
Á r a :  4 2 0  F t  

KÍNAI HOLDSZONDA • KÖZGAZDASÁGI ÁLLATSÁGOK • GALAKTIKUS FÜGGÖNY                                                                                                                     EBOLA-STOP • VILÁGELSŐ ATLASZ • MEDVEÁLLATKÁK A HOLDON? • IDEGÖLŐ UTAZÁS                                                                                                                    
                                                                                                                     

ÉLET            TUDOMÁNYes

E
lő

fi
ze

tő
kn

ek
: 

31
0 

F
t  

L X X I V .  é v f o l y a m    3 5 .  s z á m    2 0 1 9 . a u g u s z t u s  3 0 .

Az óriás bokrosgomba



1090   É l e t É s  tu d o m á n y   2019/35

 

ÉLET ÉS TUDOMÁNY  LXXIV. évfolyam 35. szám  2019. augusztus 30. Digitális változatban: dimag.hu 

1091 Első kézből
 • A SZINAPSZISOK SZÁMA ÉS 
   AZ AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVAR
   Reichardt Richárd
	 •	ÓRIÁSPAPAGÁJ	A	MESSZI	DÉLRŐL
   Segesdi Martin

 • HATÉKONY EBOLAGYÓGYSZEREK
   A LÁTHATÁRON 
   Kovács Márk
1094 315 éve választották Erdély fejedelmévé  
 II. RÁKÓCZI FERENC EMLÉKEZETE 
 Lőcsei Gabriella

1098 Meglepetés a gleccser alatt

 JÉGBE FAGYOTT KRÁTER
 Landy-Gyebnár Mónika
1099 Egyedi változatosságtól a klímaváltozásig 
 A	SOKSZÍNŰ	SZÉNCINEGE		
 Laczi Miklós, Török János
1102 Óramutatók 

 MADÁRHANGÚ ÓRA
  Szűcs László
1103 Térképek a múltból 

 AGROGEOLÓGIÁBÓL TALAJTAN 
 Babinszki Edit
1107 Dél-Magyarország szerb megszállása  

A BARANYA–BAJAI SZAKADÁR 
KÖZTÁRSASÁG

  Csarnai Márk 

1110 Csillagnaptár
 SZEPTEMBER
  L. H.
1112 LogIQs 
1113 Adatok és tények
 NAPONTA 15 EZER 
 KISGYERMEK HAL MEG   
 Hidas Zsuzsanna
1114 A tudomány világa 

•	VILÁGELSŐ	LETT	
   A NEMZETI ATLASZUNK

 • HET-TEL A 
   SZUPERNÓVÁK NYOMÁBAN 
   Vinkó József
 • IDEGŐRLŐ	UTAZÁS
   Dávid Tibor
 • POSZT-TRAUMATIKUS STRESSZ 
   ÉS	A	KORMOSFEJŰ CINEGÉK
   Bilkó Ágnes
 • ÉLNEK-E A HOLDON
   MEDVEÁLLATKÁK?
   L. Gy. M.
1117 REJTVÉNY

Schmidt János

1118 ÉT-IRÁNYTŰ
Bánsághy Nóra 

1119 A hátlapon
 ÓRIÁS BOKROSGOMBA
 Locsmándi Csaba

Az irodalmi, ezen belül a határon túli magyar lírával és pró-
zával kapcsolatos ismeretterjesztés szegényebb lett egy ki-
emelkedő egyéniséggel: július 19-én elhunyt Ugrin Aranka, 
könyvkiadói és televíziós szerkesztő, művelődésszervező.

Balassagyarmaton született 1948-ban. Az ELTE 
Bölcsészkarának elvégzése után 1974–77-ben a Petőfi Iro-
dalmi Múzeumban lett kézirattáros. 1978-tól a Szépiro-
dalmi Könyvkiadó szerkesztője, 1988-tól főszerkesztője 
volt. Feladatai közé tartozott a határon túli magyar 
könyvkiadók anyaországi ügyeinek koordinálása. 1985–
89-ben négy éven át szerkesztette a Magyar Levelestár cí-
mű könyvsorozatot. Fő kutatási területe a XIX. század és 
a Kárpát-medence kortárs magyar irodalma volt. 

Életpályájának egy fontos állomásaként a hungarológiai 
tevékenységbe, egyben művelődésszervezésbe is belekós-
tolt, amikor néhai férjét, Bodrog Miklós pszichoterapeutát 

elkísérte lelkészi szolgálatára Caracasba, ahol ő maga 
1992–93-ban a venezuelai magyar kolónia szervező titká-
raként számtalan kulturális és ismeretterjesztő esemény 
koordinátoraként, egyben a közösség életének mozgató-
jaként tevékenykedett.

Hazatérve 1993-tól az újonnan indult Duna Televízió-
ban lett irodalmi szerkesztő, 1997-től 2006-ig a Művé-
szeti Főszerkesztőség vezetője.

Lapunkkal szorosabb kapcsolatban 1992-től a Tamási 
Áron Alapítvány kurátoraként, majd elnökeként ál lt, 
több rendezvényük kapcsán is együttműködtünk. 
A Petőfi Irodalmi Múzeumban a Digitális Irodalmi 
Akadémia Tamási Áron-szakértőjeként tevékenyke-
dett 2001-től haláláig.

Emlékét – barátai, munkatársai, tisztelői mellett –
számtalan általa szerkesztett kötet, köztük a  hiánypótló, 
2000-ben kiadott Ezer esztendő című millenniumi olva-
sókönyv is megőrzi.

Gózon Ákos

Kedves Olvasónk!

Címlapon: Potyó Imre felvétele A sokszínű 
széncinege című cikkhez
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közvetlen környezetére is hatással van 
az adott mutáció. Mindez azzal jár 
együtt, hogy a kutatók csak a legszél-
sőségesebb formákra figyelnek fel, 
amelyek azonban valódi szövetben 
sohasem fordulhatnának elő.

Egy kanadai kutatócsoport egy 
viszonylag új, néhány éve bemuta-
tott megközelítés segítségével kerül-
te meg ezt a problémát: a vizsgált 
idegsejteket jelöletlen idegsejtekből 
és gliasejtekből álló alapra helyezték 
el, így a sejtek elvileg közel azonos 
környezetben fejlődtek és pon-
tosabban mutatták a génmutáció 
közvetlen hatásait. A kutatók két 
ASZ-os személytől származó szö-
vetmintából hoztak létre őssejte-
ket, akiknél a SHANK2 gén bi-
zonyítottan működésképtelen volt. 
A két személy három közeli hoz-
zátartozója és egy független do-
nor sejtjeiből létrehozott őssejtek 
szolgáltak összehasonlítási alapul. 
A sejtkultúrákban 9 hét elteltével 
immunfestéssel tették láthatóvá a 
szinapszisokat, amit a szinapszisok 
egyik alapvető (fehérje) alkotójára 
vonatkozó specifikus antitestekkel 
értek el. A SHANK2 mutáns sejtek 
jóval több szinapszist létesítettek a 
szomszédos idegsejtekkel, sőt a dend-
ritfájuk elágazásainak száma és teljes 
hossza is nagyobb volt a kontrollsej-
tekhez képest.

A kutatók mindezek alapján arra 
következtettek, hogy a SHANK2 
a szinapszisok képződését, vagyis a 
szinaptogenezist állítja le a tipikus 
fejlődés során. Amennyiben ez el-
marad, jóval több idegsejtkapcsolat 
alakulhat ki a neuronok között, 
ami együttjár a szinapszisok zömét 
hordozó dendritfa kiterjedésével is.

A szinapszisok 
száma és az autizmus 
spektrum zavar

Az autizmus spektrum zavar 
(ASZ) az idegrendszer rendelle-
nes fejlődésének következménye, 
egy idegfejlődési zavar, melynek 
fő tünetei a társas viselkedés és 
a kommunikáció lecsökkenése, 
a beszűkült érdeklődés és akár a 

repetitív viselkedés. Az ASZ kialaku-
lásának hátterében álló pontos mecha-
nizmusokat egyelőre nem ismerjük, 
azonban számos nyomon halad a 
jelenség kutatása. Az ASZ geneti-
kai háttere meglehetősen összetett, 
többek között a SHANK2 gén is 
kapcsolatba hozható vele. A gén 
által kódolt fehérje részt vesz az 
idegsejtkapcsolatok (szinapszisok) 
működésében, sőt feltételezhető, 
hogy szükséges a szinapszisok kiala-
kulásához is.

Az idegsejtek működése szempont-
jából fontos gének hatásainak vizsgá-
latára egy bevált módszer a mester-
ségesen előállított pluripotens őssej-
tekből létrehozott idegsejtkultúrák 
megfigyelése. A pluripotens őssejtek 
akár a bőrben található kötőszöve-
ti sejtekből is előállíthatók, maguk 
pedig a szervezet szinte bármelyik 
sejtjét képesek osztódva létrehozni. 
A módszer egyik hátulütője azon-
ban az, hogy a különböző mutáció-
kat hordozó idegsejtek kultúrái nagy 
változatosságot mutatnak, amit rész-
ben az okozhat, hogy az egyes sejtek 

A szinapszisok központi jelentőség-
gel bírnak az idegrendszer működése 
szempontjából. Például ahhoz, hogy 
a külvilág ingereit észlelhessük, az in-
gerek felfogására alkalmas sejtektől 
magasabb rendű neuronokhoz kell 
eljuttatni az inger által kiváltott válto-
zást. Hasonló a helyzet mondjuk egy 
mozdulat esetében is: a magasabb ren-
dű mozgatósejtekben létrejövő változá-
soknak egészen az izmokig kell eljutni, 
hogy az áhított akció bekövetkezhes-
sen. Az említett változások, melyek 
gyakorlatilag az ionösszetétel apró, idő-
leges eltolódásai a membrán közvetlen 
közelében, a szinapszisok által tevőd-
nek át egyik idegsejtről a másikra. 

A szinapszisok mennyiségének meg-
változása azonban egyáltalán nem vi-
lágos, hogy milyen jelenségeket szül 
az idegsejthálózatok vagy éppen a 
viselkedés szintjén. Elképzelhető pél-
dául, hogy bizonyos idegsejtek között 
a szinapszisok számának megnöveke-
dése következtében a sejthálózat köny-
nyebben aktiválódik újra, ami akár 
egy megfelelően erős emléknyom jel-
lemzője lehet. A szinapszisok számá-
nak megnövekedése azonban az adott 
idegsejtek nemkívánatos aktivációját 
is okozhatja, ami gátolhatja az emlé-
kezeti reprezentációk dinamikus vál-
tozását, s ez utóbbi vélhetően szintén a 
normális emlékezet egyik alappillére.

Összességében tehát az autizmus 
spektrum zavarral kapcsolatba hoz-
ható egyik gén (SHANK2) mutá-
ciója a szinaptogenezis elhúzódását 
okozza, ami sokféleképp hathat az 
érintett idegsejthálózatokra és ez 
végső soron egyelőre ismeretlen mó-
don az ASZ-ra jellemző viselkedéses 
sajátosságokhoz vezethet.

ReichaRdt RicháRd

Az autizmus spektrum zavar néhány jellemző tünete 

A kutatás eredményeinek egyszerű 
vizuális reprezentációja: a SHANK2 mutáns 

idegsejtek dendritfája elágazóbb, 
mint a kontrollidegsejteké 

(FORRÁS: NATURE NEUROSCIENCE;

PHILIP PATENALL RAJZA)
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gerinctelenekkel táplálkozó kivifélék 
(Apterygidae). Különleges papagájok 
is honosak itt, mint például a nagy-
testű, a levegőbe emelkedni képtelen 
kakapó (Strigops habroptila), más néven 
bagolypapagáj vagy az erőteljes cső-
rű, mindenevő (olykor bárányokra is 
támadó) kea (Nestor notabilis). Sajnála-
tos módon utóbbi 3 példaállat száma 
jócskán megfogyatkozott mára, és 
fennmaradásukért komoly munkát 
folytatnak az állatvédők és természet-
védelmi szakemberek.

Nemrég, a szigetország egykori 
szárazföldi élővilágát kutató paleon-
tológusok meghökkentő felfedezést 
tettek: rábukkantak egy eddig isme-
retlen, szinte óriásnak mondható egy-
kori papagáj kövületeire. Új nemzetség 
új fajaként, töredékes végtagcsontok 
alapján írták le a Heracles inexpectatust. 
A Biology Letters szaklapban publikált 
állat körülbelül 1 méter magas volt, a 
csontok alapján súlyát nagyjából 7 kilo-
grammosra becsülik, és így akár kétszer 
akkora is lehetett mint a legnehezebb is-
mert mai papagáj, a kakapó. A leletek 
Új-Zéland déli szigetéről Saint Bathans 
közeléből kerültek elő, a kutatásokat 
Trevor Worthy, az ausztráliai Flinders 
Egyetem (Adelaide) munkatársa veze-
ti. A rokonságához képest hatalmasra 
megnőtt papagáj felfedezése meglepe-
tésként érte a paleontológusokat, mert 
korábban semmi nem utalt hasonló ál-
lat jelenlétére a lelőhelyről.

A Saint Bathans-fauna 19–16 mil-
lió évvel ezelőtt (miocén időszakban) 
élt állatokból áll. A kutatók jelenleg is 
dolgoznak a leletanyag leírásán, mert a 
maradványok vizsgálatával betekintést 
nyerhetnek a mai vagy épp a közel-
múltban kipusztult szárazföldi állatok 
eredetébe. A lelőhelyről a korábbi ku-
tatások során már előkerült több ma 

Óriáspapagáj                 
a messzi délről

A szigetek madárvilága sok különle-
ges testfelépítésű és életmódú fajban 
gazdag, nem egy közülük meghök-
kentően nagyméretű a kontinenseken 
élő rokonaihoz képest. Ilyen nagy és 
röpképtelen galamb volt például a 
mára kihalt mauríciuszi dodó (Raphus 
cucullatus), de Új-Kaledónia, Fidzsi, 
Málta és Hawaii szigetein is éltek egy-
kor meglepően nagy röpképtelen szár-
nyasok. Új-Zéland is az óriásmadarak-
ról világhírű 1892 óta, amikor is elő-
ször említették a mára szintén kipusz-
tult moákat (Dinornithidae), melyek 
a szigetország ikonikus röpképtelen 
óriásmadarai. A különböző moafajok 
mellett azonban más érdekfeszítő ma-
darak is ismertek a messzi déli szige-
tekről: röpképtelen lúd- és darualakú-
ak, sőt óriássasok is éltek itt. Ugyan-
csak Új-Zéland lakói az éjszakai élet-
módú, üreglakó és a talajban található 

is élő állatcsoport korai képviselője, de 
felfedeztek eddig ismeretlen, furcsa 
lények, például üreglakó denevérek 
fosszíliáit is. A kutatások körülbelül 
20 éve zajlanak, a lelőhely fő jelentő-
sége pedig az, hogy egy eddig kevéssé 
ismert időszakot reprezentál, így kitölt 
egy időbeli űrt a szigetország élővilá-
gának múltjában.

Saint Bathansnál a 10 centiméternél 
nagyobb leletek nagyon ritkák: általá-
ban kis csontok vagy nagyobbak tö-
redékei kerülnek csak elő. A Heracles-
hez tartozó maradványok nagy mére-
te valójában késleltette a felfedezést, 
mivel amikor a kutatók 2008-ban 
megtalálták azokat, előzetesen mint 
ragadozómadár csontokat katalogi-
zálták. Később Ellen Mather hallgató, 
aki ragadozómadár-maradványokkal 
foglalkozott, felfigyelt rá, hogy a le-
let valószínűleg tévesen lett besorolva. 
A közelebbi vizsgálat feltárta, hogy a 
leletek olyan anatómiai karaktereket 
hordoznak, melyek együttes jelenléte 
a csontokon csak papagájoknál ismert. 
Az új faj tudományos neve – Heracles 
inexpectatus – a görög mitológiából 
Herkulesre, illetve a lelet váratlansá-
gára (inexpectatus) utal.

A csontok további adatokat is elárul-
tak az egykori madárról: mivel azok 
eléggé tömörek és nehezek, az óriás-
papagáj a kutatók elképzelése alapján 
röpképtelen lehetett és valószínűleg a 
talajra hullott magokkal, esetleg gyü-
mölcsökkel táplálkozhatott. Továbbá 
mivel a csontok anatómiája hasonló a 
mai kakapóéhoz, elképzelhető, hogy 
életmódjuk is hasonló lehetett, ám 
természetesen a teljes kép rekonst-
ruálásához további maradványok 
szükségesek. A tudósok úgy vélik, 

Ő
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A Heracles inexpectatus (a) és a mai kakapó 
(b) lábszárcsontjának összehasonlítása

(FORRÁS: WORTHY ET AL. 2019)

Az óriáspapagáj és más (kihalt és élő) 
különleges szigetlakó madarak testméretének 
összehasonlítása egy mai emberrel. A: dodó 

(Raphus cucullatus); B: kivi (Apteryx australis); 
C: Heracles inexpectatus óriáspapagáj; D: moa 

(Dinornis novaezealandiae).

A Heracles inexpectatus rekonstrukciója, 
Brian Choo munkája

(FORRÁS: NEW YORK TIMES)

20 mm
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a papagáj az autapomorf óriásnövés-
nek nevezett jelenség következtében 
válhatott ilyen hatalmassá: e folyamat 
során egy amúgy átlagos testméretű 
csoport tagjai egyre nagyobbá vál-
nak, ahogy betöltenek egy addig üres 
ökológiai fülkét.

A fosszíliák begyűjtése Worthy ve-
zetésével tovább folytatódik Saint 
Bathansnál, és a kutatók remélik, 
hogy a Heracles inexpectatustól szár-
mazó újabb csontokra bukkanhatnak.

SegeSdi MaRtin

Hatékony 
ebolagyógyszerek 
a láthatáron

Az ebola – bár mindenki tud-
ta, hogy döbbenetes halálozási 
rátával jár – évtizedekig ke-
véssé foglalkoztatta a nyugati 
közvéleményt. Ennek éppen a 
magas halálozási ráta, a gyors 
lefolyás, illetve az afrikai em-
berek viszonylagosan elszigetelt 
élete és nehézkes utazási lehető-

ségei voltak az okai. E körülmények 
miatt a betegség a legutóbbi időkig 
csak lokális járványokat okozott, és a 
fertőzötteknek nem volt lehetőségük 
messzire eljuttatni a vírust.

Ám ennek vége. Ma már Közép-
Afrika is bekapcsolódott a globális 
áruforgalomba, és az emberek (kö-
zöttük a fertőzöttek is) mobilisabbak. 
A legutóbbi járványok kiterjedtebbé, 
hosszan tartóvá váltak, és még több 
emberéletet követelnek. A jelenleg 
Kongóban és a környező országok-
ban folyó ebolajárvány mintha nem 
is akarna befejeződni soha. Eddig 
1800 emberéletet követelt, és a halá-
los áldozatok száma várhatóan hama-
rosan meghaladja az eddigi rekordot.

Az ebola így egyre nagyobb po-
tenciális fenyegetést jelent az egész 
világ számára. Erre reagálva fel-
gyorsultak a gyógyszer- és oltásfej-
lesztési programok, és ezek egyre 
több eredményt hoznak. Az érintett 
afrikai országokban folytatott klini-
kai tesztek pedig alkalmanként már 
a kísérleti stádiumban is csökkentik 
a fertőződések számát, illetve növe-
lik a betegek túlélési esélyeit.

Az amerikai Országos Allergia- 
és Fertőzőbetegség-kutató Intézet 
(NIAID) közreműködésével a Kon-
gói Demokratikus Köztársaságban 
zajló PALM klinikai tesztet idő előtt 
le kellett állítani. A kísérletben négy 

különböző ebolaellenes szert próbáltak 
ki. Bár a hirtelen leállítás általában rossz 
hírnek számít (mert súlyos mellékhatá-
sok felbukkanását valószínűsíti), ebben 
az esetben egyáltalán nem erről van szó. 
Ugyanis a négy vizsgált készítmény-
ből kettő drasztikusan csökkentette 
a betegek halálozási rátáját, vagyis 
rendkívül hatékonynak bizonyult. 
Így a másik kettő szer kipróbálását le-
állították, hogy a betegek megkaphas-
sák a sikeres gyógyszereket.

A PALM-teszt (amelynek neve az 
Együtt életeket mentünk kifejezés 
szuahéli megfelelőjének rövidítése) 
során három ebolaellenes antiteste-
ket tartalmazó hatóanyagot, illetve 
egy antivirális gyógyszert próbáltak 
ki Kongó legveszélyesebb vidékén, 
ahol a járvány mellett még polgár-
háború is dúl.

„Ma új fejezetet nyitunk. Ettől fogva 
már nem igaz az a kijelentés, hogy az ebola 
gyógyíthatatlan – jelentette ki diadalitta-
san Jean-Jacques Muyembe-Tamfum, 
a kinshasai Országos orvostudományi 
kutatóintézet igazgatója a Science tu-
dósítása szerint. – Ez az előrelépés a jövő-
ben emberéletek ezreit fogja megmenteni.” 
Muyembe-Tamfum 43 évvel ezelőtt 
tagja volt az ebolát felfedező kutatócso-
portnak is. „Az elképzelhető legrosszabb 
körülmények közepette képesek voltunk egy 
jól szervezett klinikai tesztet lefolytatni, és 
ebből nagyon fontos tudásra tettünk szert. 
És az a legszebb az egészben, hogy ezeket az 
ismereteket (illetve magát a szert) azonnal 
alkalmazni lehet a terepen is” - nyilatkozta 
Antony Fauci, a NIAID igazgatója.

Jelenleg nincs kereskedelmi forga-
lomba hozható, hatékony gyógyszer 
az ebolára. A mostani járványban a 
fertőzöttek kétharmada életét ve-
szítette. Nem ezek az első, kezdet-
ben ígéretesnek tűnő ebolaellenes 
gyógyszerek. A legismertebb közülük 
a ZMapp volt, amelyet a klinikai tesz-
tek megkezdése előtt mérföldkőnek 
tekintettek a vírus elleni küzdelemben. 
Sajnos azonban a kísérletek (amelyek 

során a betegek a konvencionális 
kezelés mellett ZMappot is kaptak) 
elszomorító eredménnyel zárultak. 
Nem javultak a betegek túlélési esé-
lyei, ahogy több más hatóanyag sem 
váltotta be a hozzá fűzött reményeket. 
Viszont a ZMappot most kontrollként 
használták az új szerek teszteléséhez.

A most kipróbált készítmények 
egyike azokon az antitesteken alapul, 
amelyeket Muyembe még 1995-ben 
izolált az ebolafertőzést túlélő em-
berek szervezetéből. Egy másik szert 
olyan egerekből nyertek ki, amelyek 
immunrendszerét géntechnológiai 
eszközökkel „humanizálták” (em-
berszerűvé tették), majd ebolával fer-
tőzték meg az állatokat. A kísérlete-
ket még tavaly novemberben kezdték 
négy ebolakezelő központban. Az ak-
kori tervek szerint összesen 725 bete-
get akartak bevonni a kísérletbe.

Egy független bizottság úgy döntött 
azonban 499 beteg tesztelése után, 
hogy az egyik antitesteket tartalmazó 
szer sokkal jobb eredményeket ért el, 
mint a ZMapp (előbbi hatására a be-
tegek 29 százaléka, míg utóbbi alkal-
mazásakor 49 százalékuk halt meg). 
A másik két gyógyszer egyike teljesen 
hatástalan volt (53 százalékos mortali-
tással), a másiknál a halálozás 34 szá-
zalékos volt, amit ígéretesnek ítéltek, 
így ezzel tovább kísérleteznek. A ha-
lálozást 29 százalékra csökkentő ható-
anyagot viszont az előzetesen felállított 
kritériumok alapján olyan jónak ítélték, 
hogy abbahagyták a tesztet, hogy éles-
ben is alkalmazni kezdjék a betegeken.

Fontos azonban tudni, hogy a két 
ígéretes anyag sem csodaszer. Azon 
betegeknél, akik a fertőzés után hamar 
bekerültek a vizsgálatba, amikor még 
alacsony volt a vírusszám a vérükben, 
valóban hatásosak (6-11 százalékra 
szorítják le a halálozást). De ha a be-
tegség már késői stádiumba jutott, a 
leghatékonyabb szer ellenére is meg-
hal az emberek 60 százaléka.
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– II. Rákóczi Ferenc államférfiúi 
kötelességének tartotta, hogy sza-
badságharcának minden esemé-
nyéről tájékoztassa az embereket, 
a hazai és külföldi intézményeket, 
közösségeket. A XXI. századi köz-
felfogás mit őriz e korról? 
– Mészáros Kálmán (M. K.): Parasztfel-
kelésből bontakozott ki a szabadság-
harc… Az ezt igazoló brezáni kiált-
vány, a legnevezetesebb Rákóczi Fe-
renc által kiadott pátens, „a nemes és 
nemtelen országlakosokat” hadba hívó 
szöveg három kéziratos példányban 
maradt fenn. A Magyar Nemzeti Le-
véltár őrzi az egyiket. A következő, 
már nyomtatott és az egész keresztény 
világot megszólító kiáltvány a szabad-
ságharc okait és célját megfogalmazó 
Recrudescunt kezdetű, nyomtatott vál-
tozatban maradt fenn. Első sorai az Or-
szágház előtt álló Rákóczi-szobor ta-
lapzatán kőbe vésve olvashatók. Meg-
szövegezésében Rákóczi komoly segí-
tője volt Ráday Pál, fiatal nógrádi ne-
mes. A szabadságharc kezdetére, 1703 
június 7-re datált szöveget a nagyszom-
bati nyomda a szabadságharc térnyeré-
sekor, 1704 első napjaiban, majd február 
végén latinul és magyarul ismételten 
kinyomtatta. II. Rákóczi Ferenc egyéb-
ként szabadságharcának éveiben szinte 
folyamatosan foglalkoztatta a magyar-
országi nyomdákat. A debreceni nyom-
da segítségével például – a korabeli 

315 ÉVE VÁLASZTOTTÁK ERDÉLY FEJEDELMÉVÉ

II. RÁKÓCZI FERENC 
EMLÉKEZETE

sokszorosító technika megkönnyítésére 
– olyan űrlapokat készíttetett, amelyek-
re a fejedelemnek vagy főembereinek 
csak a dátumot és az aláírásukat kellett 
bejegyezni, meg azt a két sort, amely-
ben a kedvezményezett terület, intéz-
mény vagy személy nevét föltüntet-
ték, ha védleveleket kellett kiállítani-
uk. Ha a sárospataki kollégium va-
gyonát, épületeit helyezték védelem 
alá a fosztogató katonák ellen, ha fal-
vak kovácsműhelyeit, iskoláit, temp-
lomait, akkor is. Általában a hadsereg 
zabolátlan tagjainak szóló tilalmakat 
tartalmazták ezek a nyomtatványok.
– A II. Rákóczi Ferenc előtti időkből 
ismerhetünk olyan magyar államférfit, 
aki hozzá hasonló mértékben fontosnak 
tartotta a – mondjuk így – a rendsze-
res, periodikus tömegtájékoztatást?
– Az első magyar sajtóorgánum, az 
1705 és 1710 között latin nyelven meg-
jelenő Mercurius Veridicus Ex Hungaria 
is II. Rákóczi Ferenc jóvoltából szüle-
tett! Szerkesztését 1708-ig a fejedelem 
kancelláriáján végezték. A szabadság-
harcról Bécsben, nyomtatásban meg-
jelentetett híreket akarta cáfolni általa 
II. Rákóczi Ferenc, ezért is adták ki la-
tinul az Igazmondó Magyar Mercuriust. 
Rákóczi, ahogyan azt az események 
megkívánták, először a nemességet 
szólította fegyverbe, csatlakozzanak a 
parasztfelkelésként elindított szabad-
ságharchoz. A rácokat is megpróbálta 
csatlakozásra bírni. Nem csak ő, de tá-
bornokai (Bercsényi, Károlyi és a töb-
biek) is kiáltványokban, pátensekben 
fordultak a néphez, a katonákhoz. 

1704 márciusában, a Barcasági kiált-
ványban pedig már a Brassót körül-
záró, székely felkelők szólították csat-
lakozásra Erdély népét. Nagy adóssá-
ga történelemírásunknak, hogy nincs 
előttünk az a dokumentumkötet, 
amely teljességre törekedve tartal-
mazná az 1703–1711 között megjelent 
pátensek, kiáltványok szövegét. 
– Mennyire ismerjük az államszer-
vező Rákóczi Ferencet? Azt a fér-
fiút, akinek – ma úgy mondanánk 
– politikai programjában a fő helyen 
szerepelt, hogy „nemzetünk teljes, 
minden szabadságában újonnan, régi 
dicső állapotjára… helyreállíttassék”?

1704-ben, Gyulafehérváron Erdély utolsó fejedelemválasztó országgyűlése egyhangúlag ismerte el 
urának II. Rákóczi Ferencet, erdélyi fejedelmek leszármazottját. (Ükapja, Rákóczi Zsigmond, dédap-
ja, I. Rákóczi György, nagyapja, II. Rákóczi György és édesapja, I. Rákóczi Ferenc is Erdély fejedelme 
volt.) E siker titka – a kor korábbi jeles kutatóinak állítása szerint – az 1676 és 1735 közt élt, bátorsá-
gáról, akaraterejéről, európai látóköréről és vallási türelméről híres férfiú társadalmi összefogást 
szorgalmazó politikája lehetett. Mészáros Kálmánt, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársát 

arról kérdeztem, korunk történészei milyen képet őriznek a vezérlő fejedelemről.

1704-ben Gyulafehérváron Erdély utolsó 
fejedelemválasztó országgyűlése ellenszava-
zat nélkül ismerte el urának a 28 esztendős 

Rákóczi Ferencet

„A szabad királyságokban nem 
az erő tartja fenn a hatalmat, 
hanem a népek szeretete…”



1709 évi, ugyancsak Huszton megtar-
tott országgyűlés határozatai pedig 
nemrégiben bukkantak fel egy antikvá-
riumi árverésen. Szerencsére a Magyar 
Nemzeti Levéltár vásárolta meg őket.
– Az 1705 őszén megtartott szécsé-
nyi országgyűlésen – szerény véle-
ményem szerint – két világra szó-
lóan modern törvény született. A 
szabad vallásgyakorlat elvét éppúgy 
törvénybe foglalták, mint hogy  a 
harcoló jobbágykatonák fölszabadul-
nak a földesúri hatalom alól…
– Hogy a felekezeti villongások nyug-
vópontra jutottak, valóban Rákóczi sze-
mélyes érdeme. A jobbágykatonák fel-
szabadításáról azonban csak 1708-ban, 

Sárospatakon határoztak. De Erdély 
kérdésében is fontos lépés történt 1705-
ben: a szécsényi országgyűlésen létre-
hozták a rendi konföderációt és kijelöl-
ték azokat a magyarországi követeket, 
akik a tervezett erdélyi fejedelembeik-
tató országgyűlésen a két haza szövetsé-
géről tárgyalhattak. Velük együtt in-
dult Erdélybe a Szécsényben vezérlő 
fejedelemmé választott II. Rákóczi 
Ferenc. A kolozsvári jezsuiták már dia-
dalkaput építettek számára, de a császá-
riak is útnak indították „felmentő sere-
güket”, akikkel szemben Zsibónál 
Rákóczi hadai vereséget szenved-
tek. A Gyulafehérváron meghirde-
tett fejedelembeiktató országgyűlés 

– A szabadságharc válságos esztendei-
ben nem lehetett egyszerű II. Rákóczi 
Ferencnek államszervezőként is helyt-
állnia! Magyarországon nem állomáso-
zott császári sereg, amikor Rákóczi ha-
zaérkezett. Szabadságharcának külön-
böző szakaszaiban, várak ostroma, vá-
rosok bevétele után az ország ügyeinek 
rendezéséről is gondolkodhatott. 
1703 szeptemberében a szatmári, majd 
az esztendő további részében, 1704 janu-
árjáig a tokaji ostromtáborban nemcsak 
a hadsereg szervezéséről, fegyelmezésé-
ről lehetett (és kellett!) Rákóczi Ferenc-
nek határoznia, hanem közigazgatási, 
államszervezési, gazdasági, sőt jogszol-
gáltatási ügyekről is. Miskolci tartóz-
kodása idején, 1704 tavaszán zömmel 
művelt protestáns köznemesekből ud-
vari tanácsot alakított; a pénzügyi ne-
hézségek átmenetinek szánt áthidalásá-
ra rézpénzt bocsátott ki. Erdélyben 
azonban, ahol 1704 júliusában a gyula-
fehérvári országgyűlésen fejedelemmé 
választották, a Rabutin császári tábor-
nagy parancsnoksága alatt ott állomá-
sozó s hadra kész császári sereg miatt 
jóval nehezebb volt a kurucoknak tért 
nyerniük. A francia származású csá-
szári főparancsnok Erdély déli határán 
a törökök támadását várta, ám kellő 
időben a kurucok ellen is döntő táma-
dásokat indíthatott. Indított is. Erdély 
utolsó fejedelemválasztó országgyűlé-
sének tárgyalásai a császári sereg köze-
ledtének hírére megszakadtak, a feje-
delem beiktatását el kellett halasztani. 
Az 1705 őszére összehívott fejedelem-
beiktató országgyűlés védelmére kül-
dött kuruc sereg viszont vereséget 
szenvedett. Az erdélyi államszervezés 
folyamata így megszakadt és csak 
1707-ben vett új lendületet.
– Vajon naprakészen okosodhatnánk, 
ha legalább vázlatosan tudnánk, mit 
tartalmaznak azok az utasítások, 
rendeletek, amelyeket Rákóczi az 
erdélyi hatóságoknak küldött? 
– Az Erdélyi Consilium leveleskönyve s 
az 1706-os, márciusi huszti, valamint az 
1707-es, áprilisi marosvásárhelyi or-
szággyűlés dokumentumai ma már 
nyomtatásban is rendelkezésünkre áll-
nak. A gyulafehérvári országgyűlés 
végzései viszont sokáig lappangtak. 
Rugonfalvi Kiss Istvánnak a huszadik 
század elején még ezek ismerete nélkül 
(persze, sok más fontos forrás alapján) 
kellett megírnia az utolsó fejedelemvá-
lasztás történetét. A kevéssé jelentős, 

Az 1703 májusában kibocsátott brezáni kiáltvány Rákóczi bizalmas barátjának, Bercsényi 
Miklósnak a kézírásával maradt ránk
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uralkodót tekintette eszményképének. 
Ennek megvalósítására törekedett ma-
ga is. 1707 áprilisában olyan testületet 
alapított, a Nemes Ifjak Társaságát, 
amelynek tagjaiból szerette volna kine-
velni hadseregének tisztikarát. De ez a 
száz nemes ifjúból álló kompánia is a ti-
zenhetedik századi udvari nevelésnek a 
felelevenítése volt! (Más kérdés, hogy 
régi hagyományokra építve is létrejö-
hetnek korszerű kezdeményezések. 
Amikor Mária Terézia 1760-ban meg-
alapította a Magyar Nemes Testőrséget 
– száz magyar és húsz erdélyi nemes 
ifjú lehetett e zárt testület tagja –, a kor-
társak egy része jól emlékezett még 
Rákóczi hasonló kezdeményezésére. 
Sőt – talán a „tagadva megőrzés” elve 
alapján – annak a hagyományát vitte 
tovább. Ennek az „elitalakulatnak” a 
legjelesebb tagjai között még a 
folytonosság is kimutatható, hiszen 
Barcsay Ábrahám és Bessenyei György fel-
menői Rákóczi odaadó hívei voltak…
– Háromszáztizenöt esztendő táv-
latából föl lehet mérni, mekkora volt 
a történelmi jelentősége annak, hogy 
Erdély utolsó választott fejedelme a 
szabadságharcos Rákóczi volt?
– A Rákóczi szabadságharc jelentősége 
nem az Erdélyi Fejedelemség történe-
tén, hanem Magyarország sorsának 
alakulásán mérhető le igazán. És az is a 
Rákóczi által el nem fogadott szatmári 
béke révén! III. Károly megkoronázása, 

elmaradt, a császáriak pedig – egy-ket-
tő kivételével – minden erdélyi várat 
visszafoglaltak a kurucoktól. Rákóczi 
Ferencet az erdélyi fejedelmi hatalomba 
csak másfél esztendő múltán, 1707 ápri-
lisában iktathatták be, Marosvásárhe-
lyen. Az Erdélyből elmenekült rendek 
azonban már az első huszti országgyű-
lésen szövetségre léptek a magyar rendi 
konföderációval.
– Rákóczi Ferenc a kor európai esz-
meáramlatain nevelkedve azt hirdet-
te: „A szabad királyságokban nem az 
erő tartja fenn a hatalmat, hanem 
a népek szeretete…” Elképzelhető, 
hogy II. Rákóczi Ferenc, ha szabad-
ságharcát győzelemre vihette volna, 
felvilágosult államférfiként irányít-
hatta volna a magyarországi–erdélyi 
államszövetséget?
– Rákóczi állama elsősorban a tradíci-
ókra épült, a régi rendi struktúrát, az ősi 
hagyományokat szerény reformokkal 
vitte tovább. Semmiképpen nem 
mondható róla, hogy korát messze 
megelőző államférfi lett volna, de a ha-
gyományos, keresztény értékrenden ál-
ló, alattvalói érdekeit szolgáló, jó és bölcs 

a hitlevél kiadása után a magyarorszá-
gi viszonyok rendezését akár még el 
is tudná fogadni, nyilatkozta 1712–
1713 környékén a külföldön tár-
gyaló II. Rákóczi Ferenc. Ő csak az 
erdélyi fejedelemséghez ragaszkodna. 
Bujdosóként is Erdély önállóságának 
kérdése foglalkoztatta. Nem látta be, 
hogy az egykori oszmán vazallusállam 
önállóságának nem volt meg a törté-
nelmi realitása. (Bécs a XVIII. század 
folyamán a végig fenyegető veszélyt je-
lentő törökök miatt sem mondott le 
Erdélyről.) A nyolc zaklatott éven ke-
resztül tartó szabadságharc, majd az azt 
lezáró szatmári béke nélkül nem indul-
hatott volna meg az a tizennyolcadik 
századi, nagy országépítés, amely ezt a 
százötven évnél is hosszabb háborúzás-
tól gyötört, „váltólázas” térséget úgy-
ahogy talpra állította. S azt sem szabad 
felednünk, hogy a Rákóczi szabadság-
harc nélkül sokkal kedvezőtlenebb vi-
szonyok között tagozódott volna be 
Magyarország a Habsburg monarchia 
kötelékébe. Rákóczi szabadságharca 
mentette meg az országot attól, hogy 
birodalmi tartományi szintre süllyed-
jen. Ehhez azonban nem egy levert 
szabadságharcra volt szükség, hanem a 
szatmári békekötésre. A Károlyi Sándor 
által az egymással szövetkezett rendek 
nevében, ám a vezérlő fejedelem tá-
vollétében kötött szerződés miatt Rá-
kóczi árulónak nevezte Károlyit. 

A nyolcadrét alakú, 4-6 lapos újság, a 
Mercurius Veridicus, amely a Bécsben 

kiadott Wienerisches Diarium hatásának az 
ellensúlyozására vállalkozott, csak híreket 

közölt, véleménynyilvánítás nélkül

A szatmári békekötés záradéka



(Igaz, emlékirataiban elismerő szavak-
kal illette.) A mai embernek azonban 
látnia kell, ők, ketten, egymást kiegé-
szítő nemzeti nagyságaink. Rákóczi az, 
aki fegyvert ragad, ám, amit az ő sza-
badságharcából a haza javára lehetett 
fordítani, azt Károlyi Sándor és a labanc 
Pálffy János hozta ki belőle. 
– Andrássy Gyula szerint II. Rákóczi 
Ferenc „kortársai közül mindenkinél 
több és különb volt. Példát mutatott 
a világ népeinek: a népek, nemzetek 
érdekei mindig fontosabbak, maga-
sabb rendűek a birodalmakat összeko-
vácsoló érdekeknél”. A XXI. század 
magyarjai mit mondhatnak róla?
– A független Erdély egyik utolsó kép-
viselője Rákóczi Ferenc. Személyisége 
hosszú időn át feltétlen tiszteletet paran-
csolt. Föl sem merült senkiben, hogy ne 
az ő nézőpontja szerint közelítsünk sza-
badságharcának eseményeihez. Nem a 
véletlen műve, hogy az 1703 és 1711 közt 
dúló szabadságharcnak nincs teljes tu-
dományos igényű, modern feldolgozá-
sa. Rákóczi-életrajzok vannak, ame-
lyek a vezérlő fejedelem személyes érde-
meit taglalják, többnyire az ő saját néző-
pontja alapján. Hogy a következő 
évtizedekben elkészül-e a Rákóczi 
Ferenc nevével jelzett függetlenségi 
harc monográfiája, nem tudom. Ám 
azt igen, hogy szabadságharcának had-
történeti összefoglalója hamarosan 
megjelenik. Készül a magyar nemzet 
hadtörténetének II. Rákóczi Ferenc 
korát érintő kötete. Nekünk, magya-
roknak különös lélektani sajátossá-
gunk: szeretjük a cserbenhagyott kis 

nemzet szerepét magunkra ölteni. E 
megközelítésben Rákóczi szabadság-
harcának a máig szokásos értékelése 
igazán megalapozottnak tűnhet: az oly’ 
nagyon remélt, de időtlen időkig halo-
gatott francia támogatás az oka, hogy 
XVIII. századi szabadságharcunk is el-
bukott – mondogatjuk századok óta. 
Azt a kérdést viszont igen ritkán tesz-
szük fel magunknak, vajon XIV. Lajos, 
a Napkirály szorgalmazta, hogy a ma-
gyarság keljen fel törvényes uralkodója 
ellen, és robbantson ki olyan szabadság-
harcot, amely vereséggel is végződhet? 
A válasz erre természetesen határozott 
nem. Rákócziék keresték a kapcsolatot a 
francia királlyal, aki – vonakodva – csak 
akkor és annyira támogatta a Habsbur-
gok lázadó „hátországát”, amennyire az 
nagyhatalmi érdekeinek megfelelt. 
Volt idő, ez konkrétan az 1708-as eszten-
dőben történt, amikor Rákóczi legjobb 
diplomatája, Vetési Kökényesdi László azt 
is megírta a francia udvarból a vezérlő 
fejedelemnek, hogy a francia király már 
az unokáját sem fogja tudni megsegíte-
ni, nemhogy a magyarokat. Jobban ten-
né a fejedelem, ha a békekötés irányába 
tájékozódna, s nem csalná meg övéit és 
magamagát a francia reménnyel.
– Petőfi Sándor egyenesen a szabad-
ság szentjének nevezte…
– Ma már Rákóczira nemcsak törté-
nelmi személyiségként, korának kima-
gasló államférfijaként emlékezünk, ha-
nem – éppen „a XIX. század költői” 
nyomán – a magyarság hazaszereteté-
nek eszményi hőseként tekintünk rá.

Lőcsei GabrieLLa

Rákóczi visszautasítja a szatmári békét (THAN MÓR FESTMÉNYE)

Nyelv és Élet

Az oktatás régi-új formái

Rövid írásunkban az oktat és a tanít 
szavakkal alkotott régi és új  igekö-
tős alakulatokat értelmezzük.

Az egyetemeken átoktatásnak nevezik 
azt, amikor egy tanár a saját tanszékén 
kívül más tanszéken, más szakon vagy 
más karon tart órát, azaz átoktat valahova. 
Az intézmények ügyviteli, elszámolási 
rendszerében elkülönítik ezt a tételt. Eh-
hez hasonló az áttanítás fogalma a köz-
oktatási intézményekben, itt a másik 
(tag)iskolában való munkavégzést jelenti. 

Az átoktatással rokon jelentésű, 
de irányváltással az ellentétes oldal né-
zőpontját tükröző kifejezés a beoktatás: 
„A műszaki menedzser szakra min-
den kar beoktat” – olvashatjuk a 
Műegyetem interneten is elérhető 
anyagában. Ez a szó már a XIX. szá-
zadi  Czuczor–Fogarasi-szótárban is 
szerepel, de ’betanít’ jelentésben: beoktat 
valakit valamire. Ilyen értelemben ma is 
előfordul egyes szakzsargonokban.

Az általános iskolában használatos a 
feltanít ige.  A tanítóképző karokon 
már régóta megvan a lehetőség arra, 
hogy a hallgatók az alsó tagozatos 
tárgyak tanításán kívül képesítést 
szerezzenek valamilyen tárgy 5-6. 
osztályban való tanítására. Mivel ez 
már „felső” tagozat, az alsós tanító ily 
módon „feltaníthat”. Ellentétes párja, 
a letanít befejezett értelmű: leadta az 
anyagot, vagy aznapra befejezte a ta-
nítást, letanította az óráit. A feltanít 
másik jelentése bizonyos elektronikai, 
informatikai eszközök – távirányí-
tók, kapubeléptetők – jeladóinak be-
állítását, hangolását fejezi ki.

Eddig a tanárok, oktatók oldaláról 
vizsgálódtunk, de térjünk ki a hallga-
tókra is. Az átoktatáshoz hasonló jelen-
ség ugyanis körükben is elképzelhető. 
Áthallgatás esetében az egyetemista má-
sik intézményben teljesít valamilyen 
tárgyat. Erre akkor kerülhet sor, ha 
anyaintézménye a kötelező stúdiumot 
nem tudja meghirdetni. Ugyancsak át-
hallgatás, ha a jelölt pusztán érdeklődés-
ből más szakról vesz föl órákat.

Zimányi árpád

Szerkeszti: 
GrÉtsy lászló

Él e t É s  tu d o m á n y   2019/35  1097



Népes nemzetközi kutatócsoport és számos szerve-
zet együttműködése révén a Hiawatha-gleccser 
alatt találtak rá a kráterre, ehhez a NASA 1997-

2014 közti, valamint az Alfred Wegener Intézet 2016-os, 
a 930 méter vastag jégrétegen áthatoló radaros méréseit 
vették alapul. A kráterperem 390 méter magasba is fel-
nyúlik a kráter legmélyebb pontjától. A központi, több 
csúcsú kiemelkedése 50 méter magas. A legmélyebb 
pontja a kráter délkeleti részén van, s e területen két csa-
torna szeli át a kráterperemet a jég alatt, ezek 500 méter 
mélyek és 5 kilométer szélesek. A jelenlegi jégtakaró sze-
gélye a kráter északnyugati peremétől mintegy 1 kilomé-
terre található, a jég pereme is körív alakban húzódik.

A gleccserből a tenger felé tartó, nagy mennyiségű hor-
dalékot szállító folyócska torkolati üledéklerakódásaiból 
gyűjtöttek mintákat további elemzés céljára, s számos bizo-
nyítékot találtak a jég alatti mélyedés becsapódási eredeté-
re. Az apró kőzetszemcsék sokkolt kvarcot tartalmaztak, s 
a környék más üledékeiben erre nem találtak rá, csupán a 
gleccserfolyóéban, ez alapján egyértelműnek vélik, hogy a 
kráterből érkezett a sokkolt kvarc. Üvegszerű törmeléke-
ket is találtak, amelyek a becsapódás során az alapkőzet 
megolvadásával keletkeztek, ráadásul magasabb hőmér-
sékleten, mint a vulkáni üvegek. Az előbbiek alakjának és 
összetételének elemzése során kiderült, hogy az üvegek az 
olvadt kőzetanyag légköri „kifröccsenése” során deformá-
lódott alakúak, s a lehűléskor keletkezett zsugorodási repe-
dések is találhatók némelyikben. A folyócska üledékének 

kristályaiban a ritka vasmeteoritokra jellemző, és a kráter-
nek otthont adó alapkőzetből hiányzó összetevők voltak a 
kobalt, nikkel, króm, az arany, illetve a platinacsoport ele-
mei, s ezek aránya sem a földi kőzetekre jellemző típusú, így 
valószínűleg a becsapódó égitestből eredhetnek. Az adatok 
alapján a krátert létrehozó égitest körülbelül 1,5 kilométe-
res átmérőjű vasmeteorit jellegű aszteroida lehetett.

Kérdéses a kráter keletkezésének ideje, melynek pontos 
meghatározásához mélyfúrásra lenne szükség a közel 1 ki-
lométer vastag gleccser alá, de becsült korértéket azért kö-
zöltek a kutatók. A krátert borító jég rétegződését más, 
ismert korú grönlandi jégmintákéval összevetve 11 700 
évesek e rétegek, alattuk egy törmelékes, erősen kevere-
dett réteg van, radarkép alapján meghatározhatatlan kor-
ral. A kráteraljzat morfológiai jellemzői alapján úgy vélik, 
hogy nem lehet idősebb 100 ezer évesnél, ellenkező eset-
ben sokkal erodáltabb kellene, hogy legyen.

A grönlandi jégfuratokból a becsapódásból származó 
törmelék eddig nem került elő, azonban a GISP2 furat-
ban 12 900 évvel ezelőtti rétegben olyan platina-anomá-
liát találtak, ami a becsapódásokra jellemző. A kráterben 
lévő zavaros, törmelékes alsó jégréteg a gleccsernek a 
kráterperemből kibukó részén is felismerhető, s ott e ré-
teg korát körülbelül 12 800 évesnek határozták meg – 
lehet, hogy ekkortájt történt a becsapódás?  

Az, hogy nem találták a jégfuratokban nyomát a kidobó-
dott anyagnak, a becsapódás szögének és irányának is kö-
szönhető lehet, egyszerűen nem a jégfuratok helyszínei felé 
dobódott ki a kráterből a törmelék, s ha jéggel borított te-
repre érkezett az égitest, a kidobott anyag legalább fele jég 
lehetett. A kráter északi elhelyezkedése okán valószínűsítik, 
hogy 45 foknál kisebb szögben, dél felől északi irányba ha-
ladó égitest érhetett földet. Ha a közel 13 ezer éves kor va-
lós, akkor a becsapódás lehetett az oka a 12 900 évvel ez-
előtt kezdődött fiatalabb dryas 1200 éves lehűléssel járó idő-
szakának is. A hideg időszak okaként már korábbi elméle-
tek is feltételeztek becsapódást, azonban eddig semmi 
nyomot nem találtak e kornak megfeleltethető kráterre, 
ezért is volna fontos a Hiawatha-kráter kormeghatározása.

Landy-Gyebnár Mónika

M E G L E P E T É S  A  G L E C C S E R  A L AT T

JÉGBE FAGYOTT 
KRÁTER

Grönland északnyugati részén nemrégiben sikerült azonosítani egy, a jégtakaró alatt rejtőző 31 kilo-
méter átmérőjű becsapódási krátert. Habár ez az átmérő nem tűnik túl nagynak, a becsapódást a kuta-

tók által feltételezett időpontja – ha ez helyes – nagyon is fontossá teheti.
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A Pilisi Parkerdő Zrt.-vel 
együttműködve az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem 

Viselkedésökológiai Csoportja lassan 
négy évtizede kutatja a széncinege és 
más odúköltő madarak viselkedését 
a Pilisszentlászló mellett található 
gyertyános-tölgyesben. A terepi vizs-
gálatok többsége ugyan a tavaszi-ko-
ra nyári szaporodási időszakban fo-
lyik, de az őszi-téli időszakban is 
gyűjtünk adatokat egy-egy kérdés 
megválaszolásához. A Viselkedési-
ökológiai Csoport egyik fókuszban 
lévő kutatási témája a madarak tolla-
zatának színe mögött húzódó funk-
cionális háttér felderítése. A kérdések 
sora a tollazat nano- és makroszer-
kezetétől, az egyedi minőséggel 

mutatott kapcsolatán keresztül a pár-
választásban, vagyis az ivari kiválo-
gatódásban (szexuális szelekcióban) 
játszott szerepéig terjed.

Néhány fajtól eltekintve a hazai 
énekesmadarak tollazatának színvi-
lága szerényebb, mint a trópusokon 
élő rokonaiké. A széncinegét sem te-
szik feltűnővé a színei, de a fehér, fe-
kete, kékesszürke, zöld és sárga tollak 
együttese eléggé változatos képet 
mutat, ami fontos tudományos kér-
dések felvetésére készteti a kutatókat.

Mit lát a madár?
A fiziológiai változatosságuknak 
köszönhetően a fajok más-más szín-
ben láthatják a világot: az énekesmada-
rak többsége, köztük a széncinege is, 

érzékeny az elektromágneses spekt-
rum közeli ultraibolya (UV) tarto-
mányára (320-400 nm), a számunk-
ra látható tartomány (400-700 nm) 
mellett. Éppen ezért elengedhetet-
len, hogy precíziós műszereket (pél-
dául egy hordozható spektrofotomé-
tert) használjunk a színek kvanti-
fikálására, mert ezzel az emberi 
szemnek láthatatlan tartományt is 
mérni lehet, és egyben kiküszöböl-
jük az abból eredő hibalehetőséget, 
hogy az emberi szem pontatlanul 
határozhatja meg egy-egy szín mi-
lyenségét. E mérésekkor visszaverő-
dési vagy reflektanciagörbéket rög-
zítünk. Mellékelt képünkön jól lát-
ható, hogy mekkora a különbség fe-
kete és fekete között is: míg a hassáv 
reflektanciagörbéje vízszintes, addig 
a fejtetőé megemelkedik az UV-tar-
tományban. Vagyis a mi szemünk-
ben mindkét terület tollai feketék, a 
széncinege szemében viszont csak a 
hassáv az, a fejtető sötét UV-színű – 
hogy ez milyen lehet, az számunkra 
persze elképzelhetetlen. Ezekből a 
reflektanciagörbékből különféle vál-
tozókat számolunk, melyek a gör-
bét, így a színt jellemzik. Ilyen pél-
dául a szín intenzitása, amellyel leír-
ható, hogy egy egyed tolla mennyi-
vel világosabb vagy sötétebb a 

E G Y E D I  V Á L T O Z AT O S S Á G T Ó L  A  K L Í M A V Á L T O Z Á S I G

A SOKSZÍNŰ 
SZÉNCINEGE
A széncinege egyike a legismertebb odúköltő madarainknak. A természetes élőhelyeken túl lépten-nyo-
mon találkozhatunk vele kertekben, parkokban, temetőkben vagy a városok betonsűrűjében. Néha még 
a postaládánkba is beköltözik. Jellegzetes tollazatáról rögvest felismerhető: háta olívzöld, hasa élénk-
sárga, hassávja tompa fekete, pofája fehér, fejtetője fénylő fekete – gyakorlott szem azt is észreveheti, 
hogy a hímeké csillogóbb és feketébb. Gyakoriságának köszönhetően Európában az énekesmadarak 

modellfajaként tekintenek rá, és a tudományos vizsgálatok széles palettáján ezért gyakran feltűnik.
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tehet szert, mert könnyebben le-
győzheti a vetélytársait, illetve tet-
szetősebb lesz a lehetséges partnerek 
szemében. Az ilyen egyedek kiválo-
gatódásának folyamata a szexuális sze-
lekció, ami evolúciós változásokat 
eredményez a populációkban. A szén-
cinege tollazatának egyes részei is ef-
féle díszek lehetnek. A szélesebb 
hassávú hímek dominánsabbak és 
jobb túlélő képességűek. A szélesebb 
hassávú és tisztább fehér pofafoltú 
tojók nagyobb testtömegű fiókákat 
röptetnek, amelyek nagyobb eséllyel 
élnek túl. Színezeti szempontból a 
széncinegének elsősorban a sárga ré-
szét szokták vizsgálni.

Csábos pofafoltok
De miért csábosabb az a széncinege-
fiú, amelyiknek szabályosabb for-
májú a pofafoltja, sárgább a hasa, tel-
tebb UV-jú a fejtetője, szélesebb a 
hassávja – tehát díszesebb? Miért az 
ilyen egyedeket érdemes választani a 
párkereséskor?

A jelenség hátterében gyakran az 
bújik meg, hogy a dísznek költsége 
van, legyen szó akár a létrehozásáról, 
akár a fenntartásáról. Például a 
melaninok létrehozása a környezetben 
ritkán előforduló fémionokat igényel, 
melyek, ha sok van belőlük a szerve-
zetben, ráadásul toxikusak is. Egy hím 
ivari hormon, a tesztoszteron is ser-
kentőleg hat a melaninszintézisre, 
ám ez a hormon egyben csökkenti 

fajtársáénál, vagy a színtelítettség, 
amely azt mutatja meg, hogy például 
az UV- vagy a sárga tartományban 
mennyire fakó vagy telt a toll.

A széncinege, il letve általános-
ságban is az élőlények színezeté-
nek kavalkádját többféle, egymást 
nem kizáró mechanizmus hozza 
létre. A fényelnyelés dominál a 
pigmentalapú színeknél. A leggyako-
ribb pigmentek a melaninok, ezek 
eredményezik a széncinege fekete 
színét, valamint a karotinoidok, me-
lyek a széncinege sárga színéért fele-
lősek. A szerkezeti színeknél (ilyen a 
kék cinege UV-kék és a széncinege fe-
hér színe) a szöveti alkotóelemek speci-
ális elrendeződése (helikoid, fotonikus 
kristályszerkezet, vékonyréteg stb.) által 
történhet fényszórás, -visszaverődés, 
-törés, -elhajlás és polarizáció. Jellegéből 
adódóan a tollak szerkezeti színének vi-
lága nemcsak a viselkedésökológusok, 
hanem az anyagtudománnyal, optikai 
jelenségekkel foglalkozó kutatók szá-
mára is kedvelt terület.

Darwin óta ismert, hogy bizonyos 
morfológiai és színezeti jellemzők 
egyúttal olyan díszek/bélyegek, 
amelyek szerepet kapnak a párszerzé-
sért folytatott versengésben. Ha egy 
egyed kifejezettebb bélyeggel rendel-
kezik, azaz díszesebb (változatosabb 
az örvös légykapó énekrepertoárja, 
terebélyesebb a gímszarvas agancsa, 
sárgább a kék cinege hasa stb.), ak-
kor több és/vagy jobb partnerre 

az immunrendszer védelmi haté-
konyságát is. Márpedig a több 
melaninhoz több fémion és tesztosz-
teron kell. Továbbá, sok esetben, 
mint a széncinegénél is, a melanin-
alapú színezet kifejeződése genetikai 
hatásoktól is függ. A szervezetben a 
karotinoidok általában korlátozott 
mennyiségben állnak rendelkezésre, 
és számos funkció közt kell feloszta-
ni ezt a készletet, hiszen nemcsak dí-
szek alkotóelemei, de antioxidáns 
szerepük is van. A széncinege fióká-
inál kimutatták, hogy a táplálék 
mennyiségének és összetételének 
változása is befolyásolja a sárga szín 
intenzitását. Az is ismert, hogy a sár-
ga tollak szerkezeti összetevője erős 
genetikai és környezeti szabályozás 
alatt áll, ugyanakkor a karotinoid-
alapú összetevők mennyisége elsősor-
ban környezeti tényezőktől, vagyis a 
táplálékellátottságtól függ. Mindezek 
miatt az az egyed lesz díszesebb (csá-
bosabb), amelyik jobb minőségének 
köszönhetően könnyebben viseli a 
költségeket, mert jobb immunrend-
szerrel rendelkezik, jobb a genetikai 
háttere, jobb kondícióban van, jobb a 
táplálékszerző képessége. E tulajdon-
ságainak köszönhetően pedig végső 
soron több és jobb állapotú utódja 
jut majd a következő nemzedékbe. 
A díszek ezt hivatottak reklámozni.

Ahhoz azonban, hogy ismerjük a 
költségeket és a díszek információ-
tartalmát, ismernünk kellene a dí-
szek felépítését. Sárga, kék és irizáló 
tollaknál már feltárták, hogy miféle 
szerkezet felelős a színképzésért. 
Csakhogy e tanulmányok a legtöbb-
ször szerkezeti típusokat írnak le, 
nem pedig típuson belüli egyedi válto-
zatosságot, pedig ez biológiai szem-
pontból kulcsfontosságú, hiszen a 
szelekció egyik alapköve éppen az 
egyedi változatosság. Az ilyen jelle-
gű vizsgálatokból egyelőre elenyé-
szően keveset találhatunk, de példá-
ul a kutatócsoportunk az ELTE fej-
lődésbiológusaival együttműködve 
kék cinegénél már végzett hasonló 
feltárásokat. Azonban a nem irizáló 
fekete toll jószerivel még mindig fe-
hér folt ezen a térképen, holott ez a 
jelleg igencsak elterjedt a madarak-
nál. Kutatócsoportunk az ELTE fej-
lődésbiológusaival ezt a hiányossá-
got igyekezett pótolni a széncinegék 
fejtollainak vizsgálatával.

A széncinege három testtájának reflektanciapsektruma (fölülről lefelé: mell, fejtető, hassáv)
(A SZERZŐK  ÁBRÁI)



A széncinege (vagy a kék cinege) 
színezetével kapcsolatos kutatásnak 
komoly az infrastrukturális háttere. 
A Pilisi Parkerdő Zrt. biztosította az 
adatgyűjtéshez a mintavételi terüle-
tet, a tollak jellemzőinek méréséhez 
pedig szükség volt makrofotós felsze-
relésre, spektrofotométerre, elektron-
mikroszkópra és speciális képelemző 
szoftverre. Mindezek felhasználásá-
val szemrevételezhettük a tollak 
makroszerkezetét (a tollágak és 
-ágacskák számát) és nanoszerkezetét 
(például a tollágak keratinrétegének 
vastagságát, a tollágacskák külső 
melaninrétegének folytonosságát). 
Ezután feltártuk, hogy ezek miként 
függnek össze a színnel, tehát mi 
okozza az ivari különbséget, illetve az 
egyedek közti változatosságot.

Kiderült, hogy a tollágakban a 
melaninszemcsék rendezetlenül helyez-
kednek el, ezért inkább a fényelnyelő 
tulajdonságuk játszhat fontos szerepet. 
Így minél több ott a melanin, annál fe-
ketébb a toll. Ezzel ellentétben, főleg a 
hímeknél a tollágacskákban a felszín-
hez legközelebbi melaninszemcsék ren-
dezettebbek: szinte egybefüggő réteget 
alkotnak, s részben ennek köszönhető-
en ez a vékonyréteg-szerkezet elősegíti, 
hogy a toll csillogó legyen. Minél több 
itt a melanin, annál kiterjedtebb és sza-
bályosabb a réteg, ezáltal csillogóbb a 
toll. Az összefüggőbb réteg azt is előse-
gíti, hogy az UV-tartományban több 
fény verődjön vissza. Az UV-telítettsé-
get egyébként a makroszerkezet szint-
jén az ágak sűrűsége növeli, ellenben az 
ágacskák sűrűsége csökkenti. Ebből a 
néhány részletből is sejthető, hogy egy 
egyszerűnek tűnő szín, a fekete kifeje-
ződését is mennyi összetevő eredője ha-
tározza meg.

A toll atomjai
A tollak felépítését illetően „lejjebb” 
is lehet fúrni: összetételüket atomi 
szinten elemezhetjük. Erre kiváló 
módszer az induktív csatolású plaz-
ma tömegspektrometria (ICP-MS) 
vagy a röntgen fluoreszcencia 
spektrometria (XRF). Ezek segítsé-
gével akár lokalizálni lehet a vedlési 
helyszínt (nyomelemek, izotópok 
koncentrációját figyelembe véve), to-
vábbá a tollakat a környezetszennye-
zés bioindikátoraiként is használhat-
juk, például nehézfémekre irányítva 
a tekintetünket. A széncinegénél is 

kimutatták, hogy szennyezettebb te-
rületen a sárga tollakban a nehézfé-
mek koncentrációja akár negyven-
szerese is lehet a tisztább helyen élőké-
hez képest. A szennyezett területeken 
a környezet károsodásának függvé-
nyében a táplálékösszetétel is változ-
hat, ami pedig magára a színre van 
hatással. Összhangban mások megfi-
gyeléseivel, mi is kimutattuk, hogy a 
Budapest belterületén élő széncinkék 
sárga tolla fakóbb, mint a Pilisszent-
lászló melletti cinkéké, valószínűleg 
azért, mert kevesebb karotinoid áll a 
városi madarak rendelkezésére.

A széncinege színének egyedi válto-
zatosságát nemcsak a mikroszkópok és 
az atomok szintjén vizsgálhatjuk, ha-
nem a globális természeti folyamatok 
rendszerébe ágyazva is. Széles körben 
ismert, hogy az időjárási viszonyok 
évek közötti változása befolyásolja a 
madarak költésének vagy vándorlásá-
nak évről-évre történő időzítését, azon-
ban a kommunikációban szerepet ját-
szó díszek időjárástól függő hosszú tá-
vú változása elenyésző figyelmet kap. 
A Pilisi Parkerdő Zrt.-vel való sokéves 
együttműködés tálcán kínálja a lehető-
séget arra, hogy kutatócsoportunk a 
klímaváltozás olyan hatásait is vizs-
gálhassa, amelyre másként nem len-
ne mód. Ezt a lehetőséget kiaknáz-
va, és bevonva kutatásainkba az 
ELTE meteorológus kollégáit is, nem-
régiben kimutattuk, hogy a vizsgálati 
terület augusztusi csapadékviszonyaival 

és hőmérsékleti jellegzetességeivel ösz-
szefügg a széncinegék sárga színezete. 
Ha száraz és meleg van augusztusban, 
vagyis amikor a széncinegék többsége a 
területen levedli régi testtollait, és úja-
kat növeszt, az újonnan növesztett sár-
ga tollak sötétebbek és teltebbek lesz-
nek, mint egy nedvesebb és hűvösebb 
augusztust követően. Ennek hátterében 
az állhat, hogy a karotinoidokat a táplá-
lékból nyerik a madarak, és az időjárási 
viszonyok erősen befolyásolják a táplá-
lék elérhetőségét. Mivel az augusztusi 
időjárás is szisztematikusan változik az 
évek során a globális felmelegedés ha-
tására a Kárpát-medence eme tájékán 
is, a fenti összefüggés miatt így válto-
zik a széncinege tollruhájának színe is. 
Ezek a változások kismértékűek, az 
emberi szem számára alig-alig észre-
vehetőek, azonban a madaraknak 
fontos lehet, hiszen színlátásuk sokkal 
kifinomultabb, és a sárga szín nagy sze-
repet játszik a széncinegék párválasztá-
sában. Vizsgálatunk azért is fontos, 
mert a Kárpát-medencében a 
gerincesfauna kutatása a klímaváltozás 
tükrében egyelőre még teljesen elha-
nyagolt terület.

A fentiekből talán kiviláglik, hogy a 
tollak színének vizsgálata a legkülön-
bözőbb tudományterületek olvasztó-
tégelye: meríteni lehet hozzá a fizi-
kai, kémiai, anatómiai, etológiai, vi-
selkedésökológiai, evolúcióbiológiai, 
meteorológiai ismeretek tárházából.

Laczi MikLós, Török János
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A széncinege tollszerkezete. Balra látható a tollágacska keresztmetszete, jobbra alul a tollág 
kérgének egy részlete. A fekete körök a keratinba ágyazódott melaninszemcséket reprezentálják.
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A kakukkos órák feltalálásá-
nak praktikus okai voltak, 
mégpedig hogy ne csak ak-

kor tudják az időt, ha ránéznek az 
órára, hanem sötétben vagy akár a 
másik helyiségben is hallják az idő 
múlását. Hangot adó óraszerkeze-
tek már sokkal korábban is léteztek, 
ütőórákról már Danténél is lehet ol-
vasni. A legenda szerint az első ka-
kukkos órát egy németországi órás-
mester, Franz Anton Ketterer ké-
szítette a Fekete-erdő vidékén az 
ezerhétszázas évek elején. Eredeti-
leg kakas jelezte volna az órákat, 
de igen nehéz lett volna élethű ka-
kashangot kiadó sípszerkezetet 
konstruálni, így a mester végül a jó-
val könnyebben utánozható ka-
kukk mellett döntött. A hagyomá-
nyos súlyokkal hajtott óraszerkeze-
tet egy házikót mintázó hajlított fa-
lap mögé tette. Kiegészítette egy 
kis mechanikával, mely kinyitott 
egy kis ajtót, és kitolt egy kis fara-
gott madárformát, illetve az óra belsejében egy kis fúj-
tató segítségével megszólaltatott egy sípot. A találmány 
rövidesen nagyon népszerű lett, és nemcsak a Fekete-erdőben 

MADÁRHANGÚ ÓRA
A cím akár egy találós kérdés is lehetne, de egy bizonyos kor felett erre mindenki tudná a 
választ. Hát persze, a kakukkos óra a megfejtés! Bár mára a digitalizált világban egy kissé 
kimentek a divatból ezek a szerkezetek is, de harminc-negyven éve számos háztartás nappaliját 

díszítette ilyen elmés időmérő.

vettek belőle sokan, hanem eljutott a világ szinte min-
den tájára. Rövidesen a hagyományos egyszerű festett 
falapot felváltották az igényesen faragott, díszített órák, 
a legkülönfélébb méretben.

Hanga István kecskeméti órásmester gyűjteményében 
is van jónéhány kakukkos óra, de az én kedvencem egy 
igényesen faragott példány lett. A rendkívül szép idő-
mérő-szerkezet, az ezernyolcszázas évek végén készül-
hetett és különlegessége, hogy két kakukk is jelzi az 
időt. A jobb oldali negyedóránként kakukkol, a bal ol-
dali pedig óránként fütyül más hangnemben és hosszab-
ban. Az óra előlapja rendkívül gazdagon faragott, fale-
velek, virágok és egy, a fészkük felett őrködő madárpár 
díszíti. A származási helye természetesen ennek is a 
Fekete-erdő vidéke, a tulajdonos édesapjától örökölte, 
aki szintén órás volt. Ezeket a szerkezeteket már soro-
zatban gyártották a manufaktúrák és gyakran házaló 
órakereskedőktől lehetett megvásárolni.

SzűcS LáSzLó

  Házaló órás egy német festményen (A SZERZŐ FELVÉTELEI)
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A Magyar Királyi Földtani Inté-
zet Agrogeológiai Osztályán 
az 1800-as évek végén az 

agrogeológiai felvételek porosz mintá-
ra készültek, azaz a térképezés fő célja 
a geológiai felvétel volt, míg a talajtí-
pus jelzése csupán másodlagos szem-
pont (az osztály keletkezésének körül-
ményeiről a sorozat idei májusi számá-
ban olvashatnak – a Szerk.). A munka 
folyamán azonban nyilvánvalóvá vált, 
hogy a geológiai és a talajtani infor-
mációk egyetlen térképen való megje-
lenítése – a túlzsúfoltság miatt – szinte 
lehetetlen, de hogy mi lenne a jó meg-
oldás, abban sajnos az osztály kutatói 
nem értettek egyet. A viták elcsitításá-
ra és az alapelvek kidolgozására hív-
ta össze 1909-ben id. Lóczy Lajos az 
I. Nemzetközi Agrogeológiai Kongresz-
szust, Budapestre. Itt a szakembereknek 
sikerült megállapodniuk abban, hogy a 
talajtérképezésnek a geológiai felvételek-
től függetlenül kell történnie: „Kívánatos 
a talajtípusok átnézetes térképeinek mielőbbi 
elkészítése, még pedig a talaj zónális elterjedé-
sének tekintetbevételével.”

Ez a határozat már meggyőzte a Föld-
tani Intézet vezetését is és Lóczy el-
rendelte, hogy külön készüljön a 
talajtérkép és külön a geológiai térkép. 
Az agrogeológusokat pedig utasította, 
hogy az addigi részletes felvételeket 
abbahagyva, mindenekelőtt készít-
sék el az ország átnézetes talajtérképét. 
A munka 1911-ben kezdődött el Treitz 
Péter vezetésével, valamint Horusitzky 
Henrik, Timkó Imre, László Gábor és 
Ballenegger Róbert részvételével. 
A vi lágháború a térkép elkészíté-
sét késleltette, de végül az eredmények 

összefoglalása két térképen jelent meg: 
Timkó Imre talajtérképe 1918-ban ke-
rült kiadásra, Treitz Péter klímazonális 
talajtérképe pedig 1924-ben.

Az 1:3 000 000-s méretarányú tér-
képen Treitz elkülönítette a magas és 
középhegységi, valamint a dombvi-
déki és síksági régiókat. Különböző 
színekkel jelölte a különféle erdők, 
valamint a mesterséges és természe-
tes mezőség öveit. A térkép alján a 
jelmagyarázat franciául is olvasható.

Treitz évtizedeken át térképezte az 
Alföld talajait, de tudományos érdeklő-
dése egész Európára kiterjedt. Akkortájt 
nem igazán volt senki, aki nála jobban 
ismerte volna kontinensünk talajviszo-
nyait. Első jelentősebb munkája is széles 
látóköréről tanúskodik: a Földrajzi 
Közleményekben megjelent Talajgeográ-
fia a német, svéd, orosz, lengyel és olasz 
földön, valamint Romániában, Szerbiá-
ban és Boszniában végzett tanulmány-
útjainak eredményét foglalta össze.

Munkatársa, Timkó Imre így emlé-
kezett vissza legjelentősebb eredmé-
nyére: „Tudományos munkásságának 

egyik legjelentősebb része saját találmányú 
talajtérképezési módszere, mely az erdő- és 
mezőgazdaságnak, minden más térképezé-
si móddal szemben, a legtöbb felvilágosítást 
nyújtja, a tudomány és a gyakorlat köréből 
származó megoldáshoz egyaránt. Ez a tér-
képezési módszer ma már külföldi szakkö-
rökben is általánosan elfogadott. A Nem-
zetközi Talajtudományi Társaságnak 
Európa térképét szerkesztő bizottsága, 
mely 1926-ban Budapesten tartotta konfe-
renciáját, hivatalosan is Treitz módszerét 
tette magáévá. Ezután kapta a kongresz-
szustól azt a megtisztelő feladatot, hogy a pi-
reneusi félsziget talajtérképét készítse el, mely 
munkát három hónap alatt végzett el.”

Treitz Péter a talajtanban bekövetkező 
változásokra így emlékezett vissza a 
Földtani Közlöny hasábjain: „A világhá-
ború megakadályozta a harmadik nemzet-
közi agrogeológiai konferencia megtartását, 
úgyhogy az csak tizenkét évvel a második 
után, 1922-ben csonkán ülhetett össze Prá-
gában. Az 1925. évben ülésezett Rómában 
a negyedik ilyen konferencia, melyeknek 
hivatalos nevei igen érdekesen mutatják a 
talajismerettel foglalkozók felfogásának 

AGROGEOLÓGIÁBÓL 
TALAJTAN

Agrogeológiai Osztály Európában másodikként hazánkban, a 150 éve alapított Földtani Intézetben 
jött létre 1891-ben, majd a következő évben elkezdődött egy pedológiai, azaz talajtani laboratórium 
felszerelése is. Az osztályon olyan világhírű talajtani szakemberek dolgoztak, mint Treitz Péter és 
Kreybig Lajos. Az intézetben ülésezett 1909-ben az I. Nemzetközi Agrogeológiai Kongresszus is. 
Az 1900-as évek első felének kiemelkedő talajtani térképezésébe nyújt betekintést e havi térképünk: 

Magyarország klímazonális talajtérképe 1924-ből.

T É R K É P E K  A  M Ú L T B Ó L

Az I. Nemzetközi Agrogeológiai Kongresszus résztvevői a Földtani Intézet előtt, 1909 tavaszán 
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változását. Az első és második konferencia 
u. i. még agrogeológiai konferencia ne-
vét viselte, a harmadik már elhagyta a geoló-
gia jelzést és pusztán a pedológiai jelzőt 
viselte. A negyedik pedig érthetően kinyilat-
koztatta, hogy nem kíván semmiféle más 
tudományszakhoz csatlakozni, hanem 
mint önálló szaktudomány kíván érvénye-
sülni és működni, mely célból egy társulatot 
is szerveztek: Nemzetközi Talajtani 
Egyesület címen, mely a talajnak tudomá-
nyos vizsgálatát és e vizsgálatok eredménye-
inek gyakorlati alkalmazását tűzte ki célul. 
A világ minden országából összesereglett tu-
dósok ezzel az alapítással félreérthetetlenül 
jóváhagyták és helyesnek mondták ki azt a 
felfogást, mely szerint Lóczy Lajos annak 
idején a talajtérképeknek a geológiai tér-
képektől való különválását elrendelte. 
Így Lóczy Lajos ezzel az intézkedéssel a töb-
bi intézetet egy negyedszázaddal megelőzte.”

A hazai munka folytatásáról pedig így 
vélekedett: „… e munka elkészülte után 
az egyes talajzónákban vagy talajrégiókban 
uralkodó talajtípusoknak tanulmányozása 
és monografikus leírása következnék. Most 
ez a munka folyik, Csonka-Magyarország 
földmíves-iskolái birtokainak térképezése és 
talajainak tanulmányozása keretében. 
Minthogy e birtokokon a talajmívelés mód-
jairól, tápanyagok pótlásának időpontjairól 
és a termésnek táblánkénti eloszlásáról, va-
lamint a meteorológiai és klímabeli változá-
sokról pontos feljegyzések állanak rendelke-
zésre, meg vagyok győződve, hogy mun-
kánk a talajtan szaktudományának fejlesz-
tésére fog szolgálni s ezzel együtt a 
gyakorlatnak is nagy hasznára fog válni.” 

A Földtani Intézetbe 1930-ban ke-
rült Kreybig Lajos, akit az akkori igaz-
gató, Böckh Hugó megbízta a Talajbi-
ológiai Osztály és Laboratórium létreho-
zásával, valamint egy új talajtani fel-
vétel megtervezésével a Tisza menti 
Mindszent környékén. Az 1934-ben 
kezdődő térképezés során a területet 
sűrűn megfúrták 0,6–1,4 méter mély-
ségig, de egyes esetekben akár 5–10 
méterig is. A talaj-, valamint a talajvíz-
mintákat is részletesen elemezték. Ez a 
térképfelvétel teljesen szakított a földta-
ni viszonyok ábrázolásával, kifejezetten 
termeléstechnikai adatokat szolgálta-
tott. Ezekről közvetlenül azok a talajtu-
lajdonságok olvashatók le, amelyek 
egyrészt a talajban élő szervezetek, 
másrészt a termesztett növények életta-
ni feltételeit tárják elénk. 

A térképezés májustól novemberig 
folyt és egy rutinos felvételező két ki-
segítő  közreműködésével egy térkép-
szelvényt hat hét alatt vett fel. 1941-
ben, a felvételezés ütemének meg-
gyorsítására külső munkatársakat ké-
peztek ki: a 35 kémia és földrajz szakos 
tanár féléves intenzív felkészítését 
Mados László és Ballenegger Róbert 
végezte. Ezzel a segítséggel a felvételi 
munka 1944-ig be is fejeződött mind az 
Alföldön, mind a Dunántúlon. Mint-
egy 100 darab tiszántúli és tucatnyi du-
nántúli 25 000-es lap jelent meg a ma-
gyarázóikkal együtt, de a további majd’ 
250 darab alföldi és dunántúli lap kiadá-
sát a második világháború késleltette.

A világháború zűrzavaros esztendei 
után az intézet Talajtani és Agrogeológiai 
Osztályát a Földművelésügyi Miniszté-
rium fennhatósága alá tartozó Agro-
kémiai Intézetté szervezték át 1948-
ban, mely azonos a 2019 nyaráig 
MTA Talajtani és Agrokémiai Inté-
zettel. A Földtani Intézet Talajtani 
Osztályából szerveződött Térképészeti 
Osztály Stefanovits Pál irányítása alatt 
folytatta a térképezést. A hiányzó, il-
letve a háború alatt megsemmisült 
szelvények pótlása egészen 1951-ig tar-
tott. A térképezés befejeztével az 50-es 
években Magyarország volt az első 
olyan európai ország, melynek terüle-
tére ilyen részletességgel álltak rendel-
kezésre talajtani információk!

BaBinszki Edit
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Mindszent átnézetes talajtérképe és Treitz Péter klímazonális talajtérképe 
– a sorozat előző részeiben megjelentekkel együtt – nagy felbontásban 

megtalálható a https://map.mbfsz.gov.hu/oldmaps.html címen.

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

SZOLGÁLAT GYŰJTEMÉNYE) 

Részlet Kreybig Mindszent körül felvett Átnézetes Talajismereti Térképéből 
(KÉPEK ÉS TÉRKÉPEK FORRÁSA: MBFSZ GYŰJTEMÉNYE)
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Miután 1918 őszére összeomlott 
az olasz front, az osztrák–
magyar hadvezetés október 

31-én fegyverszünetet kért. A világhá-
borút lezáró padovai fegyverszüneti 
egyezmény (1918. november 3.) értel-
mében az osztrák–magyar haderőt 
ki kellett vonni a dél-tiroli, isztriai 
és dalmáciai területekről, valamint 
Magyarországnak ki kellett üríte-
nie Horvát–Szlavónországot, mely 
1918. október 29-én mondta ki elsza-
kadását Magyarországtól és alapította 
meg a Zágráb központú Szlovén–
Horvát–Szerb Államot. 

Franchet d’Esperey tábornok, a bal-
káni francia csapatok főparancsnoka 
érvénytelennek tartotta a padovai 
dokumentumot, mely a Drávánál je-
lölte ki a demarkációs vonalat, és 
november 5-én az általa támogatott 
szerb hadsereg megkezdte a Szerém-
ség, a Bácska és a Bánság megszállá-
sát. A balkáni csapatok megállítása 
érdekében Károlyi Mihály kormá-
nyának első külpolitikai törekvése az 
volt, hogy saját fegyverszüneti egyez-
ményt kössön. Az 1918. november 
13-án Belgrádban aláírt szerződés 
előírta, hogy Magyarország köteles 
kiüríteni a Szamos felső folyásától ke-
letre, valamint a Maros vonalától dél-
re eső erdélyi és bánsági területeket, 
továbbá a Szeged–Baja–Pécs–
Varasd vonaltól délre eső területeket. 

A kormány mindezt átmeneti megol-
dásként fogta fel, s bízott benne, hogy 
a békeszerződés a határkérdésben a 
méltányosságra fog törekedni.     

A demarkációs vonalon 
innen és túl…  

A belgrádi konvenció aláírásakor a 
szerb csapatok már Szabadkára vonul-
tak be, miközben a Bánságért gyakor-
latilag versenyt futottak Romániával. 
Hogy az etnikailag heterogén terület 

elkerülje mind a román, mind a szerb 
megszállást, Róth Ottó német szárma-
zású polgári radikál is pol itikus, 
Temesvár központtal kikiáltotta 
a független Bánáti Köztársasá-
got, melyet sem a hely i szerbek, 
sem a románok nem ismertek el, és 
mindkét népcsoport a saját államá-
hoz kívánt csatlakozni. A zűrza-
varos állapotok közepette szüle-
tett és a francia–szerb csapatok által 
november 19-én megszállt állam 

D É L - M A G YA R O R S Z Á G  S Z E R B  M E G S Z Á L L Á S A 

A BARANYA-
BAJAI SZAKADÁR 

KÖZTÁRSASÁG
1918 novemberében a szerb csapatok megkezdték Magyarország déli részeinek megszállását. A trianoni 
békeszerződésben a Szerb–Horvát–Szlovén Királyságnak ítélt délvidéki területeken túl Baranyát és Baja 
térségét is egészen 1921-ig ellenőrzésük alatt tartották, ahol 1921. augusztus 14-én a Károlyi-kormány 
és a tanácsköztársaság prominensei, valamint a helyi szocialisták kikiáltották a Baranya–bajai Szerb–
Magyar Köztársaságot. A még 1919. november 16-án, Horthy Miklós és a Nemzeti Hadsereg budapesti 
bevonulásával hatalomra kerülő ellenforradalmi rendszerrel szemben délszláv védelem alá helyezkedő 
államalakulat mindössze nyolc napig létezett, ugyanis a megszálló csapatok kivonulásával a tiszavirág-
életű köztársaság összeomlott, és ezzel Dél-Magyarország közel 3 évig tartó megszállása is véget ért. 

Magyarország területi változásai 
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akarták a Tisza–Maros szöge telepü-
léseit is. Közben a horvátok is szervez-
kedni kezdtek, akik 1918 decemberé-
ben megszállták a szintén a demarkációs 
vonaltól északra eső Muraközt, illetve a 
Muravidéket is. Utóbbi régió területén, 
Muraszombaton 1919 januárjában fegy-
veres harc bontakozott ki a megszálló 
csapatok ellen, melyek végül kénytele-
nek voltak kivonulni a községből. 
Bár Muravidék területén alakult meg 
1919. május 29-én a rövid életű Vendvidéki 
Köztársaság, melyet végül a bevonuló 
Vörös Hadsereg számolt fel, a térség 
1919. augusztus 12-ig Magyarország 
fennhatósága alatt maradt, amikor is-
mét délszláv megszállás alá került, s vé-
gül az 1920. június 4-én aláírt trianoni 
békediktátum hivatalosan is a Szerb–
Horvát–Szlovén Királysághoz csatolta. 

A megszállás következményei
A demarkációs vonalat több esetben is 
átlépő szomszédos államok csapatai-
nak feltartóztatására nem történt átfogó 
intézkedés, sőt a kormány, elfogadva a 
„karácsonyi Vix-jegyzéket”, kiürítette a 
Felvidéket. Károlyi Mihály és környe-
zete úgy vélte, hogy a fegyveres ellen-
állás rontaná Magyarország esélyeit és 
megítélését a békekonferencián. Ká-
rolyi csak 1919. február végén döbbent 
rá, hogy a wilsoni elvekbe és a pacifis-
ta politikába vetett hite hiú ábránd. 
Szatmárnémetiben a Székely Hadosz-
tály előtt elmondott beszédében (1919. 
március 2.) már a fegyveres ellenállást 
hirdette – hadsereg nélkül. Mindezt 
megelőzően a szerbek 1918. november 
25-én az újvidéki gyűlésükön egysze-
rűen kihirdették az általuk megszállt 
területek csatlakozását Szerbiához. 

Bár az Újvidéki Nagy Nemzetgyű-
lés szabadságot, jogegyenlőséget és ki-
sebbségi jogokat ígért a nem szláv 

mindössze huszonnégy napig léte-
zett, miután a szerbek kimondták a 
Bánság Szerbiával való egyesülését. 
Az 1910-es népszámlálás adatai szerint 
a Bánság lakosságának csak 18 százalé-
kát tették ki a szerbek, tehát nem vet-
ték figyelembe a nemzetiségi arányo-
kat, amikor egy olyan térség egészére 
tartottak igényt, ahol csak a harmadik 
legnépesebb etnikummal rendelkeztek 
és számuk még 3 százalékkal sem ha-
ladta meg a magyarok rátáját. A terület 
birtoklásáért feszültség alakult ki Szer-
bia és Románia között, melynek csök-
kentésére a franciák 1919. január 10-én 
egy semleges övezetet jelöltek ki, ahol a 
szerb csapatokat francia alakulatok vál-
tották fel. A trianoni békeszerződés 
következtében Magyarország csak a 
Tisza és Maros szögének egy kis 
szegletét tarthatta meg. 

Novemberre a Szerémségen, Bács-
kán és a Bánságon kívül megszállás alá 
kerültek a mai Magyarország dél-
dunántúli és dél-alföldi területeinek 
egy része is. A szerbek csillapíthatatlan 
területszerző politikájukat jól mutatja 
az is, hogy az antant által Románia 
számára kijelölt bánáti részeken túl 
olyan magyar területekre is bevonul-
tak, melyek a demarkációs vonalon túl 
húzódtak. Ilyenek voltak a Pécstől 
északra eső községek, de magukénak 

nemzetiségeknek, ezek azonban 
csak erősen korlátozva léptek életbe. 
A magyar nyelvű színházak műkö-
dését és a magyar nyelvű filmek ve-
títését betiltották. A megszállt köz-
ségek rendőrségi állományát lecsök-
kentették. A hűségesküt megtagadó 
tisztviselőket, tanítókat és tanárokat 
vagyonelkobzás terhe mellett utasítot-
ták ki az országból. A magyar vasutasok 
mintegy kétharmadát, a főispánokat, al-
ispánokat, polgármestereket, jegyzőket, 
a megyei és községi tisztségviselőket el-
bocsátották az állásaikból. Helyükre 
szakképzetlen szerb tisztviselők kerültek. 

1922 nyaráig az idegenbe szakadt 
magyarok nem gyakorolhatták állam-
polgári jogaikat. Nem vehettek részt 
az 1921-es alkotmányozó nemzetgyű-
lési választásokon, és nem hozhattak 
létre sem gazdasági, sem politikai, sem 
pedig kulturális szervezeteket. 

Több helyen fegyveres összetűzésre is 
sor került a szerb katonaság és a helyi 
lakosok között, amikor a bácskai, vala-
mint a bánsági magyarok és svábok 
tömegesen tagadták meg a belgrádi 
kormány katonai behívóparancsát. 
Torzsán tizenöten vesztették életüket 
és húszan sebesültek meg, míg Zombor 
közelében tíz halálos áldozata és húsz 
sebesültje volt az összecsapásoknak.

A megszálló szerb hatóságok első in-
tézkedései közé tartoztak az idegennek 
minősített vagyonok zár alá helyezése. 
Zár alá vették és kincstári tulajdonnak 
minősítették a mecseki szénbányásza-
tot is. A kitermelt szén nagy részét 
Szerbiába szállították, így a szénhiány 
miatt rohamosan csökkent a helyi 

A Délmagyarország 1918. november 26-i tudósítása a szerb megszállásról – 
Újszeged is a demarkációs vonalon túl feküdt

Szerb csapatok francia katonákkal

Korabeli újság a köztársaság kikiáltásáról
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üzemek termelése. Az ipar mellett a 
mezőgazdaságot is hatalmas károk 
érték. A malmok működése szinte 
teljesen leállt, ami liszthiányt okozott. 
A különféle hatósági lefoglalások az ál-
latállományt sem kímélték. Az így ki-
alakult húshiányt hústalan napok 
bevezetésével próbálták orvosolni. 
A nagybirtokokat, kastélyokat teljesen 
kifosztották, és az erdőgazdálkodás te-
rén is hatalmas kár keletkezett. 

Belgrád vonakodott  
A békekonferencia legfelsőbb tanácsa 
már 1919. július 25-én kijelölte a 
végleges határokat, aminek értelmé-
ben Baranya vármegye csak egy ki-
sebb része kerül az 1918. december 
1-jén a Szlovén–Horvát–Szerb Ál-
lam és a Szerb Királyság egyesülésé-
vel létrejött Szerb–Horvát–Szlovén 
Királysághoz. Belgrád azonban még 
akkor is vonakodott Pécs, Baja és 
Tolna déli részének kiürítésétől, ami-
kor 1919. augusztus 19-én hivatalosan is 
megkapta az értesítést a meghúzott ma-
gyar–délszláv határról. A kivonulást 
nem csak a kormányzat, de a baranyai, 
valamint az észak-bácskai szerbek, soká-
cok, bunyevácok és horvátok sem fo-
gadták el. Egyedüli megoldásként az jö-
hetett szóba, ha a szerb csapatok által 
megszállt, ugyanakkor a békekonferen-
cia által Magyarországnak ítélt területek 
önállósodnak és mint szakadár állam 
Belgrád vazallus tartományaként 
működik tovább. Erre a magyaror-
szági tanácsköztársaság bukása után 
reális esély is mutatkozott, miután a 
Károlyi-éra és a kommün promi-
nensei Bécs mellett a megszállt 
Baranyában találtak menedéket.

Miközben a Királyság területén tilt-
va volt minden kommunista szervez-
kedés, addig Pécsett a magyarországi 
emigránsok szabadon gyűlésezhettek 
és tevékenykedhettek. A trianoni bé-
keszerződés aláírása, valamint a béke-
konferencia felszólítása a megszállt te-
rületek átadásáról tovább növelte a 
szerbek hajlandóságát az 1918–1919-es 

politikai rendszerek szereplőivel való 
együttműködésre, olyannyira, hogy 
Belgrád anyagi segítségének köszönhe-
tően alakulhatott meg például a Pécsi 
Szocialista Párt. Mindezek mögött az az 
érdek állt, hogy egy esetleges népszava-
záson a helyiek majd a „demokratikus” 
délszláv állam mellett teszik le voksaikat.

A Pécsett 1920 augusztusában 
megtartott törvényhatósági válasz-
táson a polgármesteri széket Linder 
Béla – a frontról hazatérő alakulato-
kat 1918-ban lefegyverző korábbi 
hadügyminiszter – szerezte meg, 
miközben a városi bizottság elnöke a 
szociáldemokrata Doktor Sándor 
lett. A régi tisztviselőket szélnek 
eresztették, helyükre exponált kom-
munistákat vettek fel nagy számban. 
A felduzzasztott apparátus eltartását 
a polgárságra kivetett magas adók-
ból kívánták fedezni. Pécs élére így 
egy olyan klientúra került, amely az 
ellenforradalmi Magyarországgal 
szemben nemcsak hogy támogatta 
a szerb megszállást, de tárgyalások-
ba is kezdett Belgráddal egy ma-
gyar ellenkormány felállításáról. 
Linder ki is jelentette, hogy minden-
féle párizsi döntés ellenére sem engedi 
bevonulni a magyar hadsereget. 

1921 nyarán már az antant is sürgette 
a délszláv kivonulást Dél-Magyaror-
szágról, így a pécsi vezetés végső meg-
oldásként augusztus 14-én „tiltakozó 
népgyűlést tartott a Horthy-uralom-
nak Baranyába való bevonulása el-
len”, ahol egy új állam, a Baranya–
bajai Szerb–Magyar Köztársaság kiki-
áltásáról döntöttek. Az új államszerve-
zetet, amelynek élére Dobrovits Péter 
(Petar Dobrović) szerb festőt választot-
ták meg köztársasági elnöknek, érte-
lemszerűen sem a budapesti kormány, 
de az antant hatalmak képviselői sem 
ismerték el. A Bethlen-kormány már 
augusztus 16-án hivatalos jegyzékben 
tiltakozott a szeparatista államalakulat 
kikiáltása miatt. A köztársaság egyedül 
csak a megszálló erők védelmét él-
vezhette, de már azt sem sokáig.

Belgrád a kibontakozó diplomáciai 
nyomás alatt meghátrált, és 1921. au-
gusztus 18-án megkezdte csapatai 
kivonását Baranyából. 

A szerb hatóságok pécsi megbízottja, 
Rajcić főispán augusztus 20-án felhí-
vást tett közzé, hogy mindazok, akik 
nem szeretnének úgymond „magyar 
megszállás” alá kerülni, másnap reg-
gel 7 órától a pécsi dohánygyár terü-
letén felállított ideiglenes ügyintéző 
helyen igényelhetik és kaphatják 
meg a délszláv királyság útlevelét. 
Augusztus 21-én megérkezett Pécsre 
az első csendőrszázad, a terület irá-
nyítását pedig Gosztonyi Gyula kor-
mánybiztos vette át.

Augusztus 22-én megkezdődött a 
Nemzeti Hadsereg alakulatainak 
bevonulása. A közigazgatás átvétele 
zökkenőmentesen megtörtént, a la-
kosság legnagyobb része ugyanis 
örömmel fogadta, hogy visszatérnek 
az anyaország fennhatósága alá. Ez-
zel Dél-Magyarország közel három 
éves megszállást és szisztematikus ki-
fosztást követően visszatért Magyar-
országhoz, mellyel végleg lezárult a 
tiszavirág-életű Baranya–bajai Szerb–
Magyar Köztársaság története.

A korábbi vezetők elmenekültek, 
Linder Béla pedig Belgrádban tele-
pedett le, ahol 1962-ben bekövetke-
zett halála után díszsírhelyet kapott 
a jugoszláv vezetéstől.

Az 1920. június 4-én aláírt trianoni bé-
keszerződés értelmében a délszláv állam-
alakulathoz – Horvát–Szlavónország 
nélkül – 20 551 km² került 1 509 295 la-
kossal, melynek 30,3%-a volt magyar. 
Az 1921-es délszláv népszámlálás adatai 
szerint 467 658 magyar élt a Szerb–
Horvát–Szlovén Királyság területén, 
melynek több mint 80 százaléka, vagy-
is 378 107 fő a Vajdaságban élt. A Ki-
rályság területéről 1918 és 1924 között 
44 903 magyart utasítottak ki, mene-
kült el vagy települt át Magyarországra. 

Csarnai Márk 

A Baranya-bajai Szerb–Magyar Köztársaság területe
A 33 hónapos megszállás vége – 

magyar csapatok vonulnak be Pécsre
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Szeptember folyamán a Nap az állatöv csillag-
képei közül az Oroszlán csillagképből a Szűz 
csillagképbe lép át, 22-én keresztezi az égi 
egyenlítőt és átkerül a déli éggömbre. Ez az 
őszi napéjegyenlőség időpontja! Nézzük, 
milyennek látjuk az eget szeptember 15-én 

21 órakor, a kora esti szürkületben!

Nyugat felé pillantva az Ökörhajcsár csillagkép ragyogó csil-
lagát, a vöröses Arkturuszt láthatjuk pislákolni a látóhatárhoz 

közel. Mellette, kissé feljebb az Északi Korona és a Herkules, alat-
tuk a Kígyó és a Kígyótartó csillagképek figyelhetők meg (a Jupiter 
is itt tartózkodik éppen). Déli irányban a Nyilas és a Bak (a Szaturnusz 
jelenleg a Nyilas csillagképben található), észak felé fordulva a Zsiráf, a 
Nagymedve (Nagy Göncöl), Kis Medve (Kis Göncöl), valamint a hosszan 
elnyúló Sárkány csillagkép helyezkedik el. Kissé keletebbre tőlük a Cefeusz 
és a Kassziópeia, északkeleten pedig a Perzeusz csillagai emelkednek egyre 
magasabbra. Keleti irányban az Androméda, a Pegazus, valamint a Vízöntő csillagké-
peket kereshetjük. Magasan a fejünk felett a Nagy Nyári háromszög csillagai; a Deneb 
a Hattyúban, az Altair a Sasban, valamint a Vega a Lant csillagképben. A Hattyúban, a 
Deneb közelében található az égbolt egyik legjellegzetesebb ködfoltja, az NGC 7000, 
vagy közismertebb nevén az Észak-Amerika-köd. Tiszta, sötét égen binokulárral is 
felismerhető, legszebbnek azonban a hosszú expozíciós idejű felvételeken látszik. 
Magasan az égen, északkelet–délnyugat irányban ível át az égen a Tejút. Ezt az eget 
átszelő, ezüstösen csillogó szalagot csak városi fényektől mentes, sötét helyről 
érdemes megfigyelni. Ha találunk ilyen helyet, látványa igazán lenyűgöző!

A bolygók közül a Merkúr a hónap első felében a Nap közelsége miatt nem 
figyelhető meg. A hónap végére már megkísérelhető felkeresése napnyugta után 
a nyugati látóhatár közelében. 20-án már fél órával nyugszik a Nap után, de ez az 

Az égbolt képe  
2019. szeptember 15-én  

21 órakor

TUDTA-E?

A csillagászok csupán egy pillanatfelvételt láthatnak egy 
adott galaxis fejlődéséről, ezért élettörténetüket sok külön-
böző objektum megfigyeléséből próbálják összerakni, 
ha felismerik a kellő összefüggéseket. A nagy elliptikus 
galaxisok például csak a jelentősebb galaxishalmazokban 
találhatók meg, közülük is a legméretesebbek a legnagyobb 
halmazok középpontjában találhatók. Eszerint tehát az 
elliptikus szerkezet kialakulása más galaxisok közelségével 
függ össze. A nagy, irreguláris galaxisok részaránya a fiatal 
Univerzumban sokkal nagyobb volt, ugyanakkor több spirál- 
és kevesebb elliptikus galaxis létezett. Ez arra enged követ-
keztetni, hogy a szabálytalan galaxisok (bal oldali kép) előbb 
spirálisokká (jobb oldali kép), majd elliptikusakká fejlődnek.

érték később sem változik, megfigyelésre kedvezőtlen helyzetben lesz. A Vénusz 
a hónap végén napnyugta után kereshető a nyugati látóhatár közelében. Ragyogó 
fénye ellenére észlelése nehéz az alacsony állása miatt. A hónap végén is csak 
fél órával nyugszik a Nap után. Fényessége -3,9 magnitúdó. A Mars előretartó 
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mozgást végez az Oroszlán, majd 24-től a Szűz csillagképben. A Nap közelsége 
miatt nem figyelhető meg. A Jupiter előretartó mozgást végez a Kígyótartó csillag-
képben. Fényesen ragyog az esti nyugati égen, éjfél előtt nyugszik, fényessége 
-2,1 magnitúdó. A Szaturnusz hátráló, majd 18-tól előretartó mozgást végez a Nyilas 
csillagképben. Éjfél körül nyugszik, az éjszaka első felében látható a délnyugati ég 
alján. Fényessége 0,4 magnitúdó. Az Uránusz este kel, az éjszaka nagyobb részében 
látható a Kos csillagképben. A Neptunusz egész éjszaka megfigyelhető, hátráló 
mozgást végez a Vízöntő csillagképben. 

«
E havi űrkutatási megemlékezésünkben a Pioneer-11 űrszonda Szaturnusz 

melletti elrepülését idézzük fel 1979 szeptemberéből. Ez az űreszköz volt az 
első, amely közel repült ehhez a bolygóhoz, tesztelve a Szaturnusz gyűrű-
rendszerében való átrepülés veszélyeit. A manőver során majdnem össze is 
ütközött egy apró Szaturnusz-holddal, a Titánról – a bolygó legnagyobb hold-
járól − viszont elkészültek az első képek az elhaladás során. A Pioneer-11 
a Pioneer-10 párjaként, egy évvel annak felbocsájtása után indult a külső 
Naprendszer irányába a NASA programjaként. Míg a Pioneer-10 a Jupiter 
meglátogatása után a csillagközi tér felé vette az irányt, a Pioneer-11 tovább 
haladt a gyűrűs bolygó felé, s azt 21 400 kilométerre közelítette meg. 

A Szaturnusz melletti elrepülés után tovább haladt a Naprendszer széle felé. 
A rádiókapcsolat 1995 szeptemberében szakadt meg a szondával, mikor már 

több mint 14 milliárd kilométerre volt a Földtől és már rég elhagyta a Plútó 
pályáját. Csillagközi utazását a Sas csillagkép irányába folytatja, az útjába eső 

legközelebbi csillagokat 4 millió év múlva közelíti meg…   
L. H.

Felvétel a Titán 
felhőzetéről

1979. szeptember 1-én 
készített felvétel a 

Szaturnusz gyűrűiről 

Fantáziaképen a 
Pioneer-11 Szaturnusz 

melletti elrepülése

A gyűrűs bolygó a 
Pioneer-11 felvételén
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LogIQs
www.mensa.hu

1. fejtörő – Sárdi Tibor feladványa

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

ményes gondolkodást kívánunk!

2. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

3. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

Megoldás: Az 5 és a 6 közé

(A számok az azokat alkotó szegmensek száma szerint vannak 
sorba rendezve, az azonos szegmensszámúak nagyság szerint 

követik egymást.)

2. fejtörő –  Mikó Laura Hanna feladványa

Megoldás: 

3. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa 

Megoldás: Rét

(Valamennyi szó kezdőbetűjét H-ra cserélve újabb értelmes 
szavakat kapunk.)A szorzásokat végrehajtva milyen szám kerül 

az „A” és a „B” betű helyére? 
 

(A két szorzás független egymástól.)

A számmal jelölt szavak közül melyik illik a kérdőjel helyére?

Egy világhírű művész neve volt olvasható e kopott feliraton. Ki lehetett ő?
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Előfizetési ár 2019-ben belföldre: 1/4 évre 4320 Ft, 1/2 évre 8460 Ft, 1 évre 16 200 Ft

Naponta 15 ezer kisgyermek hal meg 

Az ötévesnél fiatalabb gyermekek halálozása széles körben 
figyelemmel kísért népegészségügyi indikátor. Az ENSZ 
mind a millenniumi deklarációjában, mind a fenntartha-
tó fejlődési célkitűzéseiben meghatározta a gyermekha-
landóság csökkentésére irányuló, 2015-re, illetve 2030-
ra elérendő eredményeket. Az elmúlt két évtizedben vi-
lágszinten jelentős előrehaladás történt a gyermekek 
életesélyének növelése terén, azonban továbbra is ki-
emelt és sürgető feladat a gyermekhalandóság jelentős 
csökkentése.

Az ENSZ adatai szerint napjainkban évente 5,4 millió 
gyermek hal meg 5. születésnapja előtt, akiknek a fele 
újszülött, azaz 28 napos vagy annál fiatalabb csecsemő. 
Ez azt jelenti, hogy világszinten naponta 15 ezer öt éven 
aluli gyermeket veszítünk el. Számuk 20 ezerrel keve-
sebb ugyan a három évtizeddel korábbinál, de ez to-
vábbra is elfogadhatatlan, főleg azért, mert a halálozá-
sok nagy része megelőzhető okokból – főként a víz, a 
higiénia, a táplálkozás és az egészségügyi alapellátás hiá-
nya miatt – következik be. 

Az ENSZ célkitűzése, hogy 2030-ra az ötödik életévü-
ket be nem töltött gyermekek halálozása a jelenlegi 39 
ezrelékről 25 ezrelékre csökkenjen. Az ENSZ szakem-
bereinek becslése szerint hathatós beavatkozás nélkül 
2030-ig összesen több mint 56 millió öt éven aluli gyer-
meket veszítenénk el, akiknek a fele újszülött. A 2017. 
évi adatok szerint a világ 195 vizsgált országából 118-nál 
már 25 ezrelék alatti ez a halálozási ráta, 51 országban 
azonban az előrehaladás nem kellő mértékű. Amennyi-
ben ezek a lemaradó országok is teljesítenék a kitűzött 
fejlesztési célt, a jelenlegi tendenciákhoz képest 10 millió 
öt éven aluli gyermek életét lehetne megmenteni.

2017-ben az ötévesnél fiatalabbak halálozásának több 
mint harmada a legkevésbé fejlett országokban fordult 
elő. Az esetek fele a Szaharától délre eső afrikai orszá-
gokban, 30%-a Dél-Ázsiában következett be. Az 5 éven 
aluliak halálozása Afrika Szaharától délre fekvő területén 
a legmagasabb a világon, itt 76 haláleset történt 1000 
élveszületésre számolva. 

A legkritikusabb időszak a gyermekek életében az élet el-
ső hónapja. 2017-ben mintegy 2,5 millió csecsemő halt meg 
a születését követő első hónapban, közülük a legtöbben már 
az első héten. Mintegy 36%-uk az egynapos kort sem érte 
meg. Az újszülöttek halandósága kisebb mértékben csök-
kent, mint az 1-11 hónapos, vagy az 1-4 éves gyermekeké. 
A legmagasabb újszülöttkori halálozás a Szaharától délre 
fekvő Afrikát jellemzi (27 ezrelék), ezt követi Dél-Ázsia 

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. 

(26 ezrelék). Az ezeken a területeken világra jött gyerme-
kek halálozási valószínűsége kilencszer nagyobb, mint a 
legmagasabb jövedelmű országokban születetteké. 

A 20 évesnél fiatalabb anyák gyermekeinél magasabb a 
kockázat, ezek a csecsemők mintegy 1,5-szer nagyobb 
valószínűséggel halnak meg első életévükben, mint a 
20-29 éves anyák gyermekei. 

Az adatok azt mutatják, hogy az anyák képzettsége 
erőteljesen befolyásolja a gyermekhalálozás valószínűsé-
gét. Az iskolázatlan anyák gyermekei körülbelül 2,6-szer 
nagyobb valószínűséggel halnak meg az 5. születésnapjuk 
előtt, mint a középfokú végzettségű anyák gyermekei. 

2016-ban az 5 éven aluliak vezető halálokai a koraszülési 
szövődmények (18%), a tüdőgyulladás (16%), a szülés közbe-
ni események (12%), a veleszületett rendellenességek (9%), a 
hasmenés (8%), az újszülöttkori szepszis (7%) és a malária (5%) 
voltak. Az újszülöttek életkilátásait jelentősen befolyásolja a 
szülés körüli ellátás minősége, az ettől függő betegségek és 
állapotok. Az újszülöttek halálozásának csökkenése főleg az 
egészségügyi szolgáltatások javításától várható, elérve azt a 
célt, hogy minden szülésnél szakképzett személyzet segítsen, 
és szükség esetén biztosított legyen a kórházi ellátás. Az új-
szülöttek egészségének szempontjából a beavatkozásoknak 
ki kell terjedniük a születés előtti időszakra és az első élethét-
re, valamint a kis súlyú és a beteg újszülöttek gondozására is.

A gyermekhalandóság mérése továbbra is jelentős kihívást 
jelent sok alacsony és közepes jövedelmű országban, a meg-
bízható adatok korlátozott volta miatt. A világ gyermekei-
nek csak mintegy 70%-a rendelkezik születési anyakönyvi 
kivonattal, és nagyon sok haláleset nincs regisztrálva. 

Hidas ZsuZsanna

Az 5 évesnél fiatalabb gyermekek halálozási rátája
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

HET-tel a szupernóvák 
nyomában

A 10 méteres Hobby–Eberly Telescope 
(HET) a McDonald Obszervatóri-

um óriástávcsöve Texasban, a Davis-
hegység Mount Fowlkes nevű csúcsán 
helyezkedik el 2026 méter tengerszint 
feletti magasságban. A világ egyik 
legnagyobb földfelszíni távcsöve 1996 
óta szolgálja ki a csillagász és kozmo-
lógus kutatók igényeit. Hatalmas mé-
retű főtükre 91 darab mozaiktükör-
szegmensből áll össze, amelyeket egy 
speciális lézeres beállító berendezés 
segítségével igazítanak össze egységes 
fénygyűjtő felületté. 

A HET tervezése során számos in-
novatív újítást alkalmaztak, amely 
különlegessé teszi a többi optikai te-
leszkóphoz képest. Ezek egyike az 
állandó, 55 fokos horizont feletti ma-
gasságra beállított optikai tengely. 
A távcső így csak a függőleges tenge-
lye körül forgatható el, az elfordulást 
egy speciális légpárnás rendszer teszi 
lehetővé. Az égitestek követését a 
távcső elejére, a primér fókuszba he-
lyezett mozgó kocsi, az ún. tracker 
segítségével oldják meg. A tracker-en 
helyezkedik el a műszereket fénnyel 

Egyetem és a göttingeni Georg 
August Egyetem is tagja. A tele-
szkóp névadói Bill Hobby, a korábbi 
texasi kormányzó, valamint Robert 
E. Eberly, egy pennsylvaniai mecé-
nás támogató voltak. 

A HET óriási tükrének köszönhető-
en kitüntetett szerepet tölt be a világ 
csillagászati, asztrofizikai és kozmo-
lógiai kutatásaiban. Nagyfelbon-
tású színképelemző berendezése se-
gítségével exobolygók felfedezéséhez 
szolgáltatott páratlan minőségű adato-
kat. Kisfelbontású spektroszkópja elég 

Világelső lett a nemzeti 
atlaszunk

AMagyarország Nemzeti Atlasza – 
Természeti környezet című kötet 

angol kiadása megkapta a legran-
gosabb nemzetközi szakmai ki-
tüntetést.

A Nemzetközi Térképészeti Tár-
sulás (International Cartographic 
Association) 2019. július 15–20. kö-
zött Tokióban tartotta a kétévente 
megrendezett Nemzetközi Térké-
pészeti Konferenciát (International 
Cartographic Conference; ICC). A 
rendezvény keretein belül hagyomá-
nyosan megszervezett International 

természeti állapotát mutatja be 
infografikák, grafikonok és szöve-
ges leírások kíséretében.

Maga az új nemzeti atlaszunk-
nak (az előző 1989-ben jelent meg) 
a Magyarország Nemzeti Atlasza 

ellátó több tízezer optikai szál, ame-
lyek a távcsőtükör által összegyűjtött 
fényt a színképelemző berendezések-
be juttatják. A HET megépítési költ-
sége körülbelül ötször kisebb volt, mint 
egy hasonló tükörméretű, de hagyo-
mányos felépítésű távcsőé lett volna. 

Az óriástávcső üzemeltetését egy 
öttagú egyetemi konzorcium biz-
tosítja, amelynek a három amerikai 
egyetem (Texasi Egyetem, Penn-
sylvaniai Egyetem, Stanford Egye-
tem) mellett két európai intézmény, 
a müncheni Ludwig Maximilian 

Cartographic Exhibition mindig az 
előző két év legjelentősebb karto-
gráfiai alkotásait mutatja be egy elő-
zetes válogatást követően.

A nemzetközi szakmai zsűri hét 
kategóriában díjazta az elmúlt két 
évben megjelent térképészeti al-
kotásokat. Az „Atlasz” kategóri-
ában az I. helyet az MTA CSFK 
Földrajztudományi Intézet szerkesz-
tésében megjelent National Atlas 
of Hungary – Natural Environment 
című atlasz nyerte, mely a 2017–2019 
közötti időszakban az e kategóriá-
ban bejutott több mint 40 résztve-
vő közül bizonyult a legjobbnak 
és kapta meg az ICA Internatio-
nal Cartographic Exhibition Award 
Winner címet. (A kategória győz-
tese 2017-ben Katalónia 1:25 000-
es léptékű Nagy Topográfiai At-
lasza volt.) A zsűri méltatásában 
kiemelte az átfogó atlasz karto-
gráfiai sokszínűségét, amel lyel 
Magyarország és környezetének 

A Hobby–Eberly Teleszkóp (HET) kupolája a texasi McDonald Obszervatóriumban
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érzékeny ahhoz, hogy milliárd fény-
évnyi távolságban felrobbant szuper-
nóvák színképét tanulmányozhassák 
a kutatók. Legkülönlegesebb beren-
dezése a 22 ívperces látómezőt kitöltő, 
optikai szálakból álló fényvezető rend-
szer, amely egy képalkotó spektrográf 
része. Ezzel a műszerrel zajlik jelenleg 
a Hobby-Eberly Telescope Dark Energy 
Experiment (HETDEX) nevű égbolt-
felmérő program, amely több millió 
távoli galaxisról és egyéb érdekes objek-
tumokról készít színképeket. A nagyon 
távoli, nagy vöröseltolódású, a hidrogén 
Lyman-alfa vonalán sugárzó galaxisok 
térbeli sűrűségének feltérképezésével 
a kutatók a sötét energia mibenlétét 
igyekeznek felderíteni. Ez a mindmá-
ig rejtélyes hatás okozza egyes feltéte-
lezések szerint a Világegyetem gyor-
suló tágulását, amelynek felfedezéséért 
2011-ben három amerikai szupernóva-
kutatót tüntettek ki Nobel-díjjal. 

A Hobby-Eberly Teleszkópot magyar 
szupernóva-kutatók is használják. 
Az általam vezetett tudományos 
program keretében 2008 óta több 
mint 100 szupernóva színképét vet-
ték fel és tanulmányozták ezzel a te-
leszkóppal. 

Vinkó József

ingerületátvitel hatékonysága a su-
gárzás hatására csökkent. A neuronok 
között az információátvitel nehezebbé 
vált, a megszokottnál sokkal erősebb 
ingerekre reagáltak csak az idegsejtek.

Az egerek viselkedésében megmutat-
koztak az agyban tapasztalt változások. 
A besugárzott állatok a normális társa-
ikhoz képest kevésbé kapcsolódtak be a 
közösségi interakciókba, sőt kifejezetten 
kerülték is azokat. A mentális képessé-
geket vizsgáló gyakorlatok során pedig 
az állatok memóriájának károsodására 
derült fény, valamint az állatok bizo-
nyos helyzetekben szorongással magya-
rázható viselkedést mutattak. Mivel a 
hippokampusz és a homloklebenyi 
prefrontális kéreg felelős a közösségi 
viselkedésért és a memóriáért, az ered-
mények egybevágnak a fizikai vizsgála-
tokkal. A szorongásos viselkedés pedig 

arra utal, hogy az amigdala is érintett 
lehet, ami elsősorban az érzelmi reakci-
ók feldolgozásáért felel.

A kísérlet bizonyította tehát, hogy 
a védelem nélküli űrutazás komoly 
következményekkel, a központi 
idegrendszer károsodásával járhat.  
A vizsgálat utánkövetése azt mutat-
ta, hogy a beállt változás végleges, 
fél évvel a kísérlet után az állatok 
állapota változatlan volt.

Az emberi küldetések során el-
kerülendő a vissza nem fordítható 
központi idegrendszeri károsodás, 
így elengedhetetlen olyan eszközök 
és megoldások kifejlesztése, amelyek 
képesek megóvni a jövő űrutazóit a 
sugárzás káros hatásaitól.

DáViD Tibor

(MNA) projekt keretében, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia kez-
deményezésére, az MTA CSFK 
Földrajztudományi Intézet koor-
dinálásával és az ELTE Térképtu-
dományi és Geoinformatikai Tan-
szék – mint stratégiai partner – köz-
reműködésével jött létre. A korábbi 
egykötetes nemzeti atlaszokhoz képest 
kezelhetőbb méretű, 23,3x32,9 centi-
méteres lapokat tartalmazó atlasz 
négykötetes lesz, az elsőként 
meg jelent Természeti környe-
zet címűt követi majd a Társada-
lom című, majd a Magyar Állam és 
helye a világban című és az utolsó 
a Gazdaság című lesz, mely vár-
hatóan 2021-ben jelenik meg. 
Mindegyik kötetnek tervezik az 
angol nyelvű kiadását is. 

(Az elsőként megjelent Ter-
mészeti környezet magyar nyel-
vű kiadásáról készült interjút 
Nemerkényi Zsomborral, a szer-
kesztőbizottság titkárával és az at-
laszt készítő térképészcsoport ve-
zetőjével lásd az Élet és Tudomány 
2018/51-52. számában! – a Szerk.) 

(MTA)

Idegőrlő utazás

Az emberes Mars-utazás tervezése 
során jelentős megoldandó prob-

lémaként vetődik fel a nagy energiá-
jú töltött részecskék bombázása elleni 
védelem kialakítása. A Föld mágne-
ses védelméből kilépve, megfelelő 
árnyékolás vagy pajzs használata nél-
kül az asztronauták testében e sugár-
zás hosszabb távon akár rákos meg-
betegedésekhez és a központi ideg-
rendszer károsodásához vezethet. 

Korábbi vizsgálatok alkalmával már 
megkísérelték egereken szimulálni az 
űrutazáskor fellépő sugárzás hatásait, 
azonban ezek során az állatok csak rövid 
ideig voltak kitéve a valóságosnál sok-
kalta nagyobb sugárzásnak. Az eNeuro 
szaklapban publikált friss kutatásban 
ezért új módszerrel kísérleteztek. 

Az állatokat hosszú időn keresztül 
tették ki a valódival megegyező mér-
tékű sugárzásnak, így teremtve meg 
az űrbéli viszonyokhoz legközelebb 
álló vizsgálati körülményeket. 

A kísérlet hat hónapon át tartott, 
ami a két bolygó megfelelő együttál-
lása esetén meg is egyezhet a valódi 
menetidővel a vörös bolygó felé. 
A féléves sugárdózis-kezelést köve-
tően a kutatók az egerek agyának 
lehetséges fizikai változásaira, vala-
mint a közösségi viselkedésükben és 
mentális képességeikben bekövetke-
zett változásokra voltak kíváncsiak. 

Az egerek agyának fizikai vizsgá-
lata során fény derült arra, hogy a 
hippokampuszban és a prefrontális 
kéregben lévő idegsejtek közötti 

Az egerek a sugárzás hatására visszafordíthatatlan idegi károsodást szenvedtek
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Élnek-e a Holdon 
medveállatkák?

A kérdés, bár elsőre úgy tűnik, 
könnyen megválaszolható egy 

egyszerű nemmel, mégsem biztos, 
hogy ez a helyes válasz. 

Áprilisban tanúi lehettünk az izraeli 
Beresit holdszonda sajnálatos végzeté-
nek, amikor nem túl nagy magasság-
ból a Hold felszínébe csapódva meg-
semmisült. A fedélzetén utazott egy 
kicsiny csomag, amelyet egy amerikai 
nonprofit szervezet küldött (volna) a 
Holdra, az Arch Mission Foundation 
által összeállított, Holdkönyvtár nevet 
kapott anyag az emberi civilizáció és 
kultúra megőrzését és terjesztését 

hivatott támogatni. A nanotechnoló-
giával készült, néhány mikron vas-
tagságú nikkel lemezekre készített 
archívumban 30 millió oldalnyi szö-
veget vittek fel. A lemezek közé mű-
gyantába ágyazott szerves minták 
kerültek: emberi DNS, hajhagymák, 
különböző sejtek, illetve dehidratált 
medveállatkák. A teljes csomag fe-
lületét is behintették medveállat-
kákkal, mielőtt becsomagolták és 
a holdszondába integrálták volna. 
Gyakorlatilag több ezer medveál-
latka jutott így el a Holdra.

A szonda becsapódásakor az alapít-
ványnál az első sokkot hamarosan 
vizsgálat váltotta fel: vajon bizto-
san megsemmisült a Holdkönyv-

tár? Az űrszonda pályaadatainak 
elemzésével arra jutottak, hogy a 
csomagjuk, a gyantarétegek adta 
stabil tartásnak köszönhetően, 
túlélhette a balesetet.

A medveállatka bolygónk egyik 
legszívósabb élőlénye. Amikor 
nincs megfelelő környezetben, 
egyszerűen olyan vízmentes ál-
lapotba kerül, amelyben a sejtjeit 
alkotó folyadékok üvegszerűvé 
válnak, s így nem sérülnek meg 
rendkívüli körülmények közepet-
te sem. Kísérletben 10 éves időtar-
tam után élesztették egyedeiket 

újra, de valószínűleg ennél sokkal 
hosszabb időn át kitarthatnak. Egy 
Föld körüli pályán keringő űrhajóval 
végzett vizsgálat során mindenféle 
védelem nélkül 30 perces űrbéli viszo-
nyokat is túlélt néhány medveállatka.

A gyantafelületre szórt medveál-
latkák inaktív formában vannak, ez 
azonban nem jelenti azt, hogy nem 
élnek, hiszen víz hozzáadásával élő, 
aktív medveállatkákká tehetőek – 
elméletileg. Mivel eddig sosem járt 
medveállatka a Holdon, nem lehet 
persze tudni, hogy elég szívósak-e 
ahhoz, hogy az ottani körülmé-
nyeket is túlélhessék. A Holdkönyvtár 
csomagját a sugárzástól védő burko-
latba helyezték el, így ez talán ke-
vésbé veszélyes a medveállatkákra, 
amennyiben persze sértetlen ma-
radt. A hőmérsékleti értékek nap-
pal +120°C-ig is felszöknek, éjjel 
viszont -130°C alá zuhannak, bár a 
felforrósodástól részben megvédheti 
a medveállatkákat a csomagolás, a 
kihűléstől nem. Nagy kérdés, hogy 
ezt a hőingást miként viselik.

Talán valamikor a jövőben egy űrha-
jós vagy robotszonda megkeresi a be-
csapódott Holdkönyvtár maradványait, 
s akkor kiderülhet, hogy mi lett a sorsa 
Holdunk első állandó lakóinak.

L. Gy. M.

Poszt-traumatikus stressz 
és a kormosfejű cinegék

Egy traumatikus esemény az ideg-
rendszerben morfológiailag is kimu-

tatható nyomokat és hosszan tartó visel-
kedésbeli változást idéz elő emberek-
nél. A jelenség poszt-traumatikus stressz 
szindróma (PTSD) néven ismert. Egy 
nemrégiben madárökológusok ál-
tal végzett kutatás bebizonyította, 
hogy ez a jelenség vadon élő álla-
tokban is előfordul ragadozók tartós 
jelenléte esetén. 

A kutatók kormosfejű cinegéket 
vizsgáltak. A madarak egy csoportjá-
nak hangszórón ragadozóhangot ját-
szottak le, a másik csoportban semleges 
hangot. A továbbiakban az állatokat 
mindenféle hanghatás nélkül egy hé-
ten át csoportosan tartották, majd 
mérték az egyes egyedek félelmet jelző 

reakcióit. Kiderült, hogy a ragadozó 
hangnak kitett egyedek még egy héttel 
később is több félelmi reakciót mutat-
tak, mint a korábban semleges hangot 
hallott egyedek. A félős egyedeknél 
az idegrendszer morfológiai eltéréseit 
is kimutatták egyes agyi területeken 
(amigdala, hippokampusz), hasonlato-
san ahhoz, ahogyan az a PTSD-ben 
szenvedő emberek esetében jelentkezik. 

A kutatók szerint a vizsgálat mind 
pszichiátriai, mind ökológia és evolú-
ciós szempontból nagy jelentőségű. 

ÉT-ETOLÓGIA

Rámutat ugyanis arra, hogy a 
PTSD nem természetellenes do-
log, hanem egy evolúciós mecha-
nizmus, amely a túlélést segíti az 
életminőség megóvásával szemben. 
Nem mellékesen az eredmények 
felhívják a figyelmet arra a jelen-
ségre is, hogy a ragadozók nemcsak 
a zsákmányfaj elpusztítása révén 
szabályozhatják a préda-populációt, 
hanem pusztán a jelenlétük által 
okozott stressz révén is.

biLkó áGnes
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PRÓBÁLJA KI 
LEGÚJABB
NYELVVIZSGÁNKAT! 

AZ ÚJ NEMZEDÉKNEK!

Államilag elismert nyelvvizsga

Az első hazai fejlesztésű  
számítógépes nyelvvizsga

Próbálja ki!

Carl Auer von Welsbach osztrák vegyész 1885-ben az addig önálló 
elemnek vélt didimíumot sikeresen szétválasztotta két elemre, a 
prazeodímiumra és „ikerpárjára”, mely utóbbi arról híres, hogy vassal és 
bórral alkotott ötvözete a jelenleg ismert legerősebb mágnes. Ez utóbbi-
ból adódóan felhasználási területe elsősorba a robotika és az elektronika 
iparága, de lézerfény  előállításához is használják. A ritkaföldfémek közé 
tartozik, tulajdonságai a lantánhoz hasonlítanak. Jó fejtést kívánunk!

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyze-
tet. A 30. heti számunkban elkezdődő 16 hetes rejtvényciklusunk 
végére a négyzetek betűi – helyes sorrendbe rakva − egy 115 éve 
született magyar gyermekgyógyász nevét adják ki. A név megfejtői 
között az Élet és Tudomány negyedéves előfizetését sorsoljuk ki. 

VÍZSZINTES: 1. Rakodik. 6. ... rabjai; Gárdonyi Géza regénye. 11. Az 
ősméter és az őskilogramm is ez. 13. Fiunk felesége. 14. Téli lesiklás 
helye. 16. Költő mellkasában dobog! 17. Zártkörűen működő cég névbe-
tűi. 18. Bőségesen, bizalmas szóhasználattal. 20. Depó egynemű betűi. 
22. Darabos gyümölcsíz. 23. Terpentin hozzáadása a festékhez. 26. Sas 
egyik fegyvere. 27. Római 505-ös. 28. Tréfás utánzás. 30. ... itur ad astra; 
így jutunk a csillagokig. 31. Máramarosszigetnél torkollik a Tiszába. 32. 
Kocsikázás. 34. Haj összefogója is lehet. 36. Gleccser hordaléka. 37. A 
levegő csaknem 1 százalékát alkotó nemesgáz. 38. Kotorászik.

FÜGGŐLEGES: 1. Sajtot, tormát aprít. 2. Másik füzetbe másoló. 3. 
A sakkjátszma győztese diadalmasan mondja! 4. ... Einar Björndalen; 
8-szoros olimpiai és 19-szeres világbajnok norvég sílövő. 5. Öröklő-
dő főnemesi cím Angliában. 7. A szamárium vegyjele. 8. Nagydarab, 

megtermett. 9. Katalizátor fehérje; fermentum. 10. A lelket nyomasztó 
feladat, kötelesség. 12. A ritkaföldfémek közé tartozó elem neve. 
15. Csitt! 19. Liszttároló eszköz. 21. Játékvezető. 23. Délben is zúg. 24. 
A Levelek Judithoz írója (Gábor). 25. Derékszíj kapcsa. 26. Népván-
dorlás kori, török nyelvű nép tagja. 27. Igaly ...; olimpiai és világbajnok 
sportlövőnő. 28. A csibuk is ez. 29. Anyagi részecske. 30. Szerte. 33. 
Tanulmányi foglalkozás. 35. Atommag!

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: didimíum.

A HÓNAP KÉPE

Benedek Péter (peter.benedek.hu@gmail.com) Csigafutam 
című képriportja 34. számunkban jelent meg az 1078. oldalon.

Nem mesterséges összeállítás; búvóhelyük, egy ág taka-
rása rendezte sorba, a felfedés késztette futásra őket. Itt a 
célfotót látjuk. Nem ismerjük a CSUSZ (Csiga Universiádé 
Szabályzata) idevonatkozó pontját, de ha fejbedobás, pláne 
szembedobás dönt, akkor a 4-es, házbedobás esetén viszont 
az 1-es versenyző a győztes. (H. J.) 

AUGUSZTUS
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ÉT-IRÁNYTŰ  ÉT-IRÁNYTŰ Bánsághy Nóra rovata

A II. Rákóczi Ferenc-emlékév 
tiszteletére egy különleges, a 
Rákóczi-család tagjaihoz 
kapcsolódó tárgyakat felvo-
nultató időszaki kiállítás ké-
szült a Magyar Nemzeti Mú-
zeum sárospataki Rákóczi 
Múzeumában. A Rákócziak 
című kiállítás a család öt er-
délyi fejedelmét, Rákóczi 
Zsigmondot, I. és II. Györgyöt, 

I. és II. Ferencet mutatja be munkásságuk kiemelkedő 
tárgyai segítségével.

A Rákócziak tárgyi örökségét számos magyarországi 
és határon túli múzeum, levéltár, könyvtár, egyházi 
gyűjtemény és gyülekezet őrzi. Féltett kincseiktől ritkán 
és csak rövid időre válnak meg, így csak kivételes alkal-
makkor, évfordulók esetén van lehetőség arra, hogy 
ezeket a tárgyakat egy helyen láthassák az érdeklődők.

Rákóczi Zsigmondhoz kapcsolódva közönség elé ke-
rült egy Vizsolyi Biblia, az Öreg Graduál, a híres Rákó-
czi-könyvtár I. Rákóczi György bejegyzéseit tartalmazó 
kötetei, a klenódimok közül a sátoraljaújhelyi fedeles 
kanna, valamint Lorántffy Zsuzsanna híres hímzései és 
az általa írt könyv, a Mózes és a Próféták. Szintén megte-
kinthetőek a neki ajánlott könyvek és Comenius Orbis 
Pictusa, II. Rákóczi György politikai, katonai cselekede-
teit megörökítő metszetek, Báthory Zsófia címeres kan-
nája és imádságos könyvei, I. Rákóczi Ferenc egy koráb-
ban nem publikált, őt dicsőítő könyvritkaság is. Zrínyi 
Ilona ereklyetartója és gyermekei köszöntő verse is külö-
nösen értékes darabok.

I. Rákóczi Ferenc és szabadságharca kapcsán gazdag 
tárgyi örökség maradt fenn. Híres portrék, csatajelene-
tek, fegyverek, ábécés könyv, Mikes Kelemen levelei, a 
kortársak naplói, a híres Pro Libertate feliratú zászló, 
az Emlékiratok első nyomtatott példányai most Sáros-
patakon 2020. október 30-ig láthatók.

A huszadik század elején Ady 
Endre új fejezetet nyitott a ma-
gyar líra történetében: szakítva a 
már megszokottal, új stílust, új 

költői nyelvet teremtett. Pályája elején néhány évet Deb-
recenben töltött. Ebben az időszakban lett joghallgató-
ból újságíró, és ekkor kezdett első verseskötete, a Ver-
sek kiadásán dolgozni, ami 1899-ben meg is jelent – 
szintén a Hajdú-Bihar megyei székhelyen.

Szerelem, csalódás, titkos imádó, mulatság, versek, 
kardpárbaj, újságírás: pár kulcsszó, melyekkel leírható az 
a két év, melyet a költő a városban töltött. 

Az Adybandi ébresztése című kiállítás és múzeumi 
nyomozás ezen hívószavak mentén enged bepillantást 
Ady Endre életének és munkásságának ebbe a korai idő-

szakába. A tárlat az Álmodó Magyarok című állandó 
kiállításba beépülve, arra folyamatosan reagálva mutatja 
be a debreceni évek főbb kapcsolódási pontjait, a múze-
umi „nyomozáson” pedig az arra vállalkozók Ady 
Endre elveszett galléros köpönyegének titkát fedezhe-
tik fel. A kiállítás december 31-ig tekinthető meg.

Családi okok miatt címmel 
nyílt a debreceni MODEM 
Modern és Kortárs Művészeti 
Központban az a kiállítás, 
amely a család témáját közelíti 
meg történelmi, társadalmi és 
személyes történetek felől.

A november 3-ig látható tárlat három részből épül 
fel: az elsőben olyan képzőművészek készítenek új mű-
veket, akik munkásságuk során már foglalkoztak a csa-
lád témájával. Miután a kortárs irodalomban is hangsú-
lyosan jelen van a téma, így fontos, hogy az irodalom is 
megjelenik a kiállításon. Nem csupán az egyenes szöve-
geket mutatják be, hanem különböző művészeti ágak-
ban tevékenykedő művészek fogják feldolgozni az álta-
luk kiválasztott verset egy másik médiumban. Az utolsó 
szakaszban a Pettendi-Szabó Péter által tartott féléves 
workshop eredményeit mutatják be, amelynek résztve-
vői debreceni, illetve környékbeli személyek, akik ér-
deklődnek a családi fotók iránt. 

A Kieselbach Galéria minden 
idők legjelentősebb Nagy 
István-kiállítását rendezi 
meg. Hat teremben több mint 
154 műalkotás került a falak-
ra: 8 múzeum és 24 magán-

gyűjtemény válogatott darabjai érkeztek a tárlatra, ame-
lyek jelentős részét most először láthatja a közönség.

A kiállítással egy időben mutatja be a galéria a 
Kieselbach Tamás szerkesztésében megjelenő Nagy Ist-
vánról (1873-1937) szóló 592 oldalas monográfiát, 
amely nem csupán az életmű valaha volt legbővebb is-
mertetése, de egyben minden idők legnagyobb terje-
delmű és legtöbb reprodukciót tartalmazó magyar mű-
vészmonográfiája is.

Nagy István életművét már közel nyolc évtizede egy-
öntetű elismerés övezi. A magyar kulturális élet legna-
gyobbjai méltatták, kiállítások és monográfiák mutatták 
be kiemelkedő alkotásait. Ennek ellenére csupán keve-
sen ismerik, mindeddig nem kapott méltó megbecsülést: 
nem vált az életünk, az identitásunk részévé. Minden bi-
zonnyal ő a magyar művészettörténet, sőt a teljes ma-
gyar kulturális tradíció leginkább alulértékelt alkotója. 
A könyv és a szeptember 13-ig látható kiállítás arra 
vállalkozik, hogy utat nyisson hozzá és a legnagyobbak 
közé emelje fel.

5 Rákóczi

Alulértékelve

Debreceni évek

Család
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A lepkész és az Afrika-vadász
Rab Gusztáv Utazás az ismeretlenbe 
című, az 1950-es évek első felének kitele-
pítéseiről szóló regényének kézirata az író 
Franciaországból 2013-ban hazahozott 
hagyatékában található meg a Petőfi 
Irodalmi Múzeumban. A szépirodalmi 
alkotás feleleveníti Jámbory Kálmán lep-
kekutató és Széchenyi Zsigmond világ-
utazó életét vagy annak egy szakaszát.

Hasznos szabadgyökök
Az élő szervezetben zajló számtalan 
biokémiai folyamat eredményeképp – 
gyakran melléktermékként – szabad-
gyökök, például reaktív oxigén- és 
nitrogénszármazékok képződnek. 
A sejtek oxigénfogyasztásáért és ener-
giatermeléséért felelős sejtszervecskék, 
a mitokondriumok belső membránjá-
ban működő enzimek láncolata példá-
ul szuperoxid aniont is képez.

Papucscsőrű Kittenberger 
gyűjtéséből
Az afrikai madármegfigyelő utazások 
egyik sztárja a papucscsőrű madár, az 
a kontinens ornitológiai ritkaságainak 
legkeresettebb öt faja közé tartozik. Saj-
nálatos módon a papiruszmocsaraknak 
ezzel az óriási csőrű, fura megjelenésű 
madarával egyre ritkábban találkozha-
tunk a vizes élőhelyek különösen gyors 
ütemű eltűnése, illetve Afrika rohamos 
népességnövekedése folytán. 

A gombák világában a termőtestek 
nagysága rendkívül változatos, egyes 
fajok megfelelő tápanyag-ellátottság 
mellett és kedvező időjárási körülmé-
nyek között akár hatalmas méretű 
termőtesteket is fejleszthetnek. Erre 
jó példa a faanyagon vagy annak kö-
zelében növő óriás bokrosgomba 
(Meripilus giganteus), amely valóban 
rászolgált a nevére. Joggal nevezhet-
jük a „gombák Góliátjának”, hiszen a 
legnagyobb, eddig megfigyelt ter-
mőtestcsoport átmérője meghaladta 
az egy métert, tömege pedig a hetven 
kilogrammot. A hátlapon látható pél-
dány ebben a tekintetben ugyan nem 
számíthat dobogós helyre, de három 
kilogrammos tömegével a gombák 
között így is nagynak mondható.

Az óriás bokrosgomba legyező vagy 
nyelv formájú kalapjai egy vaskos, kö-
zös tönkből kiágazva csokrosan vagy 
rozettaszerűen helyezkednek el. Ok-
kerszínű, sárgásbarna, sugarasan szá-
las, finoman szemcsés felületükön sö-
tétebb, körkörös sávok láthatók, szé-
lük idősebb korban gyakran hullá-
mos, karéjos. A kalapok alsó részén 
található fehéres, krémszínű csöves 
termőréteg jellegzetes tulajdonsága, 
hogy sérülésre vagy idősebb korban 
szürkül, majd megfeketedik. Ugyan-
ez mondható el a szálas-rostos, fehéres 
színű, viszonylag vékony kalaphúsról 
is. (A hasonlóan „bokros” megjelené-
sű, védett ágas tapló nem feketedő.)

Az óriás bokrosgomba egyéves ter-
mőtesteivel nyár elejétől késő őszig 
találkozhatunk, szinte kizárólag 
lombos fák anyagán, tuskókon vagy 
azok közelében talajon, de akár idő-
sebb, még élő fák tövében is. A gom-
ba a sík- és hegyvidéken egyaránt 
előfordul, leggyakrabban bükkösök-
ben és tölgyesekben terem. Bár ehe-
tő gombafaj, de szívós-rostos húsa 
miatt fogyasztását nem ajánljuk.

Kép és szöveg: Locsmándi csaba
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