorsan, nagy mennyi-
ségben lehessen feldolgozni a zsák-
mányt. Ekkor épültek a kémények. 
A forró gőzben sterilizált, fémdo-
bozban, olajos lében eltett tonhal 
messzire elszállítható volt, és akár-
mennyit el lehetett belőle adni. 

A Szicília partjain elszaporodó ton-
narák hatalmas gazdagságot hoztak 
néhány – többnyire már amúgy is va-
gyonos – család számára, és megélhe-
tést biztosítottak a helyi halászoknak 
is. A Tonnara di Scopello (nyitóképün-
kön – a Szerk.),  az egyik legszebb és 

A M I K O R  M E G É R K E Z E T T  A  N A G Y  Z S Á K M Á N Y  S Z I C Í L I Á B A 

TONHALAK  
ÉS TONNARÁK

A hatalmasra növő kékúszójú tonhalak (Thunnus thynnus) életük nagy részét az óceánban töltik, de 
állományuk egy része minden év tavaszán felkeresi azokat az ívó helyeket a Földközi-tengerben, ahol 
talán az egyedek élete elkezdődött. Csapataik a hajóforgalomtól zajos Gibraltári-szoroson át egyene-
sen a Nyugat-Szicília környéki sekély vizek felé igyekeznek. A halászok évezredek óta tudták mind-
ezt, és csapdát állítottak a május vége felé érkező halrajoknak. Az esemény rituális vérengzéssel 
végződött, s tonnaszám került tonhal a bárkák mélyére. A halászatnak ez a véres módja talán meg-
döbbentő, de ezzel együtt fenntartható volt. Volt, mert mára az ipari halászat következtében világ-
szerte megcsappant a tonhalak mérete és száma. A szicíliai tonhalhalászat aranykorára ma már csak 

a parton álló – többnyire elhagyatott – tonnarák emlékeztetnek. 

Tonnara di Favignana – alighanem 
a legterjedelmesebb ilyen épület 

Szicíliában. Benne és mellette múzeum 
működött, ám régóta zárva tart.
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része – mint valami óriási sajt – lyu-
kakkal átjárt. A laza, kagylókkal teli 
mészhomokkövet, amelyet az úti-
könyvek csak „tufaként” emleget-
nek, fűrészeléssel fejtették, a szabá-
lyosan kivágott blokkokból könnyű 
volt falat emelni.

A halál kamrája
Hogy a paleolitikum és a neolitikum 
emberei miként fogták az első ton-
halakat, alighanem örök rejtély ma-
rad. Évszázadok alatt azonban a he-
lyi halászok egy nagyon furfangos 
módját eszelték ki a tonhalak elejté-
sének. Óriási, a mi vizeinken is hasz-
nált varsákhoz hasonlatos, de annál 
sokkal nagyobb hálórendszert alakí-
tottak ki a tonhalak vonulási útjában 
elhelyezve.  A háló nagylyukú volt, 
így a kicsi halak könnyen kiszabadul-
hattak – ez önmagában garantálta, 

legrégibb tonnara. Alapjait a 
XIII. században rakták le, mai for-
máját a XV. és XVI. században alakí-
tották ki. A magántulajdonban lévő 
épületegyüttes egy része látogatható, 
de a többi, zárt része Szicília egyik 
legrégebbi és legbefolyásosabb család-
jának, a Floriók kizárólagos használa-
tában áll. A Trapanitól néhány kilo-
méterre északra, az Erice-hegy tövé-
ben  álló Tonnara di Bonagia mára egy 
négycsillagos szállodával épült össze. 
Tornyában kicsi, de érdekes múze-
umot alakítottak ki, amelyben a 
tonhalászat ősi mesterségét mutatják 
be. A tulajdonos ugyanaz a Florio 
család, amelynek birtokában vannak 
a tonnarák a szomszédos Favignana 
szigetén és Scopellóban is. 

Favignanán a tonhalászat mellett a 
kőbányászat is fontos megélhetési-
forrás volt, ma a sziget egy jelentős 

hogy a jövőben is lesz majd zsák-
mány. A hálókat több száz, óriási, 
kőből, vasból való horgony tartotta a 
tengerfenéken. A fő szálakat kar-
vastagságú kötelek feszítették ki, és 
az egymáshoz képest ügyesen elhe-
lyezett hálókban – mint valami labi-
rintusban – a halak csak egy irányba 
tudtak úszni. A halászok több kilo-
méternyi (!) hálót leraktak, mire el-
készült a csapda. A hálók elhelyezé-
se, majd a halászat utáni beszedése, 
azaz az előkészület és az utómunka 
1-2 hónapot is igénybe vett.

Maga a tényleges halászat általában 
hat hétig tartott – az akciót a tenger-
hez és az időjárási körülményekhez 
kellett igazítani.  A folyamatosan ér-
kező tonhalak a hálók labirintusában 
élve maradtak, és a halászok állandó-
an szemmel tartották zsákmányukat.  
A hálórendszer végén zsúfolódó hala-
kat hétről-hétre végül egy kisebb, a 
tengerfenék felett lebegő hálóba szo-
rították be. Ez volt a camera della 
morte, azaz a halál kamrája. Egy gya-
korlott halász – a Rais –, aki az 
egész akciót irányította, egy vízbe 
merülő nézőkén át figyelte az állato-
kat. Ha úgy ítélte meg, hogy elegen-
dő tonhal gyűlt össze, a társai az utol-
só lehetséges kijáratot is elzárták, és 
elkezdődött a mészárlás, a mattanza. 
A spanyol eredetű szó az arabok közve-
títésével honosodott meg Szicíliában. 

A tonhalászat aranykorában nem 
voltak ritkák a 2–300 kilogrammos 
tonhalak sem, de a legnagyobb valaha 
fogott példányok állítólag 6–700 kilo-
grammot is elértek. A hatalmas tonha-
lak hálóból való kiemelése rendkívül 
nehéz volt. A halászok hosszú botokra 

SZALINÁK

A tonnarák történetével szorosan összefonódik a Szicília partjain található sólepárlók, 
a szalinák története. Ezekből emberemlékezet óta gyűjtik a tenger vizéből beszáradó sót. 
A tenger magas sótartalma és a szeles időjárás kedvező feltételeket teremt a só betakarí-
tásához. A termelésnek számos fortélya van, amelyek apáról fiúra öröklődtek évszázadok 
óta. Hogy a párolgás után visszamaradó sót összegyűjthessék, szélmalmok segítségével 
emelték át a vizet egyik medencéből a másikba. A malmok egy része a durvaszemcsés sót 
őrölte finomra. A só nem csak az asztalra került. Fontos kereskedelmi csereeszköz volt, és 
használták a bőrök cserzéséhez is. Az egyik legfontosabb felhasználási területe azonban 
a halászattal állt összefüggésben: a konzervdoboz feltalálása előtt a só segítségével tartó-
sították a halat, elsősorban a fő zsákmánynak számító tonhalat. 

A legnagyobb szalinák Trapani és Marsala között találhatók. A sok négyzetkilométernyi 
területen kialakított sóbepárlók egy része ma is használatban van, és a malmok közül is 
működik néhány. Ám ami talán ennél is fontosabb: a vidék nagyrészt természetvédelem 
alatt áll, mert a különleges élőhelyen ritka, sókedvelő növények élnek és gazdag a terület 
madárvilága is. A sekély vízben időnként elidőznek az egyre ritkuló flamingók is, amelyek 
a sós vízben tenyésző apró rákocskákkal táplálkoznak.

Korabeli ábra a bonyolult hálórendszerről, 
végén a camera della mortéval

Jean-Pierre Honël metszete 1782-ből a mattanzáról
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erősített acélkampók segítségével 
húzták fel, emelték ki a hálóból a ha-
lakat. Olykor négy-öt halász vagy 
akár sokkal több is, összefogott, és 
csak így, közös erővel tudták az álla-
tokat berángatni a csónakba. A műve-
let nem csak nagyon nehéz, de na-
gyon veszélyes is volt. A csapkodó, 
vergődő halak egyetlen ütéssel le tud-
ták teríteni az embert, ha nem vigyá-
zott. És ha valaki beesett a zsúfolódó 
mázsás állatok közé, az aligha került 
ki onnan élve. Nem csoda, ha az em-
berek a halászat végeztével közösen 
imádkoztak – így köszönték meg a 
zsákmányt és adtak hálát, amiért ők 
maguk életben maradtak.

Ezután következhetett a zsákmány 
számbavétele és feldolgozása. Közben 
újabb tonhalak érkeztek a hálólabi-
rintusba, de ezeket már csak a követ-
kező szombaton mészárolták le.

Nehéz elképzelni, miként is zajlott a 
mattanza. A halászok vérben állva, 
minden erejüket megfeszítve harcoltak 
a zsákmányért. A halál kamrájában ver-
gődő állatok pedig a vértől pirosló víz-
ben küzdöttek az életükért, de nem volt 
menekvés.  A látványt nehéz szavakkal 
leírni. Minden szónál beszédesebb azon-
ban Roberto Rosselini Stromboli című régi 
filmje, amelyben a rendező az akkor 
még tradicionális tonhalászatot is 
megörökítette. (A film és részletei el-
érhetők a Youtube-on is.) A mattanza 
jelenetben a fiatal Ingrid Bergman 
csodálkozással vegyes döbbenettel nézi 
a mészárlást. A film egyébként fordu-
lópontot hozott a színésznő magánéle-
tében is: a forgatás okozta érzelmileg 
túlfűtött állapotában elhagyta férjét 
és életének új társa a rendező, 
Rosselini lett.

Kéretlen vendégek
A vonuló tonhalak csapatát olykor ná-
luk is nagyobb éhes ragadozók – cápák 
– kísérték. Előfordult, hogy a tonha-
lakkal együtt ezek is a halászok háló-
jában végezték. A Trapanihoz közel 

lévő bonagiai tonnarában egy néhány 
éve készült színes fényképen egy 
többméteres fehér cápa látható, 
amelyet a halászok ott helyben ej-
tettek el. (A fehér cápák nemcsak a 
Földközi-tengerben, hanem annak 
melléktengerében, az Adrián is idő-
ről-időre felbukkannak.) 

Maguk a tonnarák ma már üresen 
állnak – legalábbis egyiket sem hasz-
nálják az eredeti funkciójuknak meg-
felelően. Sok közülük romba dőlt 
vagy teljesen elpusztult. Némelyik-
ben laknak vagy múzeumként  láto-
gatható. A tonhalak ugyanis megfo-
gyatkoztak és egyre kisebb példá-
nyok akadtak a hálóba. Nemcsak a 
kékúszójú tonhalat, hanem az összes 
rokon fajt túlhalászták. A tonnarákat 
a XX. század második felében zárták 
be, majd később újra megpróbálkoz-
tak a tonhalak hagyományos halásza-
tával. A turista attrakcióvá silányult 
utolsó mattanzát 2007-ben tartották 
Favignanán. Ezt követően végleg be-
zárták a tonnarákat. Talán örökre. 

A bemutatott hagyományos halásza-
ti mód – és maga a mattanza – talán 
brutálisnak tűnik  és megdöbbentő, de 
fenntartható volt. Mi sem bizonyítja 

ezt jobban, minthogy évszázadokon 
át működött anélkül, hogy a fogás lát-
ványosan fogyatkozott volna. A drá-
mai fordulat a mi életünkben, 50–60 
évvel ezelőtt következett be, az ipari 
halászat elharapódzásával. A Földközi-
tengerből kifogott tonhalak egyéb-
ként csak töredékét jelentik a világ-
tengerekből származó fogásnak, 
amely évről évre szintén csökken. 
A legnagyobb fogyasztók a japánok, 
akik a földközi-tengeri fogás jelentős 
részét is felvásárolták, s talán felvásá-
rolják mind a mai napig. A hatalmas 
halak távoli nagyvárosok halpiacaira 
kerülnek, ahová a mélyhűtött teteme-
ket repülővel szállítják. Japánban a légi 
teherszállítás tetemes részét teszi ki a 
tonhalak fuvarozása, és a mélyhűtött 
tonhalakat árverésen adják-veszik.

Felfaljuk a világot
A becslések szerint egy megtermett 
nőstény tonhal több mint 10 millió 
ikrát rak, de úgy tűnik, ez sem ele-
gendő…  A horogsorral és a kislyukú 
kerítőhálóval, valamint az óriási vo-
nóhálókkal való ipari halászat és a 
halcsoportosulást előidéző rafinált 
technikai eszközök használata mára 
az erősen veszélyeztetett fajok listájá-
ra juttatta a tonhalakat. Mindenhol 
vásárolhatunk tonhalkonzervet – fel-
faljuk a világot. Az sem segít, hogy 
egyes helyeken – például Japánban – 
tengeri farmokon tenyésztik ezeket 
az értékes halakat, számuk így is egy-
re fogyatkozik. Egyetlen, ma már rit-
kának számító többmázsás példány 
értéke a piacon – forintban számolva 
– hétszámjegyű összeg, de a kereske-
dők és az éttermek minden pénzt 
megadnak a jó minőségű tonhalért.

Néhány cápafajjal együtt a tonhal 
a világtengerek csúcsragadozója. 
Ha számuk tovább fogyatkozik – 
vagy ami még rosszabb, eltűnnek az 
óceánokból – az egész tengeri öko-
szisztéma összeomlással fenyeget.

Főzy István

Korhadó tonhalászcsónakok a Tonnara di Bonagia előtt
(A SZERZŐ FELVÉTELEI)

Amikor még akadt nagy méretű tonhal is 
Szicília partjainál
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Már a születése körül is rosszin-
dulatú pletykák keringtek. 
Egyesek tudni vélték, hogy 

Katalin cárné 1754 őszén valójában ha-
lott csecsemőt hozott a világra. Ekkor 
azonban kicserélte az élettelen kisdedet 
finn dajkája újszülöttjére, hogy trón-
örököst biztosítson Oroszországnak. 
Mások szerint – már uralkodóként – 
többször is nyilvánosan elszólta magát, 
hogy Pált az egyik szoknyabolond ud-
varonca nemzette, aki egy nyúlvadá-
szat alkalmával, a nádasban vallott neki 
szerelmet. Katalin a hatalmat ugyan 
nem, ágyát azonban élete végéig szíve-
sen osztotta meg aktuális kegyenceivel, 
akiknek a száma óvatos becslések sze-
rint is meghaladta a tucatnyit. Saját fiá-
val azonban annál kevésbé törődött, 
aki nehezen viselte a mellőzöttséget. 
Ráadásul az udvaroncok is semmibe 
vették, és lépten-nyomon megalázták a 
kis herceget. A merészebbek még kétes 

I .  PÁL MEGGYILKOLÁSA

SZORUL A HUROK

származását is gúny tárgyává tették. 
Amikor azonban az idős cárnőt halálos 
szélütés érte, végre eljött az ő napja. 

Az újdonsült uralkodó első dolga 
volt, hogy befeketítse Katalin emlékét. 
Ezért exhumáltatta apja maradványa-
it, akit aztán ünnepi díszben, rendje-
lekkel felékesítve hordoztak végig a 
főváros utcáin. Ezután a cár közös sír-
boltba helyeztette szülei maradványait, 
és márvány emlékművükre a követ-
kező feliratot vésette: „Elváltak az élet-
ben, egyesültek a halálban.” Az anyja ál-
tal kiépített államigazgatási rendszert 
ugyanakkor fenekestül felforgatta. 
Elbocsátotta a szolgálatból Katalin mi-
nisztereit, és mintegy háromszáz tá-
bornokát, a hadsereg egyenruháját pe-
dig – apja példáját követve – porosz 
egyenruhára cserélték. Ettől kezdve a 
nemesekre is kiterjesztették a testi fe-
nyítést, az akaratával ellenkezőket pe-
dig Szibériába száműzték. 

Pál még kisgyermekként kezdett ra-
jongani a máltai lovagokért, és mérhe-
tetlenül boldog volt, amikor a nagy-
mester halála után, 1799-ben meg tud-
ta választatni magát az utódjának. Rá-
adásul a franciák elleni háborúban a 
brit csapatok segítségére sietett, amely 
meghozta a várva várt győzelmet. 
A cár azonban mélységesen csalódott, 
amikor London nem volt hajlandó 
visszaszolgáltatni számára a geopoliti-
kai szempontból jelentős szigetet. Az 
orosz-brit diplomáciai kapcsolat meg-
romlott, és Pál már egy hadjárat gon-
dolatát is fontolgatta a brit érdekeltsé-
gű India ellen Napóleon szövetségese-
ként. Az angolbarát orosz nemesség és 
a szigorú fegyelem miatt elégedetlen 
tisztek – Nyikita Petrovics Panyin al-
kancellár vezetésével – Pál megbukta-
tását kezdték tervezgetni. Talán az le-
hetett az utolsó csepp a pohárban, 
amikor a cár kémei elfogták az angol 

Birodalomszerte rebesgették, hogy a félkegyelmű III. Péter orosz cárral saját felesége utasítására 
végeztek, aki II. Katalin néven követte őt a trónon. Fiuk, Pál cárevics, azonban nem tanult apja hibáiból, 
és miután 1796-ban megkoronázták, felelőtlen intézkedések egész sorával mindenkit maga ellen 

hangolt. Csak idő kérdése volt, hogy mikor osztozik majd apja sorsában.



Az uralkodó gyanújának eloszlatá-
sát Szentpétervár katonai kormány-
zója, a titkosrendőrség vezetője, 
Pjotr Alekszejevics Pahlen gróf vál-
lalta magára. Amikor 1801 tavaszán 
egy kihallgatáson Pál megemlítette, 
hogy hallott valami szóbeszédet egy 
összeesküvésről, rendőrfőnöke hi-
degvérrel vágta rá, hogy tud róla, 
sőt maga is részt vesz benne. De csu-
pán azért, hogy végül teljesen fel-
göngyölíthesse a szálakat. 

Tojástánc
A cárt talán meggyőzték a hallottak, 
az eset azonban intő jel volt a konspi-
rációban résztvevők számára, hogy 
ha túl sokáig várnak, azzal a lebukás 
veszélyét kockáztatják. Először is kö-
zösen megfogalmaztak egy leköszö-
nő okiratot, melyet a cárnak már 
csak alá kellett írnia. Azután kijelöl-
ték az időpontot, a március 12-ére 
virradó éjszakát, amelyen cselekedni 
akartak. Ehhez el kellett távolítani az 
uralkodóhoz hű őröket a Mihaj-
lovszkij Palotából, helyükre pedig 
Bennigsen utasítására az összeeskü-
vésbe beavatott Szemjonovszkij ezred 
hármas számú zászlóalját állították. 

Azon a reggelen a cár rosszkedvű-
en ébredt, és szinte az egész napot a 
szobájában töltötte. Csak a szokásos 
seregszemle miatt hagyta el rövid 
időre az épületet. A családja köré-
ben elköltött vacsora közben észre-
vette, hogy a trónörökös Voltaire 
Brutus című tragédiáját olvasgatja. 
Amikor rákérdezett, hogy a cárevics 
mit gondol Caesar meggyilkolásáról, 
Sándor zavartan csukta össze a köny-
vet. Az asztal leszedését követően az-
után Pál visszavonult a lakosztályába. 

Eközben mintegy hatvan összees-
küvő gyülekezett a közeli kaszár-
nyában, ahol literszámra töltötték 
magukba a bort és pezsgőt, hogy 
elég bátorítást nyerjenek az akció-
hoz. Platon Zubov, II. Katalin utolsó 
kegyence, és két fivére, Nyikolaj és 
Valerij voltak a hangadók. Kisvártatva 
kitárult az ajtó, és megjelent Pahlen, 
mellette pedig Benningsen tábor-
nok, akik bejelentették, hogy elérke-
zett az idő. Valaki megkérdezte, 
hogy mi lesz, ha a cár ellenszegül, 
mire a gróf rezzenéstelen arccal 
válaszolta, hogy a rántotta elkészí-
tése bizony nem megy a tojás héjá-
nak feltörése nélkü l. Ezután két 

csoportra osztotta a zendülőket, s 
elindultak a Mihajlovszkij Palotához. 
Koromfekete éjszaka volt, gyengén 
szállingózott a hó. 

Éjfélt ütött az óra, amikor többsé-
gük elfoglalta a helyét az udvaron 
kijelölt pontokon, tucatnyian pedig 
behatoltak az épületbe. Egy szűk csi-
galépcsőn jutottak fel a cári lakosztály 

követ, Sir Charles Whitworth egyik 
sürgönyét, amelyben a diplomata dü-
höngő őrültnek minősítette az önhitt 
uralkodót. Erre azonnal kiutasították 
őt Szentpétervárról, és lefoglalták az 
orosz kikötőkben horgonyzó brit hajó-
kat és szállítmányukat. 

Sorsdöntő pillanatok
London ezt már nem nézhette tétle-
nül. Egyik ügynökük, orosz szeretője 
segítségével tartotta a kapcsolatot a 
cárral elégedetlen főnemesekkel. Már 
csak Sándor trónörököst kellett meg-
győzni arról, hogy fogadja el elmehá-
borodott atyja kényszerű félreállítá-
sát, és lépjen a helyére. Természetesen 
megígérték neki, hogy Pálnak haja 
szála sem fog görbülni a puccs során. 
Az államcsíny előkészítésének költsé-
geit a brit diplomácia vállalta magára. 

A századfordulón az összeesküvők 
száma egyes becslések szerint már 
meghaladta a háromszázat, a lebukás 
veszélye miatt azonban csak a legszű-
kebb kört avatták be a részletekbe. 
Kezdetben valóban azt tervezték, 
hogy kikényszerítik a cár lemondását 
idősebb fia javára, aki aztán elképze-
léseik szerint nyugati mintára Alkot-
mányt ad majd a népének. Leontyij 
Leontyjevics Bennigsen tábornok 
úgy vélekedett, hogy biztonságosabb 
lenne a lemondatott uralkodót 
háziőrizetbe helyezni, vagy egy erőd-
ben fogva tartani. Ám akik köze-
lebbről ismerték, azok meg voltak 
győződve róla, hogy Pál sosem fog le-
mondani a trónról. Amikor az egyik 
összeesküvő a kételyek hallatán meg-
jegyezte, hogy mégsem fojthatják 
meg a cárt, társa röviden és tömören 
csak annyit válaszolt, hogy miért ne. 

Az uralkodó ekkor már senkiben 
sem bízott. Ebből az okból rendelte el 
egy új épületegyüttes, a Mihajlovszkij 
Palota megépítését, amelyet vizes-
árok vett körül, és titkos lépcsőkkel is 
felszerelték, hogy veszély esetén el le-
hessen menekülni. Attól is tartott, 
hogy megmérgezik, ezért elrendelte, 
hogy kedvenc svéd szakácsán kívül a 
neki felszolgált ételek alapanyagaihoz 
senki más nem férhet hozzá. Ráadá-
sul fülébe jutott, hogy egy bolond azt 
jósolta, hogy a cár annyi esztendősen 
fog meghalni, amennyi betűből (47) 
áll a Feltámadás templomának kapuja 
fölötti felirat. Pál ugyanebben az év-
ben töltötte be a negyvenhetet. 

I. Pál uralkodói díszben

Felesége, Marija Fjodorovna
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mit keresnek ott, mire Platon Zubov a 
szavába vágott: „Ön le van tartóztatva, 
Felség. A haza nevében mondjon le a 
trónról! Ha aláírja, magunk biztosítjuk 
a védelmét, és méltó elhelyezését.” Ez-
után az íróasztalhoz vezették, és 
egyikük elébe tette az előre megfo-
galmazott lemondó nyilatkozatot, és 
tollat adott a kezébe. Pál azonban 
megmakacsolta magát, és félelmén 
felülkerekedve kijelentette, hogy so-
ha nem fog lemondani. Bennigsen 
ekkor tanácstalanul elhagyta a helyisé-
get, hogy erősítést hozzon. 

Odabent rövid időre patthelyzet ala-
kult ki, az erősen ittas zendülők azon-
ban egyre türelmetlenebbek lettek. 
Amikor a cár tovább akadékoskodott, 
Nyikolaj Zubov rámordult, hogy ne 
nyivákoljon, és még a kezére is ráütött. 
Pál a példátlan arcátlanságra válaszul 
megpróbálta őt eltolni magától, mire a 
tiszt felkapott az asztalról egy masszív 
arany dohányszelencét, és jobb kezével 
teljes erejéből a cár halántékára sújtott, 
aki elterült a padlón. Kétségbeesetten 

előteréül szolgáló könyvtárszobába, 
ahol a két őrszemmé kinevezett la-
káj szunyókált. Vesztükre mindket-
ten felébredtek, mire azonnal le-
szúrták őket. Ekkor az egyik 
Zubov-fivérnek talán inába szállt a 
bátorsága, mert felvetette, hogy ta-
lán vissza kellene fordulniuk, 
Benningsen azonban erélyesen 
rendre utasította, hogy már átlép-
ték a Rubicont, nincs visszaút. 

A spanyolfal mögött
Az álmatlanságtól forgolódó cár felri-
adt a zajra, de hiába próbált volna el-
menekülni egy titkos folyosón, mert 
korábban maga falaztatta be a hitvese 
szobájába vezető ajtót. Ugyanis üldö-
zési mániájában már őt is ellenségnek 
vélte. Ezért a spanyolfal – más változat 
szerint a kandalló – mögött keresett 
menedéket. Éppen idejében, mert az 
összeesküvők a következő pillanatban 
rátörték az ajtót. Rögtön észrevették, 
hogy a cár ágya üresen tátong, és meg-
ijedtek, hogy talán sikerült elmenekül-
nie. Ahogy egyikük megjegyezte: 
„Úgy látszik, a madár elrepült.” Ám 
Bennigsen megtapogatva a paplant, 
kijelentette, hogy a fészek még meleg, 
a madár sem lehet messze. 

Tüzetesen átkutatták a szobát, és egy-
szer csak észrevettek egy kikandikáló 
lábat. Bennigsen kivont karddal félre 
rántotta a paravánt, és ott találta a fé-
lelemtől reszkető, hálóruhás uralko-
dót, egy székkel a kezében. Pál riad-
tan vonta kérdőre a tiszteket, hogy 

könyörgött az életéért, támadói 
azonban eszeveszett dühvel estek neki, 
rugdosták, eltörték a bordáit, ütötték-
verték, ahol érték. Végül Jakob 
Fedorovics Szkarjatyin, az Izmaik-ez-
red egyik tisztje elvette a vállszalagját, 
amely az ágya felett lógott a falon, és a 
mellkasára ülve, azzal fojtotta meg. 
(Más forrás szerint függönyzsinórral 
végeztek vele). Közben a gyertyatartó 
eldőlt, és a szoba sötétségbe borult. 

Kínzó lelkiismeret
Mire Bennigsen és Pahlen visszaér-
tek a hálóba, a cár már halott volt. 
Felesége, Marija Fjodorovna felriadt 
ugyan a zajra, de az őrök útját állták. 
Erre hisztériás rohamot kapott, és 
szörnyű átkot mondott a „véreskezű 
gyilkosokra”. Amikor a legszebb ál-
mából felébresztett Sándorral közöl-
ték apja halálhírét, ő is sírva fakadt, 
hiszen azt ígérték neki, hogy életben 
hagyják. Uralkodása alatt mindvé-
gig gyötörte a lelkiismeret, és bár a 
főkolomposokat nem merte meg-
büntetni, lassanként mindegyiket el-
távolította a környezetéből. 

Egy orvos egészen hajnalig azon fá-
radozott, hogy a holttestről eltüntesse 
az erőszakos halál jeleit. Minden erő-
feszítés ellenére azonban az elhunyt 
nyakán jól láthatóan ott voltak a foj-
togatás nyomai. Később a nyitott ko-
porsóban a fején hagyták háromszög-
letű kalapját is, ami a kíváncsi szemek 
elől eltakarta sérült halántékát. 

Másnap templomi szószékekről hir-
dették ki, hogy minden oroszok cárja 
agyvérzést kapott, és hirtelen elhunyt. 
Ezt a verziót azonban nem sokan hiték 
el. Amikor Napóleon – aki nem sokkal 
korábban élt túl egy merényletkísérletet 
– értesült a gyilkosságról, mérgesen fa-
kadt ki: „Decemberben, Párizsban nem 
tudtak felrobbantani az angolok, de 
Szentpétervárott most szíven találtak.”

Hegedüs Péter

Sandra Blakely előadása
(FORRÁS:  EMORY EGYETEM))

I. Pál aláírása

Katonai díszszemle a Mihajlovszkij Palota előtt (ALEXANDRE BENOIS FESTMÉNYE)
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Dunaszentbenedeken született 
1853-ban, református család-
ban. Édesapja Faragó Gábor köz-

ségi jegyző volt. Az elemi iskolába Fü-
löpszálláson járt, majd a középiskolai ta-
nulmányait a gyönki református gim-
náziumban, illetve Baján végezte. 
Az érettségi után, 1869 és 1871 között, 
mint világot látni és megismerni vágyó 
fiatalember a fiumei kereskedelmi ten-
gerészeti akadémián hallgatta Vincenzo 
Conte del Domini által vezetett olasz nyel-
vű előadásokat. A kétéves esti tanfolya-
mon, hajógépészetet, hajózástant, hajó-
egészségtant és később hajóművelettant 
tanítottak. 1872-ben, mint gyakornok 
felvétette magát egy vitorlás hajóra, 
amelyen 12 hónap alatt, több hosszú 
tengeri utat tett meg a Földközi tenge-
ren és az Atlanti óceánon. Utána, mint 
tapasztalt tengerész visszatért Fiumébe, 
ahol a kikötői építészetnél talált alkal-
mazást, mellette angol, francia, olasz és 
spanyol nyelvekben szerzett tudását szé-
lesítette, németül már előzőleg is folyé-
konyan beszélt.

Az 1873. évi bécsi világkiállítás al-
kalmával a kínai kormány két vám-
tisztviselői kinevezési oklevelet aján-
lott fel a Monarchia külügyminisztéri-
umának, hogy ezek alapján egy osztrák 
és egy magyar alattvaló nyerhessen al-
kalmazást a mennyei birodalomban. 
Ez a kalandos út tetszett Faragónak, 
ezért benyújtotta kérvényét, amelyre 
kedvező választ nyert, elsősorban 
Szapáry Géza (1828–1898) fiumei 
kormányzó és Hector Catinelli minisz-
teri tanácsos támogatásával. Így az 
osztrákok részéről kinevezett, Ludwig 
Ritter von Fries (1852–1904) lovaggal 
együtt, (a bátyja, Sigmund Ritter von 
Fries, az akkori osztrák-magyar kon-
zul volt Sanghajban) aki később, 

1878-ban egy érdekes könyvet publi-
kált Bécsben: Uebersichtliche Darstellung 
der Thee-Cultur und des Thee-Handels 
in China címmel, 1873. szeptember 
elején útnak indultak Kína felé.

Sanghaj és Peking
Kínába érkezése után, először Sang-
hajban alkalmazták, de öt hónap után 
főnöke ajánlatára, már Pekingbe hív-
ták be, ahol egy évig a kínai nyelvet 
tanulta. Egy év múlva több kínai ki-
kötőben alkalmazták asszisztensi mi-
nőségben. Majd 1880-ban, szolgálata 
hetedik évében, az icsangi kikötő ve-
zetésével bízták meg ideiglenesen. Itt a 
kereskedelem fejlesztésére tett alapos 
és sikeres tevékenységével, annyira 
magára vonta a kormány és főnökei fi-
gyelmét és elismerését, hogy 1881-ben 
a kínai nyelvből feltűnő sikerrel letett 
vizsgája után, császári tengerészeti 
vámigazgatónak nevezték ki, és újból 
Pekingbe hívták, hogy a főfelügyelő-
ségnél a kínai titkárságot vezesse. Erről 
az egyik levelében így számolt be: 

„Folyó évi február 25-tól számítva 
Commissioner of Customs (vámigazgató) 
rangra lettem előléptetve s a kínai polgári 
rend harmadosztályával, a világoskék 
gombbal kitüntetve. Fizetésem pedig évi 
12.000 frt-ra emeltetett fel. A mi jelen 
foglalkozásomat illeti, itt a főfelügyelőség-
nél a kínai titkársági tisztet (Chinese 
Secretary) töltöm be. Persze van szabad-la-
kásom több szobával, melyek gazdag, jó íz-
léssel párosult fényűzéssel vannak bútoroz-
va. A kormánytól van még szabad ko-
csim lovakkal, azon kívül gázvilágítás.” 
Pekingi tartózkodása alatt elegendő 
alkalma volt személyét, tehetségeit, 
jellemét Sir Robert Hart főfelügyelővel 
(1835–1911, brit diplomata, 1863 és 
1911 között Kína Császári Tengerésze-
ti Vámszolgáltatási Szolgálatának má-
sodik főfőnöke. A konzuli szolgálat 
hallgatói tolmácsaként 19 éves korá-
ban érkezett Kínába, és ott élt 54 éven 
át. Hart a Csing dinasztia idején, Kína 
legfontosabb és legbefolyásosabb nyu-
gati személyisége volt, aki Jung Csang 
szerint a kínai vámhivatalt „egy elavult, 

D U N A S Z E N T B E N E D E K R Ő L  K E L E T - Á Z S I Á B A

MAGYAR TENGERÉSZ 
ÉS KÍNAI MANDARIN

A kínai-magyar kapcsolatok története rendkívül gazdag és szerteágazó. Főként a XIX. századtól 
sokan látogattak el a Mennyei Birodalomba tudományos kutatóként vagy egyszerű utazóként, de 
többen bekapcsolódtak a kínai császárság, később a köztársaság hivatali életébe is. Ilyen kínai 

hivatalnok volt, a mandarini rangot elért Faragó Ödön.

Tiencsin
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Az első hazalátogatásáról a Vasárnapi 
Újság adott hírt: „Faragó Ödön hazánk-
fia, ki kilenc évet töltött Kínában, mint ot-
tani vámhivatalnok, fokról-fokra emelked-
ve, legutóbb Tiencsinben, mint tengerészeti 
vámigazgatói jelentékeny és befolyásos ál-
lást foglalt el, e héten Budapestre érkezett. 
A „Vasárnapi Újság” olvasóinak többször 
volt alkalma e derék hazánkfiának Kíná-
ból irt érdekes leveleit olvashatni, s Kínából 
hazafelé Amerikán át tett útjából irt levele-
inek közlését mai számunkban fejezzük 
be. Utolsó levele az angol partokról au-
gusztus 6-án kelt, több mint kéthavi fá-
rasztó utazás után. Londonban, majd 
Parisban pár napig időzött, s Franciaor-
szágon, Bécsen keresztül sietett hazafelé. 
Azóta, hogy elhagyta Magyarországot, 
kilenc év alatt, csak akkor beszélt magya-
rul, midőn gr. Zichy Józseffel és Ágosttal, 
majd gróf Széchenyi Bélával és Lóczy 
Lajossal Kínában találkozott. Azonban 
folyvást olvasott magyar lapokat s az övéi-
vel gyakran levelezett, hogy a magyar nyelv 
gyakorlatából a messzi idegen földön ki ne 
essék. S mint alkalmunk volt személyes talál-
kozás által meggyőződni, mit sem feledett el 

anarchikus és korrupcióra hajlamos” szer-
vezetből átalakította át, egy jól szabá-
lyozott modern szervezetté, amely 
óriási mértékben hozzájárult a kínai 
gazdaság fejlődéséhez. Szun Jat-szen 
a Kínai Köztársaság megalapítója, a 
legmegbízhatóbb és a leghatékonyabb 
„kínai”-nak nevezte.) és a kínai kor-
mány más személyeivel megismertet-
ni. Ezáltal egy magas fokú államhi-
vatalra, a minden tekintetben igen 
fontos tiencsini vámigazgatóságra 
több tehetséges pályázó közül kivá-
lasztották és kinevezték, ezzel kínai 
császári mandarin rangot is kapott.

Újra magyar földön
1882-ben szabadsága idején megláto-
gatta hazáját és a Földrajzi Társaság-
ban felolvasásokat tartott Kínáról, 
amelyet onnan különösen a Vasár-
napi Újságba küldött cikkeiben 
már ismertetett. Még tengerész 
korában érdekes és izgalmas írásokat 
közölt a Vasárnapi Újság tőle, ezek 
elsősorban az édesapjának írott leve-
lein alapultak.

nyelvéből, s csak oly folyékonyan, tisztán 
beszél magyarul, mint kilenc évvel ezelőtt. 
Sok érdekes dolgot beszél a kínai viszo-
nyokról, és sok érdekes látnivalót hozott 
magával. Pompás albumjaiban kínai és ja-
páni nevezetességek, tájképek találhatók. 
Faragó számol be San Franciscóról is.”

A századfordulóhoz közeledve, Fara-
gótól a Vasárnapi Újság rendszeresen 
közölt Kínáról szóló híreket, úti beszá-
molókat, képes útirajzai jelentek meg, 
érdekes megállapításokat tett a kínai 
nyelvről, irodalomról, tudományos-
ságról. Összességében tisztelettel szólt 
a kínai eredményekről: kiemelte a kí-
nai költészet, a selyemipar, a porcelán-
készítés kiválóságát.  A témáról írott 
jegyzeteit elveszítve, emlékezetből 
idézte fel azokat a példákat, amelyeket 
a „kínai-magyar nyelvrokonság” alátá-
masztására gyűjtött. A kínai nyelvről 
azonban lesújtó véleményt fogalma-
zott meg: „A kínainak nyelve, szófűzése, 
igen kezdetleges. Az egész inkább hasonlít 
a kis gyermekek beszédéhez, a mikor meg-
kísértik gondolataikat először szavakba 
foglalni. Különben e nyelvet művelni, fej-
leszteni vagy idomítani nehéz is lett volna, 
a mennyiben ily irányú haladásnál nagy 

Tengerészeti Akadémia, Fiume

Icsang kikötő

Faragó Ödön

Fiume
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akadály volt és lesz mindig az írása. A kí-
nai nyelvnek ugyanis nincs ábécéje, írása 
inkább rajzolás, mint írás. Ilyen szórajza 
vagy írásjegye van minden egyes fő- és mel-
léknév, ige és összekötő szócskákra, a me-
lyek között némi hasonlatosságot vagy 
egyéb rokonságot is fölfedezni fáradságos és 
eredménytelen munka lenne. Hogy a kí-
nai nyelvnek hány önálló írásjegye van, 
azt kerek számban meg nem határozha-
tom. A Kang-hszi (1661–1722) császár 
parancsára készült szótár mintegy 50.000 
külön írásjegyet tartalmaz. Hogy tehát a 
kínai nyelv minden betűjét megtanulja úgy 
az ember, hogy azokat emlékezetből leírni 
tudná, vagy, hogy azoknak többféle jelen-
téseit eszében tarthatná, arra egy halandó-
nak az élete nem elég. Mind e nehézségek 
daczára a kínai írott nyelv az, a melyet a 
világ más célszerűbb írásmódja fölött az 
emberiség legnagyobb része használ. Saját-
ságos az is, hogy a kínai betűk alakja és je-
lentése – feltalálási idejüktől számítva – 
oly keveset változott, hogy ezeréves felira-
tok még ma is egész könnyűséggel olvasha-
tók, míg olyan könyvek, a melyek 30 
évszázaddal ezelőtt voltak írva: stílus és 
más tekintetben, mint irányadók szerepel-
nek. Nagy nehézség a kínai nyelv elsajátí-
tásánál már az is, hogy a tárgyak vagy esz-
mék elnevezésére nem rendelkezik a kellő 
mennyiségű hangokkal.”

Más kortárs utazókhoz hasonlóan 
kitért a kínai nők sanyarú helyzetére 
és az ottani sajtó hiányára. Cikkéhez 
közvetlenül kapcsolódtak a Kínában 
átélt élményeiről írott beszámolói.

 Új generáció
1890-ben, újból hazalátogatott, 
amelyről a Vasárnapi Újság így szá-
molt be: „Magyar mandarin Faragó 
Ödön hazánkfia, kitől lapunk annyi 
érdekes dolgozatot közölt, e hó 10 én 
délután, fiatal neje kíséretében vissza-
utazott Kínába. Útja Párizson és 
Marseillen visz át. Április 8-án érke-
zik Hongkongba s alkalmasint az 
újonnan megnyitott kikötők rendezését 
bízzák reá. Faragó most már harmad-
osztályú mandarin, évi fizetése a mi 
pénzünkben meghaladja a húszezer 
forintot. A magyar névnek sok becsüle-
tet szerez a távoli világrészben, hová 
most vele megy neje is.”

1890-ben, Zentán feleségül vette 
Zsarkó Hajnalkát (1873–1924). Két 
gyermekük született Faragó Richárd 
1891. április 2-án, Szingapúrban, aki 
később gyógyszerész lett. A Tanács-
köztársaság idején ellenforradalmi 
tevékenység miatt letartóztatták, 
azonban elmebetegséget színleve a 
budapesti törvényszék elmeálla-
potának megfigyelése céljából a 
Lipót mezei szanatóriumba utalta. 
1922. október 24-én tuberkulózis-
ban hunyt el. A második gyerme-
kük, Faragó Lilly Fucsouban szüle-
tett 1892. április 18-án, aki 1922. 
szeptember 18-án, Budapesten kö-
tött házasságot Dr. Lázár Andrással 
(1882–1971). A közéletben az Andor 
keresztnevet viselte, és a későbbiek-
ben pol itikusként a Gömbös-
kormány és a Darányi-kormány 
igazságügy-minisztere volt.

Faragó Ödön 1903-ban véglegesen 
hazatelepült, szigorú elzártságban, a 
naphegyi villájában élt, elsősorban a 
kínai művészeti gyűjteményét ren-
dezgette, amelyekből többször adott 
kölcsön tárgyakat a különböző fővá-
rosi keleti művészeti kiállításokra.

A haláláról a Napi Hírekben 
(1925. május 14.) jelent meg hír-
adás: „Faragó Ödön I. osztályú man-
darin, a kínai császárság tengeri vám-
jainak volt főigazgatója, folyó hó 
14-én hajnalban rövid szenvedés 
után hetvenkét éves korában el-
hunyt. A megboldogult a régi monar-
chiát képviselte a kínai császárság ten-
geri vámjait és postaigazgatóságát ve-
zető nemzetközi bizottságban. Husz 
éves korában került Kínába, hol fé-
nyes képességeivel, nagy nyelvtudásá-
val (kilenc nyelvet perfektül beszélt) 
rövidesen vezető állásba került és hu-
szonöt évi szolgálata végén a legmaga-
sabb rangot, az alkirállyal egyenlő I. osz-
tályú mandarinságot érte el. Sok ma-
gas kitüntetésben is volt része, s a meg-
boldogult Ferenc József király mindig 
kihallgatáson fogadta, ha Kínából sza-
badságra hazajött. A régebbi időben, a 
tudományos életben is szerepet játszott, 
különböző lapokban több cikke jelent 
meg, s előadásokat tartott főleg a Magyar 
Földrajzi Társaságban, az akkor még na-
gyon ismeretlen Kínáról, 1903-ban le-
mondott állásáról, mert nem bírta már a 
kínai éghajlatot, azóta, teljes visszavo-
nultságban élt naphegyi villájában. Fe-
lesége, kivel boldog családi életet élt fél-
évvel ezelőtt hunyt el. Leánya, dr. Láz-
ár Andorné született Faragó Lillie, kis 
unokái és két testvére gyászolják az el-
hunytat, aki szelíd lényével családjának 
boldogságot, kiváló képességeivel pedig 
hazájának dicsőséget szerzett.”

Bikfalvi Géza

Adria Palota, Fiume

Fiume Kínai vámhivatalnokok zenekara
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BESZÉLŐ KÉPEK

Esteledik az árvalányhajas domboldalon, az erdő irányából lassan ismétlődő „tyű” füttyentéseket 
hallani. A füleskuvik járőrözni készül, leggyakoribb táplálékai a szöcskék, a sáskák és a tücskök. 

Utóbbiból rengeteg van, mindenütt kórusban húzzák vonójukat a mezei muzsikusok.

A TÜCSÖK DALLAMA

1

1

2 A talajba ásott ujjvastagságú üregek 
bejáratánál ciripelő rovarok becser-

kelése a változóan magas vegetációban 
fáradhatatlan türelmet igényel, hiszen 
hangforrásuk pontos helyzete nehezen 
azonosítható be. Bármilyen óvatosak is 
vagyunk, a szerenádozó hímeket közele-
dő lépteinkkel így is gyakran elhallgat-
tatjuk. Néma és mozdulatlan álldogálás 
után a kiszemelt példány egyszer csak 
újra meghúzza vonóját, és ismét esé-
lyünk nyílik közelebb férkőzni hozzá. Ha 
elég kitartóak vagyunk, akkor sikerülhet 
megtalálni a tücsöklyuk tulajdonosát, 
és óvatosan mellé telepedve, akár né-
hány centiméterről is fotózhatjuk izgal-
mas foglalatosságukat. 

Potyó Imre
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1. A Gödi-láprét árvalányhajas domboldala a mezei tücsök (Gryllus 
campestris) kedvelt élőhelye. Az ehhez hasonlóan napos, nyílt vege-
tációjú gyepekben, erdei tisztásokon egyaránt előfordul, de kertekben, 
töltésoldalakon, vagy akár szántókon is hallhatjuk a hegedűművészeket. 

2. Az egyenesszárnyúak (Orthoptera) közé tartozó tücskök ciripelé-
sük révén közismert rovarok. Versek, mesék és gyermekdalok ked-
velt szimbólumai, Magyarországon 11 fajuk ismert. A mezei tücsök 
robusztus megjelenésű, röpképtelen, gömbölyded fejű rovar. Csak a 

hímek szólnak, a nőstények némák.

3. Mr. Cirip. Olyan, mintha egy törzsi maszkot viselő figura figyelne 
ránk, pedig valójában csak a mezei tücsök barázdált, hangképzésben 
használt fedőszárnya, illetve annak szárnyerezete látható ellenfényes 
megvilágítással, néhány centiméterről. Hangadáskor mindig a jobb 
szárny van felül, melynek fonákján több mint száz kicsiny kiemelkedés, 
a ciripelő csapsor található. Ezen végighúzva az alsó szárny szélének 
redőjét – a pengetőt – keletkezik a jellegzetes reszelőhang. A szárnyakat 
látványos erek is díszítik, mint a háromszögletű hárfa és a kerek tükör, 
amelyek a hangerősítésben játszanak szerepet. A fedőszárnyak és a 
potroh által kialakított tér hangtölcsérként működik, vagyis a létrejövő 
hang terjedése irányítható. A tücsöklyuk – kialakítása révén – ráadásul 
fokozza a hangerőt: olyan, mintha ágyúcsőből lőné ki a hangját, ami 

akár több mint 100 méterre is elszáll. 

4. A tücsök dallama. Ciripelő mezei tücsök földalatti lakócsövének 
kapujában hátulnézetből, pengetés közben. A fotó egy gyors vaku-
villanásnak köszönhetően élesen mutatja a félig felemelt muzsi-
káló szárnyakat, de közben a hosszabb expozíció és az állandó 
zseblámpás megvilágítás révén magát a hangképzés folyamatát, 
vagyis a fedőszárnyak összedörzsölésének halvány elmozdu-
lását is láthatjuk. A hang sebessége az aktuális hőmérséklettől 
függ: melegebb időben gyorsabban, alacsonyabb hőmérsékletnél 

lassabban szerenádoznak. 

5. Hatalmas fején található erős rágó szájszerve, amivel többnyire növé-
nyi táplálékokat, például gyökereket vagy leveleket, de kisebb talajlakó 

állatokat is egyaránt elfogyaszt. 

6. Csillagokkal feldíszített színpadán a „művész úr” rövid pihenőidőt 
tart két dalszerzeménye között (leengedett szárnyak, illetve hegedű). 
A mezei tücskök májustól nyár derekáig, kedvező időjárási körülmé-
nyek között nappal és éjjel egyaránt szólnak, de leginkább az esti 
órákban aktívak. Üregük bejáratának kicsiny területét gondosan 
lerágják és megtisztítják a növényzettől. Így készül el a porond, 
ahonnan messzire hallatszó hívóhangjukkal nőstény fajtársaikat 

próbálják magukhoz csalogatni. 

5

3

5

4

6
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LogIQs
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3. fejtörő – Mikó Laura Hanna 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 – Károlyi Zsuzsa feladványa

1. fejtörő – Sárdi Tibor feladványa

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Benked Anett feladványa

Megoldás:

(A bal oldali szám négyzetéhez hozzáadjuk a jobbra mellette
 lévőt, így kapjuk meg a két szám fölötti értéket.)

2. fejtörő –  Mikó Laura Hanna feladványa

Megoldás: d

(Mindegyik sorban és oszlopban a felül és az alul elhelyezkedő 
arcok egymáshoz képest három különböző szájjal, szemöldökkel 

és tekintettel rendelkeznek.)

3. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa 

Megoldás: Bibione  

(A számjegyek azt mutatják, hogy az adott oszlop alulról hányadik 
betűjét kell kiolvasni.)

Melyik szám illik a kérdőjel helyére?

Melyik ábra illik a kérdőjel helyére?

A játéktábla jobb felső sarkában megadott betűk mindegyik sorban és 
oszlopban egyszer szerepelhetnek. Mi kerül a színessel jelölt átlóba?
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Előfizetési ár 2019-ben belföldre: 1/4 évre 4320 Ft, 1/2 évre 8460 Ft, 1 évre 16 200 Ft

A régiók gazdasági fejlettsége 
az Európai Unióban

Az egyes területi egységek (országok, régiók) gazdasági 
fejlettségének vizsgálatánál használt mutatók közül az 
egyik legszélesebb körben elfogadott az egy főre jutó 
GDP. E fejlettségi mutató jól mérhető, azonban tartal-
mazza az országok eltérő árszínvonalából adódó kü-
lönbségeket. Ennek kiküszöbölésére alakították ki a vá-
sárlóerő-paritást, amely területi árindexként működik. 
Mértékegysége uniós viszonylatban a vásárlóerő-egység 
(Purchasing Power Standard, PPS), melynek vásárlóere-
je minden uniós országban azonos, ezért uniós átlagban 
1 euró = 1 PPS.

A területi egységek nómenklatúrájának NUTS2-es 
szintje alapján az Európai Unió 28 tagállamának 281 régi-
ója van. Az Eurostat adatai szerint ezek közül 2017-ben 
az egy főre jutó GDP a belső-londoniban volt a legmaga-
sabb (188 ezer PPS), Bulgária észak-nyugati régiójában 
pedig a legalacsonyabb (9,3 ezer PPS).

Az EU-28 átlagának 1,5-szeresét összesen 21 régióban 
haladta meg az egy főre jutó GDP: öt Németországban, 
kettő-kettő Írországban, Ausztriában, Hollandiában és az 
Egyesült Királyságban; egy-egy régióval Belgium, Cseh-
ország, Dánia, Franciaország, Szlovákia, Lengyelország, 
Svédország, és Luxemburg is a legjobbak között volt.

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

A rangsor utolsó helyét elfoglaló Észak-Nyugat-
Bulgária (az uniós átlag 31%-a) előtt Mayotte, egy Fran-
ciaországhoz tartozó tengerentúli sziget, valamint még 
két bulgáriai régió képviselt közel azonos szintet (34–
35%). Összesen 20 régió GDP-jének fajlagos értéke nem 
érte el az uniós átlag felét. Közülük öt Bulgáriában, négy-
négy Görögországban és Magyarországon, három Len-
gyelországban, kettő-kettő Franciaországban, illetve 
Romániában található. A magyar régiók közül Észak-
Alföld (43%), Dél-Dunántúl (45%), Észak-Magyarország 
(46%) és Dél-Alföld (48%) volt ezen a fejlettségi szinten.

Az egy főre jutó GDP alakulását jelentősen befolyásolhatja 
az ingázók nagyfokú ki- és beáramlása. A jelentős ingázási 
beáramlás okozta teljesítménynövekedés a fővárosok vonat-
kozásában nyilvánul meg legszembetűnőbben. Részben ez-
zel is összefügg, hogy azokban a tagállamokban, ahol egynél 
több régió van, alapvetően a fővárosban, illetve a fővárosi 
régióban a legjelentősebb az egy főre jutó GDP összege. 
(Ez alól három kivétel van: a németországi Berlin, Kelet- és 
Közép-Írország (Dublin), valamint az olaszországi Lazio ré-
gió (Róma)). A 28 fővárosból, illetve fővárosi térségből a 12 
legjobb (az uniós átlag 1,5-szerese feletti) teljesítményt felmu-
tató többsége Nyugat- és Észak-Európában található. 
Ugyanezt a szintet még három kelet-közép-európai ország 
fővárosa (Prága, Pozsony, Varsó) érte el. Ugyanakkor a leg-
alacsonyabb (uniós átlag alatti) mutatójú fővárosok nagy ré-

sze is az utóbbi, illetve a dél-európai térségből került ki.
A kelet-közép-európai országok (ideértve – 

Ciprus és Málta kivételével – a 2000-es években 
csatlakozó 11 új tagállamot) átlagos egy főre jutó 
GDP-je gyakorlatilag a magyarországi szintnek 
megfelelő, 2017-ben nem érte el az uniós átlag 
héttizedét. Az egy lakosra jutó gazdasági teljesít-
mény a térség 59 régiójából 7-ben (a cseh, a szlo-
vák, a lengyel, a román, a magyar, a litván, va-
lamint a szlovén fővárosban, illetve fővárosi ré-
gióban) volt uniós átlagot meghaladó. Közülük a 
visegrádi országok fővárosai és Bukarest eseté-
ben mutatkozott az átlaghoz mért legnagyobb, 
87–39% közötti többlet. A kelet-közép-európai 
régiók háromnegyede viszont az EU-átlag 75, 
egynegyedük pedig annak 50%-ánál is alacso-
nyabb egy főre jutó teljesítményt ért el. Hazánk-
ban az utóbbi körbe tartozó négy magyar régión 
kívül még három fejlettségi színvonala volt az 
uniós átlag 50–75%-a között: a legfejlettebb vi-
déki régióé, Nyugat-Dunántúlé (72%), Közép-
Dunántúlé (63%), valamint Pest megyéé (53%).

Tölcsér Marianna

Az egy főre jutó GDP alakulása az EU kelet-közép-európai tagállamaiban, 2017 
(vásárlóerő-paritáson számolva, EU-28=100)*
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Fesztivál tudománnyal

A fesztivál szó hallatán a legtöbben 
valószínűleg a sörözős, koncertes 

nyári eseményekre gondolnak, és 
nem egy tudománynépszerűsítő 
programra. Így voltam ezzel jóma-
gam is, amíg részt nem vettem a 
cheltenhami tudományos fesztivá-
lon. 2019. május 13-án, amikor a 
zsűri az én nevemet mondta ki mint 
a FameLab magyarországi döntőjé-
nek nyertese, nem is sejtettem, hogy 
mi fog rám várni Angliában.

A FameLab tudománykommu-
nikációs verseny gyökerei 2005-ig 
nyúlnak vissza, ebben az évben ren-
dezték meg először a nyugat-angliai 
Cheltenham városának tudományos 
fesztiválja keretein belül a versenyt, 
amellyel színesíteni szerették volna 
a fesztivál műsorát és minél több te-
hetséges fiatal kutatónak szerették 
volna biztosítani a lehetőséget, hogy 
röviden, lényegre törően és izgal-
masan tudja bemutatni a kutatásait. 
A rendezvény elérte a célját, sőt a 
British Council segítségével 2007 óta 

résztvevőknek is lehetősége nyílt meg-
tartani előadásukat, így végképp nem 
volt oka senkinek se szomorkodni. 
A 25 előadást három elődöntős körre 
osztották fel, mindegyikben egy-egy 
háromfős zsűri döntötte el a három-
három továbbjutó személyét, valamint 
mindegyik elődöntős körből a közön-
ség is kiválaszthatott egy-egy verseny-
zőt. Így összesen 12 versenyző juthatott 
tovább a három előválogató körből. 
A zsűrinek nagyon nehéz dolga volt, 
és nem csupán azért, mert mindenki 
fantasztikus előadással érkezett, hanem 
az előadások sokszínűsége miatt is. 

Korán kelő              
kontinentális kéreg

A Föld ősrégi kőzeteinek új radio-
aktivitási modellje szerint – amely 

alaposan felforgathatja a kontinentális 
kéreg kialakulásáról eddig alkotott el-
képzeléseinket – sokkal hamarabb elő-
tűnhettek földrészek az óceánból, 
mint azt korábban gondolták, ám ezek 
a „kontinens-csírák” szinte egytől 
egyig nyomtalanul eltűntek.

Az ausztráliai Adelaide Egyetem 
kutatói két tanulmányban – me-
lyek a Precambrian Research, illetve 
a Lithos tudományos folyóiratban 
jelentek meg – tették közzé a több 
milliárd éves kőzetek új radioaktivi-
tás-modelljét, mely szerint bolygónk 
kezdetleges szárazföldi kérge vas-
tagabb, és sokkal korábbi lehetett,  
mint ahogyan azt a jelenlegi model-
lek sejtetik. Ez alapján a kontinensek 
akár már négy milliárd éve megje-
lenhettek bolygónkon. 

„Modellünket a korai Föld és a je-
lenkor közötti szakaszban lezajlott 
folyamatok megértéséhez használtuk 

történő újragondolására, beleértve a kon-
tinensek növekedési ütemét, és talán még 
a lemeztektonika kezdeteit is.”

A kutatók több mint 75 ezer magmás 
kőzetmintát vizsgáltak meg, me-
lyek a becslések szerint nagyjából a 
kontinensek kialakulásának korai 
szakaszából származnak. E kőzetek 
jelenkori radioaktivitását megha-
tározva egy négy mil l iárd évvel 
ezelőtti időszaktól napjainkig 

nemzetközi szinten is a tudomány-
kommunikáció egyik legismertebb 
és legkedveltebb bástyája. A ver-
senynek továbbra is a cheltenhami 
tudományos fesztivál ad otthont, így 
a verseny résztvevőjeként a fesztivál 
résztvevője is lettem.

A kint töltött 5 nap alatt számos 
tudományos és tudományos-isme-
retterjesztő előadást hallgathattunk 
meg, a szervezők pedig a témakörök 
kiválasztásánál is törekedtek arra, 
hogy minél aktuálisabb kérdések 
köré épüljenek a pódiumbeszélgeté-
sek, fórumok és előadások.

A FameLab döntőre 25 országból 
várták a résztvevőket, bár a csoport-
ban sosem lehetett érezni a versengés-
nek a legkisebb szikráját sem, hiszen 
már mindannyian eleve nyertesként 
érkeztünk. Ezalatt nem csak arra 
gondolok, hogy a saját hazánk verse-
nyein első helyezést értünk el, hanem 
arra is, hogy lehetőségünk nyílt egy 
ilyen hatalmas rendezvényen, számos 
ember előtt beszélni a témánkról és 
népszerűsíteni a tudományt. Idén első 
alkalommal a döntőbe be nem jutott 

fel. Ez alapján azt állítjuk, hogy a 
kezdetleges kéreg formálódását leg-
inkább a kőzetek radioaktivitása 
befolyásolta.” – mondta Derrick 
Hasterok, az Adelaide Egyetem 
Földtudományi Tanszékének, va-
lamint a Mawson Földtudományi 
Központ kutatója.

„Ha elméletünk helyesnek bizonyul, 
akkor szükség lehet a Föld fizikai és 
kémiai fejlődésének több szempontból 

A korábbi elmélet szerint a kéreg főként óceáni volt, néhány vékonyabb szárazföldi
 kiemelkedéssel, míg az új vastagabb, kiterjedtebb, ám később eltűnő kontinentális 

kéregrészeket feltételez (DERRICK HASTEROK NYOMÁN)
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A cseh versenyző aranyesőnek öltöz-
ve beszélt a növényvédőszerek pozitív 
hatásairól, az ausztrál pedig divatos 
cipőkön és tengeri élőlényeken keresz-
tül vezetett be minket a tengerparti 
bűnügyi nyomozók világába, a thai 
nyertes pedig azt mutatta be, hogyan 
lehet szöveti sebészeti módszerekkel 
valósággá formálni a Harry Potterben 
látott csontnövesztő bájitalt, de hallhat-
tunk előadást újszerű energiatárolási 
módszerekről, rákkutatásról és a Pita-
gorasz-tételről is.

A nemzetközi döntőn idén először az 
Angliát képviselő fiatalember nyert, 
aki a kutatócsoportja által fejlesztett, 
a tengeri élővilág megfigyelésére szol-
gáló akusztikai rendszerről tartott fe-
lejthetetlen és látványos előadást. Nem 
véletlen, hogy a közönségdíj is az ő 
zsebében landolt. A megosztott má-
sodik helyezést az ivóvizek tisztításá-
ról és mikroműanyag-mentesítéséről 
előadást tartó dél-afrikai lány, vala-
mint a fekete lyukakról és gravitá-
ciós hullámokról előadó hollandiai 
asztrofizikus érte el.

AsztAlos lillA

A palackok bevonására használt 
máz, vagy a szövegek és minták meg-
formázására használt színes anyagok 
nehézfémtartalma messze meghaladta 
a palackok anyagának fémtartalmát. 
Ebben az esetben az ólom mennyisége 
több tízezer μg/g, a kadmiumé ezer és 
tízezer μg/g közötti, valamint a kró-
mé is több száz μg/g mértékű volt a 
díszítőelemekben.

A palackok anyagában lévő nehéz-
fémek ekkora mennyiségben való-
színűleg nem jelentenek közvetlen 
egészségügyi kockázatot, már csak 
azért sem, mert az üvegből hétköz-
napi körülmények között gyakorla-
tilag kioldhatatlanok.

Az igazi problémát az újrahasznosí-
tás jellege adja. Idővel vagy feldúsul a 
nehézfémek mennyisége az üvegben, 

vagy bár kiválnak a fémek, de ekkor 
az újrahasznosító üzemek bocsátaná-
nak ki egyre több fémet a folyamat 
során. Mindez attól függ, hogy hány 
palack esetén alkalmaztak bevonatot, 
és hogy az alkalmazott mázak rea-
gálnak-e az eljárás során fellépő hő-
mérsékleten. Az elméleti számítások 
alapján az ólom hajlamosabb a palac-
kok anyagában maradni, míg a kad-
mium inkább távozik az újrahaszno-
sítás során, ami az üzemi dolgozókra 
és a környezetre jelent negatív hatást. 

A palackokat gyakran nem a fel-
használó országban állítják elő, így 
könnyen megeshet, hogy a helyi sza-
bályozástól eltérő mértékben hasz-
nálják a problémás fémeket. Ennek 
egyfajta megoldása lehet az impor-
tált palackok vizsgálata, de ered-
mény leginkább a hatályos szabályo-
zások szigorításával lenne elérhető.

DáviD tibor

terjedő skálát próbáltak megalkotni, 
amely a kőzetekben zajló radioaktív 
bomlás átlagos alakulását mutatja.

A kutatók a modellfuttatás eredmé-
nyeként szokatlan eltérést fedeztek fel 
a két milliárd évnél idősebb kőzetek 
radioaktivitásának változásában. Ami-
kor a szimuláció paraméterei közül a 
hőtermelés mértékét megemelték, az 
anomália megszűnt.  Ez alapján arra 
következtettek, hogy alapvetően több 
gránitszerű – azaz szárazföldi-típusú 
– kőzetnek kellett lennie, ám feltehe-
tően a magasabb radioaktivitás, vagyis 
a nagyobb hőtermelés miatt ezek vagy 
megolvadtak, vagy a tektonikus moz-
gások hatására egyszerűen megsem-
misültek, emiatt nem mutatkoznak 
nyomaik a geológiai rekordokban.

A földtörténeti múlt részletesebb fel-
tárása mellett az új modell segítségével 
a kutatók képesek lehetnek a kőzetek 
radioaktivitását megbecsülni azokon 
a helyeken is, ahonnan kevés vagy 
semmilyen minta nem áll rendelke-
zésre. Emellett segítséget nyújthat a 
geotermális potenciállal bíró forró 
kőzetek megtalálásában, valamint új 
lehetőségként szolgálhat az üledékes 
medencékben zajló szénhidrogén-kép-
ződés pontosabb modellezéséhez is. 

szoucsek áDám

Nehéz ügy

Az elmúlt nagyjából három évtized 
fontos törekvésévé vált a szeny-

nyezőanyagok jelenlétének csökken-
tése az élelmiszer-alapanyagokban és 
a csomagolásokban egyaránt. 

Nem megfelelő eljárással, a külön-
böző használati célú üvegeszközöket 
szétválogatás nélkül újrahasznosítva 
a keletkező tárgyak tartalmazhatnak 
olyan nehézfémeket, melyek az embe-
ri egészségre fokozottan ártalmasak. 
Ilyen anyag többek között az ólom, a 
kadmium, a króm és a higany.

Az Environmental Science & Technology 
folyóiratban megjelent friss publikáció 
az Egyesült Királyság boltjainak polca-
iról származó alkoholos italok csoma-
golását, az üvegpalackokat vizsgálta. 

E termékek jellemzően színes bevona-
tot is kapnak, betűk szerepelnek rajtuk 
és akár a palack üvegében is megje-
lenhet a színezés. A kutatásban sörök, 
borok és nagy alkoholszázalékú italok 
üvegét és díszített részeit is elemezték 
anyagvizsgálati módszerekkel.

Majdnem minden esetben ki lehetett 
mutatni ólom- és kadmiumtartalmat 
a palackok anyagában. A króm a zöld 
színű üvegekben minden esetben, míg 
a barna palackok 40 százalékában volt 
észlelhető, az átlátszó üvegek nem tar-
talmazták a fémet. Ez feltehetően in-
kább a zöld színezőanyagként is hasz-
nált króm(III)-oxidnak tulajdonítható, 
semmint az erősen mérgező és rákkeltő 
króm(VI)-oxidnak. Egy grammnyi 
anyagban 30 és 1120 μg közötti ólmot, 
11 és 35 μg közötti kadmiumot, vala-
mint 200 és 700 μg közötti krómot ész-
leltek a mérőeszközök. Higany nyomát 
nem találták a vizsgálatok során.

A zöld üveg színezőanyagként krómvegyületet is tartalmazhat
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Földön kívüli földek 
nyomában

Az utóbbi idő egyik legizgalma-
sabb kutatási területe a csillagá-

szaton belül a más csillagok körül 
keringő planéták, az exobolygók 
után folytatott vadászat. Az elmúlt 
három évtizedben több ezret ismer-
tünk meg közülük. Az exoplanet.eu 
adatbázisa lapzártakor 4091 felfede-
zést sorol fel, ezek több, mint felét a 
Kepler-űrtávcső jegyzi. Csakhogy az 
ismert exobolygók többsége csillag-
jához közel keringő gázóriás, – nyil-
ván ezeket a legkönnyebb észrevenni 
– márpedig a kutatók sokkal inkább 
a földhöz hasonló adottságokkal ren-
delkező égitestek megismerésére tö-
rekszenek. Utóbbiakból alig néhá-
nyat fedeztek fel eddig, ráadásul a 
létezésük tényén kívül alig tudunk 
róluk valamit. A közeli csillagok lak-
ható övezetében keringő földszerű 
bolygók felkutatására, továbbá az ot-
tani oxigén, valamint biomarkerek 
kimutatására jött létre a Breakthrough 
Watch projekt. 

A program keretében a hozzánk 
legközelebbi rendszer, az α Centauri 
csillagait vizsgálják egy erre a cél-
ra épített (pontosabban egy korábbi 
műszerből átépített) berendezéssel az 
Európai Déli Obszervatórium 8 mé-
teres Yepun nevű távcsövére szerelt 
REAR-rel. A készülék a megfi-
gyelt csillagok fényét kitakarja, 

így a körülöttük keringő esetleges 
bolygókat leleplezheti infravörös 
sugárzásuk. Bár 2016-ban a Proxi-
ma nevű csillag mellett találtak egy 
Földhöz hasonló planétát, arról a ku-
tatók véleménye is megoszlik, hogy 
az egymáshoz jóval közelebb keringő 
A és B komponens körül stabil pályán 
tud-e maradni egy lényegesen kisebb 
égitest. Az új berendezés nemcsak 
detektálni képes a vizsgált helyen tar-
tózkodó  exobolygókat, hanem – mi-
vel azok hősugárzását figyeli – hírt ad 
az ottani hőmérsékleti viszonyokról 
is. A műszerrel szerzett tapasztalatok 
kiválóan kamatoztathatók a Cerro 
Armazonesen (Chile) épülő 39 méter 
átmérőjű Rendkívül Nagy Távcső 
(ELT) exobolygókereső műszereinek 
fejlesztése során is.

 J. s. A.

Adaptív tanulás                   
a muslicáknál

Egy látvány ami ragadozót jelent-
het, egy jó vacsorát előre jelző 

szag, vagy egy veszélyt jelző hang 
észlelése egy állat túlésését jelentheti, 
ezért fontos megtanulni. 

A tanulás egyszerű módja a társítás. 
Ha a kutya csengőszót hall az etetés 
előtt, néhány ilyen társítás után már 
pusztán a csengőszó is nyálazást ered-
ményez nála. A csengő a táplálékot 
előre jelzi. A Rockefeller Egyetem 
kutatóinak vizsgálata kiderítette, 
hogy a jelzőinger időzítése is fontos. 

Abból indultak ki, hogy ha az ese-
mények  sorrendje megváltozik, ha 
például a csengő a táplálkozás végén 
szól, akkor ez negatív asszociációt 
eredményez. A kutatók kutyák he-
lyett gyümölcslegyekkel dolgoztak 
és jutalomfalat helyett egy olyan 
technikát alkalmaztak, amellyel 
a jutalmazáskor ingerületbe jövő 
neuronokat közvetlenül stimulál-
ták, így az ingerlés időzítése precí-
zen kontrollálható volt. Kiderült, 
hogy a folyamatba olyan idegpá-
lyák kapcsolódnak be, amelyek a 
gyengítéséért vagy erősítésésért 
felelősek, attól függően, hogy az 
inger előtt vagy után aktiválódtak. 
A sorrendet tehát ilyen módon de-
kódolja a rovaragy. Az is kiderült, 
hogy ha az adott inger nem nyer 

ÉT-ETOLÓGIA

pozitív megerősítést, a szinapszisok 
ugyanolyan gyorsan eltűnhetnek, 
ahogyan keletkeznek.

Mivel az állatok környezetében 
egész nap zajlik az élet, csak a pre-
diktív értékűekre, a külső pozitív 
eseményeket jól jósló ingerekre érde-
mes odafigyelni. A kutatók szerint 
a vizsgálat az emlősagy működésére 
vonatkozóan is fontos alapokat nyújt.

bilkó ágnes
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PRÓBÁLJA KI 
LEGÚJABB
NYELVVIZSGÁNKAT! 

Az első hazai fejlesztésű  
számítógépes nyelvvizsga

AZ ÚJ NEMZEDÉKNEK!

Államilag elismert nyelvvizsga

Az érdeslevelűek családjába tartozó Onosma tornense mindössze 
egyetlen állománya létezik, az is az északi határ mentén, Torna-
nádaska hegyén és a szomszédos, de már szlovákiai területre eső 
Szádelői-völgy fölötti sziklagyepen. A kicsiny állományt nagyban 
veszélyezteti az élőhelyén tapasztalható beerdősülés, illetve a koráb-
ban betelepített idegenhonos bálványfa agresszív terjeszkedése. 
Fokozottan védett növényünk.

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyze-
tet. A 10. heti Élet és Tudományban elkezdődő 20 hetes rejtvény-
ciklusunk ezen a héten a végére ért. A négyzetek betűi – helyes 
sorrendbe rakva – egy 150 éve született magyar botanikus nevét 
adják ki. A név beküldésének határideje: 2019. július 30. A meg-
fejtők között az Élet és Tudomány negyedéves előfizetését sor-
soljuk ki. 

VÍZSZINTES: 1. Hangulat. 5. Kihívóan fölényes. 11. Alépítmény jelle-
gű szerkezet. 13. Föntről hajít. 14. Némán rovó! 15. Nem ártana neki. 
17. ... fiai; Kákosy László 1979-es kötete. 18. Sebesít a sav. 19. Svéd-
ország, atlaszbeli rövidítéssel. 20. Arra a helyre lép. 22. Az ír és a skót 
nyelv őse. 23. A védett faj közönséges neve. 25. Fejlődés. 26. Mázát 
vesztett. 27. Kolumbia, atlaszbeli rövidítéssel. 28. Könnyen rászedhető 
ember. 29. Páratlanul laza! 30. Plédet, kisebb szőnyeget portalanít. 31. 
Az irídium vegyjele. 32. Az áramerősség egysége. 34. Udvariatlan kíná-
lás. 36. Reklamáció. 37. Csapat, az angolból átvett szóval.

FÜGGŐLEGES: 1. Adattároló hivatali karton. 2. Princípium. 3. Doboz 
szélei! 4. Változat. 6. Kivív. 7. Terület, röv. 8. Meggydzsem közepében 

Próbálja ki!

van! 9. Kisebb cirkáló. 10. Tágas étkezőhelyiség. 12. Háttartó a széken. 
16. Lámpa, törülköző stb. tartója is lehet. 18. Karjalai. 19. Szeglet. 21. 
Rücskös ütőfelületű kőfaragó kalapács. 22. Masinéria. 24. Autókor-
mány. 28. Fanyar ízű gyümölcs. 30. Mauna ...; vulkán Hawaii szigetén. 
31. Becézett Izabella. 33. Paraván szélei! 35. Szintén ne.

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: magyarföldi husáng

Kedves Olvasóink!

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

meg a szerkesztőségben.
Jó szórakozást kívánunk lapunk  

olvasásához!
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A kora újkori (XVI–
XVIII. századi) lengyel 
nemesség a szarmatáktól 
eredeztette magát, ezen ala-

pult a lengyel szarmatizmus ideológiája. Sarmatia a XVI. szá-
zad első felének humanista írásaiban tűnt föl először Len-
gyelország neveként, érdekes módon egy időben azzal, hogy 
Petrus Ransanus a magyarokat származtatta a szarmatáktól. 
A szarmata leszármazástudat a magyar nemesi ideológia 
szkíta és hun leszármazástudatával is párhuzamba állítható.
Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban lát-
ható legújabb, Szarmaták: Mítosz és valóság című 
kiállítása ezt a témát járja körbe.

Mivel a lengyelországi népesség közel tizede nemesem-
ber volt, a szarmatizmus széles körben formálta a lengyel 
népi-nemzeti öntudatot. A szarmatizmus keleties eleme-
ket mutató, övvel összefogott hosszú kaftános viseletet, 
frizurát, huszárharcmodort, és történeti nemesi tudatot 
együttesen jelentett. Bár a lengyel-szarmata rokonság 
elképzelése ma már történelmi fikciónak tekinthető, 
kultúrtörténeti tényezőként és a lengyel nemzeti öntu-
dat kialakulásában játszott szerepe miatt jelentős volt.

Az augusztus 31-ig látható kiállítás a szarmatizmus XVI-
XVII. századi anyagi kultúrában, viseleti tárgyakban, fegyver-
zetben, képzőművészetben tükröződő ideológiáját állítja kont-
rasztba a Kárpát-medence gazdag, valódi kora szarmata lelet-
anyagával, az elsőként az I-II. században az Alföldre telepedő 
jazigok, majd a roxolánok és alánok temetőinek hagyatékával, 
a halmos temetkezésektől és a valóban harcias ókori szarmaták 
fegyvereitől a mindennapok jellegzetes, szürke színű szarmata 
edényművességéig vagy épp a tarka gyöngyhímzéses szarma-
ta női nadrágok és szoknyák maradványaiig.

Mi a szökröny? Mi a szekrényláda? 
Mi a koporsó, a koporsóláda, a sifo-
nér, a szuszék, az ómárium? Mikor 
kezdték használni a ruhásszekrényt? 
Hogyan jött divatba? Hogyan vál-

tozott? Hogyan alakult ki a kisalföldi festett ruhásszekrény?
A szëkrӛny – szökrönytől szekrényig című időszaki 

néprajzi tárlat komplex nézőpontból, élményszerűen próbálja 
bemutatni a festett ruhásszekrényeket és ládákat, miközben a 
fenti kérdésekre próbál válaszokat adni. A Hansági Múze-
umban látható kiállítás gerincét a múzeum saját gyűjtemé-
nye, a jellegzetes kisalföldi festett ruhásszekrények, vala-
mint festett ládák adják. Ezt öleli át a tablók sorozata, ahol 
3-4 tabló alkot egy-egy etapot.

A NYELV például a szavakról szól: mit jelent a szekrény 
vagy éppen a koporsó szavunk? Mi szerepelt Mahmud al-
Kashgari szótárában vagy Ráskay Lea Margit-legendájában? 
Honnan ered, milyen jelentésváltozáson ment át egy-egy ki-
fejezés? A JELKÉP a díszítés, a motívumok, valamint a bú-
torok hordozta presztízsérték kérdését boncolgatja. Néhány 
tabló a szekrény életútját mutatja be egy lakásban. Más tabló 

viszont a jelenről szól, megemlítve a Néprajzi Múzeum 
MaDok programját, a jelenkorkutatást, illetve a „hagyomá-
nyos” szekrények megjelenését egyes galériák árverési kata-
lógusában. A szeptember 1-ig látható kiállításon érdekes 
feladatokkal, korabeli dokumentumokkal és akár zsákba-
macskákkal is találkozhatnak a látogatók.

A 125 éve született André 
Kertészre emlékezik a Petőfi 
Irodalmi Múzeum legújabb, 
André Kertész – A ka-
mera poétája című kiállí-
tása. A világhírű fotóművész 

Kertész Andor néven 1894. július 2-án született Budapesten.
A múzeum gyűjteményében számos, a közönség számára 

eddig ismeretlen fotó, illetve fotósorozat található, mint 
például az Adyt idéző Párizs sorozata, melyek most mél-
tán kerülnek bemutatásra.

A kiállításon a múzeum saját gyűjteményeiben (PIM, 
Kassák Múzeum, Országos Színháztörténeti Múzeum és 
Intézet) található, Kertészre vonatkozó fotókat és doku-
mentumokat tárja a nyilvánosság elé. Bölöni György, Bajo-
mi Lázár Endre, Kassák Lajos, Mirkovszky Mária és  Blattner 
Géza hagyatéka jelentős számú, több mint hetven Kertész 
fényképet juttatott a gyűjteménybe. 

A kiállításon az André Kertész által készített lírai, elle-
sett pillanatokat, tárgyakat, városrészleteket, portrékat, 
mozdulatművészeti képeket egészíti ki a néhány róla ké-
szült felvétel, levelei, hangja, és a párizsi tartózkodása egy 
évtizedének magyar vonatkozású dokumentumai.

A november 6-ig nyitva tartó tárlatot megtekintve a 
francia fővárost benépesítő emigráns magyar művészek 
életébe is bepillantást nyerhetnek a látogatók. Kiemelve 
Kertész és az író Bölöni György, valamint a festő Tihanyi 
Lajos barátságát, a sok közös együtt töltött alkalmat épp-
úgy, mint az újdonságával a francia avantgárd színházi 
életbe berobbanó Blattner-féle bábszínház előadásait, 
díszleteit, tagjainak felszabadult mulatozásait.

A székesfehérvári Szent Ist-
ván Király Múzeum és a Ma-
gyar Műszaki és Közlekedési 
Múzeum közös kiállításban 
emlékezik meg az egyik egy-

kor volt legnagyobb hazai iparvállalat, az Ikarus Karosz-
széria és Járműgyár múltjáról. Az IKARUSZ – A busz 
című tárlaton külön hangsúlyt kap a székesfehérvári üzem 
és az ott gyártott autóbuszok története.

Az 1960-as évekre a világ legnagyobb autóbuszgyárává 
előlépő vállalat históriája fotók, plakátok, film, Ikaru-
sos relikviák és makettek segítségével elevenedik meg. 
A július 21-ig látható tárlaton a látogatók bepillanthat-
nak a gyártósorokon folyó munkába, a legsikeresebb típu-
sok tervezésének folyamatába, és az üzemi életbe is. 

Ideológia vagy valóság?

Magyar gyártmány

Ruháink otthona

Lírai fotók
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A hátlapon
Gyöngyvirág utcai 
református templom
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Újítások a száguldó cirkusznál
A 34. magyar nagydíj lesz a 2019-es 
Formula–1 világbajnokság tizenket-
tedik futama, amelyet augusztus 
4-én rendeznek meg Mogyoródon a 
Hungaroringen. Ettől az évtől is több 
technikai változás következett be, 
ami főleg a versenygépeket érinti 
néhány kisebb módosítás mellett.

A Kárpát-medence 
legkorábbi írásemlékei
A legkorábbi írásemlékek Kárpát-
medencei megjelenésének idejéről 
meglehetősen eltérnek a vélemé-
nyek. Kolozsváron, az Erdélyi 
Nemzeti Történelmi Múzeumban 
a nyár végéig látható az a kiállítás, 
amely talán a legtöbb vitát kiváltó 
Kárpát-medencei őskori leleteket, az 
alsótatárlakai táblákat mutatja be.

Mohakupackák 
a Debreceni Állatkertben
A vietnami mohabéka három példá-
nya pár napja a Debreceni Állatkert 
és Pálmaház lakója. Az ujjbegyen el-
férő, madárcsicsergésre emlékeztető 
hangot kiadó állatka a békagyűjtők 
egyik kedvence, állatkertekben azon-
ban viszonylag ritka. Világszerte 77, 
Európában 43 állatkertben található 
meg, Magyarországon pedig, egye-
dül Debrecenben látható.

Bár Székelyföldön a katolikus egy-
ház a legnagyobb, a hívők száma 
alapján a második a református 
vallás. Az együttélés nem mindig 
volt zökkenőmentes, azonban a vi-
lágon először Erdélyben mondták 
ki a szabad vallásgyakorlás jogát az 
1568. évi tordai országgyűlésen. 

Sepsiszentgyörgy Háromszék legje-
lentősebb városa, ma Kovászna megye 
székhelye. Lakosainak több mint har-
mada református. A Gyöngyvirág ut-
cai templom a város negyedik refor-
mátus temploma lett. A korábban 
meglévő három helyi református gyü-
lekezet újrafelosztásával 2005-ben lét-
rehozták az ezernyolcszáz lelkes ne-
gyedik gyülekezetet, a Gyöngyvirág 
Utcai Református Egyházközséget. 
A templomuk hat évig épült Zakariás 
Attila István építész tervei alapján, és 
2017. augusztus 27-én, az új kenyér 
ünnepén szentelték fel. 

Az Ybl-díjas Zakariás Attila István 
életműve a korán felfedezett, megismert 
és megszeretett népi építészetben gyöke-
rezik (a népi kultúrának egyéb formáival 
is foglalkozott), de erősen támaszkodik 
az erdélyi egyházi és világi műemlékekre 
is. Nagy csodálója ezeknek a műemlé-
keknek, így rekonstrukciókban is több-
ször szerepet vállal. Ebből a kettőből ala-
kult ki egyéni stílusa, építészeti formavi-
lága, ami egyszerre modern és hagyo-
mánytisztelő. Ars poeticájában három 
dolgot emel ki: „nincs alkotói szárnyalás 
gyökerek nélkül, nincs építész ha nem vezérli 
őt a hely szelleme, és nincs építészet, csak az 
építmény és környezet szerves egysége”.

A képen látható épületegyüttes egy 
már kialakult erdélyi népi építészeti ih-
letésű Zakariás architektúra. A fa és a 
kő jelenléte tipikusnak mondható, 
együttes használata nem csupán a 
külcsínt szolgálja, hanem e két elem 
élővé teszi a hagyomány és a modern 
világ közötti folytonosságot.

Kép és szöveg: Pásztor Péter
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