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2019-ben lapunk működtető szervezete, 
a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 
is bekerült a Prima Primissima Díjra 

esélyesek közé, Magyar oktatás és köznevelés kategóriában.
Az idén 17 esztendős Prima Primissima Díj évről évre a ki-

emelkedő teljesítmények elismerése, jelöltjei példaértékűt al-
kottak a kultúra, a művészet, illetve a tudomány területén. 
Tíz kategóriában hirdetnek kiválóságokat, minden kategóri-
ában három jelölt kap helyet. Közülük titkos szavazással 

választják ki a Primissimákat. A közönség SMS-szavazatai 
alapján ítélik oda a Közönségdíjat. Érdemes szavazni, hiszen a 
voksolás résztvevői között egy új Mercedes-Benz CLA sze-
mélygépkocsit sorsolnak ki. A szavazatokat a +36 70 707 7000 
számon lehet leadni a jelöltek SMS kódjának beütésével, mely 
a TIT esetében a 15-ös. Szavazni november eleje és december 
eleje között lehet, a díjról és a szavazásról további információ-
kat találnak a www.primaprimissima.hu weboldalon.

Köszönjük, ha egy SMS-el Ön is hozzájárul, hogy a 
Társulatunk elnyerhesse a Közönségdíjat.

A szerkesztőség

Kedves Olvasó!
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csontok tűntek el elsőként a koponyá-
ból, amelynek alapja radikálisan meg-
rövidült még abban az időszakban, 
amikor a kígyók funkcionális hátsó 
lábbal és medenceövvel rendelkeztek.

A nagyjából 100 millió évvel ezelőtt 
élt Najash kígyócsoport anatómiai 
jellegzetességei arra engednek követ-
keztetni, hogy a kígyók az eddig fel-
tételezettnél sokkal korábban elveszít-
hették mellső lábukat, és ezután még 
évmilliókig használták hátsó végtag-
jukat. A kutatás vezetője, Fernando 
Garberoglio akkor találta a legtöké-
letesebb állapotban fennmaradt kopo-
nyamaradványt – amelyet MPCA 500 
jelzéssel illettek – amikor még egyete-
mi hallgató volt hat évvel ezelőtt. 

,,Ez a fosszília mind a mai napig a leg-
teljesebben fennmaradt középidei kígyó-
koponya-maradvány, amely kulcsfontos-
ságú információkat rejt a kígyók anató-
miai átalakulásáról” – nyilatkozta a ma 
már a Buenos Aires-i Maimónides 
Egyetemen doktorandusz őslényku-
tató a New York Timesnak.

A feltárt koponyákat mikro-kom-
putertomográffal (ct-vel) vizsgálták, 
amely röntgensugarak segítségével 
képes mikroszkopikus léptékben 
letapogatni a fosszíliák belső szerke-
zetét, anélkül, hogy roncsolni kelle-
ne azokat. Mindeddig nem találták 
meg e kígyócsoport (vagy bármely 
kígyócsoport) közvetlen négylábú 
őseit, de ettől függetlenül a közvetett 
bizonyítékok alapján biztosra veszik, 
hogy ez az állat vagy állatok léteztek.

A mostani leletek elemzéséből arra 
következtetnek, hogy a kígyók evo-
lúciója során a mellső láb elvesztése 

Kígyó, lábakkal

A jelenleg élő kígyók hatalmas 
anatómiai, élőhelybéli és viselke-
dési változatosságukhoz képest 
meglepően kevés kígyófosszília 
áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy 
pontosan felvázolhassuk ezen ál-
latcsoport evolúciós történetét. 

Természetesen az érdekli leginkább a 
biológusokat, hogy mikor, milyen rész-
lépések útján és milyen ökológiai kény-
szerek hatására vesztették el a kígyók 
hajdani lábukat. 

Egy Argentínában talált ősmarad-
vány fontos részleteket illeszthet a he-
lyére ebben a kirakós játékban. A Pata-
gónia északi részén fekvő La Buitrera 
régióból már eddig is számos jelentős 
paleontológiai lelet bukkant elő. A te-
rületet hajdanán homokdűnék borí-
tották, az éghajlat pedig kellően száraz 
volt ahhoz, hogy az elhullott állatok jó 
eséllyel gyorsan betemetődjenek, és a 
fosszilizációhoz ideális körülmények 
között találják magukat.

Az argentin Maimónides Egyetem 
őslénykutatói, amerikai és ausztrál 
kollégáikkal együtt a napokban tet-
ték közzé felfedezéseiket a kréta-
időszakban élt lábas kígyó, a Najash 
számos fellelt koponyájáról a Scien-
ce kiadói csoporthoz tartozó nyílt 
hozzáférésű Science Advances szak-
folyóiratban. Mint a tanulmány-
ban írják, a kígyók egyesítik ma-
gukban az evolúció során kialakuló 
legdrámaibb anatómiai átalakulások 
eredményeit. Hiszen amellett, hogy 
elveszítették végtagjaikat, testük meg-
nyúlt, koponyájuk (és főképp állkapcsuk 
mozgása) is alapvetően megváltozott.

Ezen átalakulások megértésé-
ben segíthet a Najash őskígyók első, 
háromdimenzióban letapogatható ko-
ponyáinak feltárása. A vizsgálatok 
eredményeiből jól látszik, hogy mely 

170 millió évvel ezelőtt mehetett 
végbe. Ezután a hátsó láb akár több 
tízmillió éven keresztül is fennma-
radhatott. Vagyis – megint csak a 
korábbi feltételezésekkel ellentétben 
- a kétlábú kígyóforma (amely egyre 
csökevényesebb hátsó pár lábbal ren-
delkezett) korántsem csupán röpke 
átmeneti állapotnak számított. 

Ehelyett sok ideig léteztek hason-
ló két lábon járó (és közben hason 
csúszó) kígyók bolygónkon, vagyis 
e testforma a maga idejében kifeje-
zetten sikeresnek bizonyult. Persze, 
ez rögtön felvet egy újabb, legalább 
ilyen nehezen megválaszolható kér-
dést: akkor mi vezetett később mégis 
a hátsó lábak elveszejtéséhez?

Mindenesetre az világos, hogy a 
kréta időszak végére a legtöbb kí-
gyócsoport már teljesen lábatlan 
volt. A kutatók szerint a kígyók (még 
evolúciós léptékben is) rendkívül ré-
gen kialakultak, és ez magyarázhatja 
azt, hogy mindeddig nem találtuk 
meg a csoport közvetlen, négylábú 
elődeit. A kígyók voltak valószínűleg 
az első hüllőcsoport, amely „kipró-
bálta” a lábatlanságot (de korántsem 
voltak az utolsók, noha másoknak 
nyilván „nem jött ennyire be”).

Az új tanulmány főként a koponyát 
érintő evolúciós változásokkal foglal-
kozik. Noha a laikusok számára talán 
nem olyan látványos, mint a lábak 
elvesztése, a kutatók szerint a kígyók 
koponyájának átalakulása legalább 
ilyen fontossággal bírt a csoport evo-
lúciós sikerében. A modern kígyók 
koponyájában nincs az emlősök já-
romcsontjával homológ csont ( jugale). 

A Najash ősi kígyócsoport egyik 
képviselőjének remek állapotban fennmaradt 
koponyája (FOTÓ: FERNANDO GARBEROGIO/

UNIVERSIDAD MAIMÓNIDES)

Koncepciórajz a Najash valószínű kinézetéről, a piciny hátsó lábaival együtt 
(RAÚL ORENCIO GÓMEZ/UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES)
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Dél-Kína szubtrópusi területein élt 
nagyjából 1,9 millió éve. Az állat a 
Gigantopithecus blacki, a maradványai-
ból kivont genetikai információ pedig 
felfedi evolúciós helyzetét a főem-
lősök családfáján. A Gigantopithecus 
minden kétséget kizáróan egy olyan 
főemlős volt, mely mellett még a ma 
élő legnagyobb főemlős, a gorilla is el-
törpült volna. A majdnem három mé-
ter magas, és akár 600 kilogrammos 
testtömegű állat legközelebbi ma élő ro-
kona minden jel szerint az orangután.

A genetikai információ több szem-
pontból is különleges. Túlmenően 
azon, hogy egy, a főemlősök evolúció-
ja szempontjából kiemelkedően fontos 
ősállathoz tartozik, maga a leletanyag 
– és vele együtt a benne rejlő genetikai 
anyag – egy egykor meleg, száraz 
területen élt állatfajé. Az ilyen leletekből 
csak nagyon ritkán lehet bárminemű 
genetikai információt kinyerni, jelen 
helyzetben is csak finoman hangolt, 
érzékeny tömegspektrometriai mód-
szerekkel volt lehetséges.

Ugyanakkor kérdéses volt eddig, 
hogy az ősi kígyók vajon rendelkez-
tek-e ezzel a csonttal. A kutatók több-
sége azon a véleményen volt, hogy a 
kígyók – legyenek maiak vagy ősiek 
– megkülönböztető bélyege a jugale 
hiánya. Csakhogy az MPCA 500-as 
leleten jó nagy jugale látható, tehát 
ez a rejtély megoldódott, és az eddigi 
közvélekedést megcáfolták.

A kígyók ide-oda csavarodó evolúci-
ós története ezzel még korántsem fedte 
fel minden titkát. De az, hogy még ma 
is ilyen nagy formai és életmódbeli vál-
tozatosságban maradt fenn ez a rend-
kívül régen kialakult állatcsoport, azt 
mutatja, hogy nagyon sikeresen képe-
sek alkalmazkodni a legváltozatosabb 
környezeti feltételekhez is – akár testük 
radikális átalakítása útján is.

Kovács MárK

Orangutánok ősi rokona

Kutatók egy csapata sikerrel rak-
ta össze azt az evolúciós kirakóst, 
mely egy majdnem kétmillió 
évvel ezelőtt élt ősi főemlős és a 
ma élő orangután közti kapcsolat 
részleteire derít fényt. Ez az első, 
ilyen régi szubtrópusi lelet, mely-
ből genetikai anyagot nyertek ki. 
Mindez lehetőséget ad arra, hogy 

a tudósok az állatvilág (beleértve az 
ember) evolúciós folyamatait egy telje-
sen új szögből vizsgálhassák, messze a 
genetika ma ismert határain túl.

Ősi fehérjék szekvenálásával si-
kerrel nyerték ki annak az ősi fő-
emlősnek a genetikai anyagát, mely 

A kutatást Frido Welker, a dáni-
ai Koppenhágai Egyetemhez tartozó 
Globe Intézet kutatója vezette, a ti-
zenhét társszerzőjével közösen írt 
munka pedig a Nature hasábjain je-
lent meg. Welker és munkatársai a 
Gigantopithecus fogmaradványait hasz-
nálta a genetikai anyag kinyerésére.

„A főemlősök evolúciós szempontból 
meglehetősen közeli rokonaink. Mun-
kánkkal szerettük volna bebizonyítani, 
hogy egykor szubtrópusi területen élt fő-
emlősök maradványaiból is lehet genetikai 
anyagot kinyerni szekvenálási eljárással 
még akkor is, ha a maradvány majdnem 
kétmillió éves. Ez a tudományos mutat-
vány mindeddig csak legfeljebb tízezer 
éves maradványokkal sikerült – magya-
rázta Frido Welker. – Ez azért is na-
gyon fontos eredmény, mert a mi fajunk, 
a Homo sapiens elődei is részben ilyen 
területeken éltek, legalábbis ami a fajunk 
korai evolúcióját illeti. Ez tehát felveti an-
nak a lehetőségét, hogy szert tegyünk olyan 
genetikai információkra, mely egyben segít 
tisztázni az emberi faj evolúcióját is.”

A rendelkezésre álló leletanyagok és 
a megvizsgált genetikai anyagok alap-
ján ma a kutatók úgy gondolják, hogy 
az ember és a csimpánz fejlődési vonala 
nagyjából 7–8 millió évvel ezelőtt vált 
el egymástól. Welker és munkatársai 
eredményeinek tükrében talán lehet-
ségessé válik a saját fajunk és kihalt ősi 
rokonaink közti evolúciós kapcsolatok 
rekonstrukciója, egészen kétmillió év-
vel ezelőttig – ezzel az emberi evolú-
ció sokkal nagyobb porcióját lefedve, 
mint amit eddig ismertünk.

„A majdnem kétmillió éves fogzománc-
ból kinyert fehérjék elemzésével bebizonyí-
tottuk, hogy lehetőségünk van olyan állatok 
evolúciós kapcsolatait is vizsgálni, melyek 
már nagyon rég kipusztultak, DNS-
ük maradványai pedig reménytelenül 
elroncsolódtak az évmilliók során. Ered-
ményeink alapján még azt is meg tud-
tuk állapítani, hogy a Gigantopithecus 
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A Gigantopithecus legközelebbi ma élő ro-
kona: az orangután 

(KÉP: ORANGUTANFOUNDATION.ORG.AU)

Gigantopithecus-család művészi rekonstrukciója (KÉP: I.PINIMG.COM)

A Gigantopithecus (hátul), a gorilla (középen) 
és az ember (elöl) koponyája

(KÉP: DINOANIMALS.COM)
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és az orangután fejlődési vonala nagyjából 
tizenkétmillió éve vált el egymástól” – 
tette hozzá Enrico Cappellini társszerző.

Magát a Gigantopithecus maradvá-
nyait 1935-ben fedezték fel Dél-Kína 
területén. Az ehhez az ősi főemlőshöz 
rendelhető maradványok mindösszesen 
néhány állkapocsmaradványt és fogakat 
jelentenek. Sem a koponya, sem a 
csontváz többi része nem ismert, ebből 
adódóan az egykor élt állat küllemét 
illetően ma is sok a spekuláció.

„A Gigantopithecushoz hasonló ősi 
főemlősök tanulmányozása korábban 
csak a kövületek és a ma élő emberfélék 
együttes tanulmányozásából származó is-
meretek tükrében volt lehetséges – folytat-
ta Cappellini. – Az ősi DNS elemzése 
egyszerűen fel sem merülhetett mint lehe-
tőség, tekintve, hogy a Gigantopithecus 
mintegy 300 000 évvel ezelőtt halt ki, ám 
az akkori elterjedési területéről származó 
maradványokból nem sikerült DNS-t ki-
vonni, mivel azok idősebbek voltak tízezer 
évnél. Ez volt az oka annak, hogy most a 
fogzománc fehérjéit hívtuk segítségül.”

szabó Márton

A Perczel-glóbusz 
pontos mása az OSZK-ban

Az Országos Széchényi 
Könyvtárban (OSZK) megte-
kinthető annak a 127,5 cm át-
mérőjű és 1:10 000 000 méret-
arányú földgömbnek a másola-
ta, amely 1881-ben, a velencei 
Nemzetközi Földrajzi Kongresz-
szus térképkiállításán, a Magyar 

Nemzeti Múzeum által kiállított 
történeti-földrajzi anyag részeként 
első díjat kapott. Az úgynevezett 

Perczel-glóbuszból három másolat 
készült. Egy az Országos Széchényi 
Könyvtárba, egy az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemre, egy pedig a 
miniszterelnöki irodába, a Karmeli-
ta kolostorba került. 

Perczel László kartográfus az 
1850-es években kezdett hozzá az 
eredeti, fából készült földgömbhöz, 
melynek bordázatát 8 centiméter 
vastag papírmasé-gömbhéj borítja. 
A fölgömb térképészeti ábráit Per-
czel László rajzolta, az asztalosmun-
kát Mihályi Józsa, a rézöntést pedig 
Stark József tatai mesteremberek 
végezték. Az eredeti,1862-ben elké-
szült földgömböt a nemzeti könyv-
tár Térképtárában őrizzük. 

Az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Térképtudományi és Geo-
informatikai Tanszéke 2008 májusá-
ban közel 900 darab nagyfelbontású 

fényképfelvételt készített az eredeti 
Perczel-földgömbről. Ezek feldol-
gozásával készült el a mai állapotot 
bemutató 3D-s modell, azaz létre-
jött a Perczel-glóbusz állapotrögzítő 
digitális hasonmása, amelynek egy 
kisebb felbontású változata került be 
a Virtuális Glóbuszok Múzeumába, 
hogy az interneten is széleskörűen 
hozzáférhetővé váljon. 

Továbblépésre 2018-ban nyílt le-
hetőség, amikor befejeződött a di-
gitális restaurálás és rekonstrukció. 
Ennek során az eddig meglévő digi-
tális anyagot át kellett szerkeszteni, 
kiszűrni az esetleges hibákat és re-
konstruálni a hiányzó tartalmakat. 
Ez különösen a lakkréteg által olvas-
hatatlanná vált névanyag esetében 
okozott komoly nehézségeket, mert 
Perczel nem teljesen következetesen, 
de a kor szellemének megfelelően 
törekedett a magyaros írásmódra, 
így a glóbuszon a név eltérhet a fel-
tételezett forrástérkép írásmódjától, 
illetve a mai magyaros írásmódtól is. 
Egyúttal az eredetinek közel megfe-
lelő betűkészlettel kellett újraírni a 
földrajzi helyneveket. A pótlás során 
összesen 2872 rajzi és 3252 névrajzi 
kiegészítést tettek a szakemberek. 

A munkához hozzátartozott a Per-
czel által használt forrásmunkák fel-
tárása is,  utolsó fázisa a földgömb 
fizikai újraalkotása volt, melynek 
során megtörtént a digitális anyag ki-
nyomtatása, majd gömbre kasírozása. 
Eközben elkészült a míves faállvány 
és a réz meridiánkör, melyek összeál-
lítása után Perczel László földgömbje 
újra a régi fényében tündökölhet.

Forrás: OSZK
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A marokkói Agadirban 2019. 
március 24–28. között meg-
rendezett kongresszuson az 

egyenesszárnyúak és a klímaváltozás 
közötti összefüggések elemzése ki-
emelt témakörként szerepelt. A David 
Hunter szervezésében megtartott te-
matikus szimpóziumon (Effects of 
climate and environmental change on 
Orthoptera) több magyarországi esetta-
nulmány is bemutatásra került. Az el-
hangzott előadások világszinten meg-
erősítették, hogy az egyenesszárnyú 
rovarok (szöcskék, sáskák, tücskök) ki-
váló jelzői a globális klímaváltozásnak, 
areálgeográfiai, élettani–fenológiai és 
ökológiai léptékben egyaránt. 

Mivel számos fajuk spontán kö-
veti a klimatikus körülmények 
változásait, biogeográfiai szempontú 

EGY ROVARTANI V ILÁGKONGRESSZUS TANULSÁGAI

EGYENESSZÁRNYÚAK 
ÉS A KLÍMAVÁLTOZÁS

indikátorszerepük elterjedési terüle-
teik évtizedes távlatokban mérhető 
változásával (kibővülésével, illetve 
beszűkülésével) fogható meg.

Mind magasabbra és 
északabbra

A hőmérsékleti és csapadékviszonyok 
átalakulásából következően jó néhány 
melegkedvelő faj elterjedési területé-
nek a pólusok irányába történő kiterje-
désnövekedése figyelhető meg. 
A legtöbb példa erre a jelenségre Hollan-
diából említhető, ahol olyan alapvetően 
déli elterjedésű fajok, mint a homokszí-
nű sáska (Sphingonotus caerulans), a zöld 
repülőszöcske (Phaneroptera falcata) és a 
kis kúpfejűszöcske (Conocephalus fuscus) 
már röviddel a megjelenésük után invá-
ziószerűen terjedtek el északi irányba. 
(Noha a pólusok felé való elmozdulás az 
északi félgömbön dokumentáltabb in-
kább és a szárazulatok helyzetéből adó-
dóan talán jellemzőbb is, de a déli félte-
kén is megfigyelhető a jelenség.) 
Ugyanez a folyamat abban is tetten ér-
hető, hogy a szárazság- és melegked-
velő fajokat egyre nagyobb tenger-
szint feletti magasságokban mutat-
ják ki. A marokkói sáska (Dociostaurus 
maroccanus) Közép-Ázsiában koráb-
ban a 800–1200 méter tengerszint 
feletti gyepekben élt, napjainkra 
Üzbegisztánban és Tádzsikisztánban 
az 1500–1750 méteren fekvő terüle-
teket is meghódította.

A klímaváltozás a rovarok egyedfej-
lődési sajátosságaira is hatással van, 
magával vonva egy-egy faj korábbi 

(például április helyett már márciusban 
való) megjelenését az adott évben, va-
lamint rövidebb életciklusát. Ezt a je-
lenséget Magyarországon is feltárták: 
az elmúlt bő fél évszázadban a 
tarszafajok (Isophya spp.) tojásból való 
kelése évtizedenként 2−3 nappal ko-
rábbra tolódott. Egyes területeken bi-
zonyos fajok éven belüli generációinak 
száma is növekszik. Erre említhető 
példaként, hogy az elmúlt években a 
Melanoplus sanguinipes fajnak Arizoná-
ban vagy a keleti vándorsáskának 
(Locusta migratoria) Dél-Oroszország-
ban évi kettő nemzedéke fejlődik ki a 
korábbi egy helyett. 

Számos ökológiai tanulmány bizo-
nyította, hogy az egyenesszárnyú-
együttesek, azaz egy élőhelyen egy ve-
getációs periódusban, jellemző belső 
dominancia-viszonyokkal előforduló 

A klímaváltozással és a globális felmelegedéssel kapcsolatos hírek és félelmek mostanra a média, 
az internetes közösségi terek és a közbeszéd állandó elemeivé váltak. A mindenkit érintő problémával 
és annak megoldási lehetőségeivel számos szakterület foglalkozik, illetve igyekszik hasznosíthatóvá 
tenni kutatási eredményeit. A vonatkozó vizsgálatok fő célja elsősorban nem az eladható cikkek 
és könyvek sorának „gyártása”, hanem annak feltárása, hogy a kialakult helyzetben mit tehetünk 
természeti értékeink megőrzése érdekében. Az Orthopterológusok Társaságának 13. világkong-

resszusa is az iménti problematika köré szerveződött – magyar résztvevőkkel.

A Rösel-rétiszöcske (Roeseliana roeselii) a 
globális klímaváltozásból fakadóan a vizsgált 
hansági üde gyepekben visszaszorulóban, a 
korábban kevés előfordulási adatát mutató 

Németországban viszont terjedőben van

A korábban csak Közép-
Európáig gyakori kis 

kúpfejűszöcske Észak-
Európában inváziószerűen 

terjed északi irányba,
 alig néhány évvel a 
megjelenése után
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erőteljesen megnövekszik kedvező idő-
járási vagy tájszerkezeti változások 
(például több csapadék vagy gyér nö-
vényzetű élőhelyek területi kiterjedésé-
nek bővülése) esetén. A tömegesen 
megjelenő lárvák nagy egyedsűrűsége 
– bonyolult élettani folyamatokon ke-
resztül – azt okozza, hogy a populáci-
ókban a magányos alakok helyett a raj-
képző alakok válnak uralkodóvá. A tö-
meges megjelenést (gradációt) az adott 
terület növényzetének gyors elfo-
gyasztása, majd a raj továbbállása kö-
veti. A sáskajárást hazánkban ma már 
leginkább mint az egyik bibliai csapást 
ismerjük, a jelenség azonban mind a 
mai napig komoly mezőgazdasági, 
élelmezési és egészségügyi problémá-
kat okoz a világ számos területén. 

A tőlünk távolabb eső vidékek 
közül Ausztráliában a Chortoicetes 
terminifera és az Austroicetes cruciata, 

Dél-Amerikában a Schistocerca cancellata 
idézik elő a legtöbb problémát. Eurá-
zsiában és Afrikában a keleti vándor-
sáska és az egyiptomi vándorsáska 
(Schistocerca gregaria) tömeges megje-
lenése a legjellemzőbb. A klímavál-
tozás világszinten kedvező fejlemé-
nyekkel jár az említett fajok számá-
ra. A rovarállományok gyérítésének 
szükségessége a sáskagradációkkal 
érintett területeken alapvető társa-
dalmi érdek. Ennek megfelelően az 
előrejelzéshez, lokalizáláshoz és meg-
fékezéshez ma már a legmodernebb 
távérzékelési, modellezési és gyérítési 
módszereket alkalmazzák, az utóbbit 
főképp a Metarhizium acridum gomba 
bevonásával, lehetőség szerint már a 
lárvák ellen.

A hazánkban előforduló fajok közül a 
már említett marokkói sáska és az olasz 
sáska (Calliptamus italicus) esetében 

fajközösségek érzékenyen reagálnak 
élőhelyük állapotváltozásaira, kiemel-
ten a növényzet természetességében, 
szerkezetében bekövetkező olyan válto-
zásokra, mint a gyomosodás, cserjésedés 
vagy a tájhasználat átalakulása. Egy ál-
landó kvadrátok felmérésén alapuló 
magyarországi esettanulmányban bi-
zonyítottuk, hogy az egyenesszárnyú-
együttesek és fajok abban az esetben is 
kitűnő indikátorok, ha az élőhelyi kö-
rülmények makroklimatikus paramé-
terekben változnak. A szimpózium 
összegzésébe e magyarországi vizsgá-
latok következtetései alapján került be-
le, hogy Európában a hagyományosan 
kaszálással fenntartott üde gyepek (ka-
szálórétek, mocsárrétek) életközösségei 
a globális klímaváltozás mellett adaptív 
területkezeléssel őrizhetők meg, azaz 
például mozaikos kaszálásra, a legelte-
tés/kaszálás kellő időpontjának megvá-
lasztására, illetve időleges felhagyására 
van szükség az egyes részterületeken. 
Az adaptív területkezelés következté-
ben várható gazdálkodói bevételkiesés 
kompenzációs lehetőségei azonban 
még kidolgozásra várnak.

Sáskagradációk és felmelegedés
A klímaváltozás a nagy tömegben 
fellépni képes fajok populációbioló-
giájára is hatással van. Ennek megfe-
lelően a marokkói kongresszuson a 
sáskagradációk megelőzési és kezelé-
si lehetőségeivel is több szimpózium 
és szekció foglalkozott. 

Számos, a sivatagi, félsivatagi és 
sztyepp-klímán élő sáskafajnál megfi-
gyelhető, hogy vándorlási hajlamuk 

ORTHOPTEROLÓGUSOK TÁRSASÁGA

Az Orthopterists’ Society – magyarul az Orthopterológusok Társasága – 
főképp az egyenesszárnyú rovarokkal (szöcskék, tücskök, sáskák) foglal-
kozó zoológusok világszervezete. A társaság befogadó hozzáállását jól 
tükrözi, hogy küldetése szerint valójában kilenc rovarrend (Blattodea, Dermaptera, 
Embioptera, Grylloblattodea, Mantodea, Mantophasmatodea, Phasmida, Plecoptera, 
Zoraptera) szakértőit tömöríti. A tagok tevékenysége a taxonómia, az ökológia, az ál-
latföldrajz, a genetika, a viselkedésbiológia és az alkalmazott zoológia területére (pél-
dául sáskajárások megelőzéséhez és kezeléséhez kapcsolódóan) egyaránt kiterjed. 

Magát a szervezetet 1976-ban 35 orthopterológus alapította Argentínában Pan Ameri-
can Acridological Society néven. A San Martín de los Andesben tartott találkozó egy-
ben e szakemberek első nemzetközi kongresszusa (International Congress of 
Orthopterology, ICO) volt. A nyitórendezvényt előbb négy-, majd az utóbbi időszakban 
már háromévente további tizenkettő követte. Az immár Orthopterists’ Society nevű ro-
vartani társaságnak jelenleg 6 kontinens 60 országából több mint 300 tagja van. A szer-
vezet 2019-ben beiktatott elnöke a főképp a gradációra hajlamos sáskafajok biológiájá-
val és környezetkímélő gyérítési lehetőségeivel foglalkozó David Hunter Ausztráliából.

Az elsősorban nyílt homokpusztagyepekből ismert sisakos sáska egyre több olyan területről 
kerül elő, ahonnan eddig nem volt ismert (BAUER NORBERT FELVÉTELEI)

David Hunter az Orthopterológusok 
Társasága 2019–2022 időszakra 

megválasztott elnöke
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csökkent, a melegkedvelő fajoké vi-
szont nőtt. Ez a változás a térségben fo-
lyó makroklímamérések adataival mu-
tatott szoros összefüggést – a régióban 
az éves középhőmérséklet szignifikán-
san növekedett. Ezzel párhuzamosan a 
kutatási időszakban a nyílt, rövid füvű 
gyepekhez kötődő egyenesszárnyú fa-
jok egyedszáma is növekedett a vizsgált 
élőhelyeken. Ezt az is jelzi, hogy a mak-
roklíma változásai ugyanazon terüle-
ten a rövidebb füvű, nyíltabb gyepek 
kialakulásának kedveztek.

Az éves középhőmérséklet emelke-
désével a helyi egyenesszárnyú-
együttesek fajszáma és diverzitása 
is növekedett. Természetvédelmi 
szempontból ez utóbbi nem feltét-
lenül tekinthető annak, aminek első-
re hangzik, azaz pozitív fejlemény-
nek. A jó természetességi állapotú 
közép-európai üde gyepek egyenes-
szárnyú-együttesei ugyanis alapve-
tően alacsony fajszámot és nem túl 
magas diverzitást mutatnak. A mak-
roklíma melegedése azonban épp az 
üde gyepek karakterfajainak vissza-
szorulását idézi elő.

írtak le gradációs jelenségeket. Úgy tű-
nik azonban, hogy a klímaváltozás 
egyes védett fajokra is pozitív hatással 
van. A sisakos sáska (Acrida ungarica) az 
utóbbi időben egyre több olyan helyen 
kerül elő, ahonnan korábban nem volt 
ismert. Felhagyott kőbányákban, útré-
zsűkön, száraz legelőkön megfigyelt 
újabb előfordulásaiban a szárazodó és 
melegedő Kárpát-medencei klímának 
is szerepe lehet.

Hazai lehetőségek
Az Orthopterists’ Society folyóirata, a 
Journal of Orthoptera Research legutóbbi 
számában megjelent tanulmányunk-
ban a Fertő-Hanság Nemzeti Park 
egyik monitoringprogramja kere-
tében, Lébény térségében, üde és félsz-
áraz gyepeken folytatott 15 éves (2002–
2017) adatgyűjtésünk eredményeit ösz-
szegeztük. Hét állandó mintaterüle-
tünkön a gyepek kezelése a vizsgált 
időszakban azonos volt. Az egyenes-
szárnyú-együttesek az azonos mintate-
rület és kezelés ellenére feltűnő változá-
sokat mutattak: az üde mikroklímát 
kedvelő egyenesszárnyúak gyakorisága 

A vizsgálat fő tanulsága az volt, hogy 
bár a globális felmelegedés okai globá-
lisak, annak következményeit lokálisan 
kell (és lehet) mérsékelni. A hazai üde és 
félszáraz gyepekben erre a következő 
lehetőségek kínálkoznak: mozaikos 
gyepkezelés, évente változó helyen az 
egész szezonra felhagyott foltokkal; le-
geltetés kizárása vagy intenzitásának 
csökkentése például az őszi időszakban 
és alacsony számosállat/hektár legelte-
tési sűrűséggel; a kaszálás időzítésének 
az adott év hőmérsékleti viszonyaihoz 
való igazítása (szélsőségesen száraz, 
meleg években a kaszálás elhagyása – 
kivéve az özönnövények által számot-
tevően érintett foltokat).

Pillantás a legnyugatibb 
keletre

Az Orthopterists’ Society világkong-
resszusainak záróünnepség utáni prog-
ramjában 2001 óta szerepel egy, a részt-
vevők számára a szervező ország rejtett 
és kevésbé rejtett szépségeit bemutató, 
vezetett túra. Tekintettel arra, hogy a 
kongresszusra általában számos, nem 
terepbiológus, ökológus szakember is 
regisztrál, az utak amolyan „szakbarbá-
rok kíméljenek” alapon nem kifejezet-
ten a terepbejárásokra, hanem a helyi táj 
és kultúra megismerésére koncentrál-
nak. Marokkóban mindez egy Agadir 
– Taroudant – Ouarzazate – Zagora – 
Erfoud – Tineghir – Tizi-N’Tichka – 
Marrákes – Agadir „fekvőnyolcas“ be-
járását jelentette. Az úton szerzett be-
nyomások kiválóan megmutatták, 
hogy az ősi berber kultúra alapjain az 
országot ért sokirányú hatás (Gibraltá-
ron átívelő Andalúzia, keleti és szub-
szaharai kapcsolatok), valamint a válto-
zatos és zaklatott történelem (dinasztiák 
belharcai, föníciai, római, majd arab, ké-
sőbb spanyol, portugál és francia hódítá-
sok) hogyan tették Marokkót a világ 
egyik legszínesebb kultúrájú országává. 

Bauer NorBert,
zoológus, 

Magyar Természettudományi Múzeum
KeNyeres ZoltáN, 

botanikus

Az évi középhőmérséklet és a Rösel-rétiszöcske relatív egyedsűrűségének alakulása hansági 
vizsgálati területeken 2002 és 2017 között (FORRÁS: HTTPS://JOR.PENSOFT.NET/ARTICLE/34102/)

Tipikus dél-marokkói táj: a vörös színű, 
vályogépületekből álló óváros előterében a 

mezőgazdasági művelésbe vont oázis, hátte-
rében az Anti-Atlasz (Tineghir) vonulata

Rösel-rétiszöcske
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– Jóllehet, édesanyám, Kresz Maria 
nem volt fazekas, de mintegy negy-
ven évet a Magyar Néprajzi Múze-
umban dolgozott, mint a kerámia-
gyűjtemény vezetője. Sokat utazott 
Magyarországon és a környező or-
szágok, Románia, Jugoszlávia, 
Csehszlovákia magyarlakta vidékeit 
is bejárta. Lelkes gyűjtő volt, nem is-
mert lehetetlent, felmászott a pa-
rasztházak padlására azokért a régi 
edényekért, amiket megvásárolha-
tott a múzeum számára. Tanulmá-
nyozta a cserepek motívumait, 
szimbólumait, és összehasonlította 
azokat a régi, különösen az ázsiai 
kultúrákban fellelhető emlékekkel. 
A kerámiák motívumait továbbá 
összevetette a szőttesek, hímzések, 
fafaragások díszítésével. Minden 
kutatásánál a kultúrák egymásra ha-
tása érdekelte legjobban. Kultúrtör-
téneti jelentősége, hogy évszázadok-
ra visszatekintve, új módszerekkel 
tárta fel, s tette közkinccsé a kultú-
rák kapcsolatát – ismerteti édesanyja 
szakmai munkásságának esszenciá-
ját Márkus Piroska.

Kresz Mária munkásságát nemzet-
közi szinten is ismerték és elismerték, 
kiállításokat szervezett, szemináriu-
mokat és előadásokat tartott számos 
országban, mint például Angliában 
és az Egyesült Államokban. Emellett 
segítette a magyar kerámiaművészek 
és fazekasmesterek munkáját, akik 
sokat tanultak tőle. Gyerekként és ti-
nédzserként nagyon unalmasnak ta-
láltam mindezt, de most már értékel-
ni tudom életpályáját.

– Tanúja lehettem „szabadegyete-
mének” – meséli a lánya –, ahogyan 
a kollégák azokat a beszélgetéseket 
nevezték, amelyek részben a Népraj-
zi Múzeumban, részben pedig a mi 
lakásunkban folytak. Nagyon sok 
fiatal iparművészt és néprajzost lát-
tunk így vendégül, akiknek édes-
anyám akár hajnalig is beszélt a ma-
gyar kerámiakultúráról és hagyo-
mányokról. 

Kresz Mária gyakran megfordult 
Erdélyben, az egyetem után diplo-
mamunkáját a kalotaszegi Nyár-
szón írta az 1940-es években, a há-
ború alatt, ahol az erdélyi magyar 
gyereknevelést tanulmányozta. 
Következtetése az volt, hogy min-
den játék a gyerek későbbi jövőjét 
alapozza meg, munkára nevel. 
A nagyobb gyerekek már sokat se-
gítettek a ház körül, például már 
vigyáztak a kicsikre. 
– Néha, nevelő célzattal – idézi fel 
Márkus Piroska – édesanyám a fe-
jünkhöz is vágta, hogy bezzeg, Erdély-
ben mennyivel többet dolgoznak a 
gyerekek!  Nyárszó nagy élménye 
volt életének, sokat beszélt az ott töl-
tött napokról. Nővéremmel Felvidé-
ken is járt. A munkáját mindig ösz-
szekötötte a személyes kapcsolatok-
kal. Úgy járt Nyárszóra, mintha 
egy nagy családhoz járna vissza. 
Gyermekkorunkban többször kivitt 
minket, egyszer karácsony és szil-
veszter között töltöttünk Kalotasze-
gen egy hetet. Szerette volna, ha mi 
is átéljük, hogyan ünneplik a közös-
ségben a jeles napokat.

INTERJÚ MÁRKUS PIROSKÁVAL NÉPRAJZKUTATÓ ÉDESANYJÁRÓL

HOMMAGE À  
KRESZ MÁRIA

A Magyar Népi Iparművészeti Múzeum adott otthont idén annak 
a kiállításnak, amellyel a Hagyományok Háza a száz éve szüle-
tett és harminc éve elhunyt neves néprajzkutató, Kresz Mária 
emléke előtt tisztelgett. Az idei kettős évforduló alkalmából a 
tudós Angliában élő lánya, Márkus Piroska beszélt lapunknak 

édesanyjáról.
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Kresz Mária élete regénybe illő. 
Nagyapja, a Budapesti Önkéntes Men-
tőegyesület megalapítója, Kresz Géza 
volt. Öntudatos magyar embernek 
ismerték, annak ellenére, hogy magyar 
vér nem csörgedezett ereiben, hiszen 
szülei Németországból származtak; 
felesége Elza, müncheni kereskedő lá-
nya volt. A frigyből hat gyermekük 
született, három fiú és három lány, 
akik szintén magyaros nevelést kaptak. 
Kresz Géza széles látókörű, tevékeny 
ember volt, a mentőszolgálat mellett a 

Kresz Mária gyermekeivel,  
Márkus Zsuzsával és Piroskával

Kresz Mária ifjúsági ismeretterjesztő könyve
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Pesti Korcsolyázó Egylet alapítását is 
ő kezdeményezte. Géza fia hegedű-
művész lett, s az angol zongoramű-
vész-feleségével, Norah Drewett-tel 
bejárta a világot. 
– Amikor édesanyám, Kresz Mária 
1919-ben megszületett, éppen Ber-
linben dolgoztak többéves szerződés-
sel. Ezt követően – tizennégy éves 
koráig – Torontóban éltek, viszont 
nyaraikat Magyarországon töltötték. 
A családi hagyomány szerint anyám 
először németül beszélt, majd az an-
gol következett, s tizenéves korában 
tanult meg magyarul. Ennek ellene 
szól, hogy a hagyatékban találtam 
gyerekkori, magyar nyelvű leveleket. 
Franciául is jól beszélt, s az orosz 
sem volt idegen számára. Az 1930-as 
évek elején a család Magyarországra 
költözött, a nyarakat Kápolnásnyé-
ken töltötték, s amikor a szülők kon-
certturnékon szerepeltek anyu gyak-
ran télen is ott ragadt. A művészhá-
zaspár a háború végén visszatelepült 
Kanadába, édesanyám Magyarorszá-
gon maradt. Ez kihatott egész életé-
re, amikor mindig pótcsaládot kere-
sett magának, s ezt részben Erdély-
ben találta meg. Igen, ott lányuk-
ként, testvérként, hozzátartozóként 
tekintettek rá – vallja lánya.

Kresz Mária Székesfehérváron járt 
gimnáziumba, ahol „amerikai csoda-
bogárnak” csúfolták, ami sértés volt 
számára. Szerette volna, ha magyar-
nak tartják, de kétségtelen, hogy ak-
koriban még csak törte az anyanyel-
vünket. Tizennyolc éves korában, 

amikor a vonaton egy obszcén kife-
jezést hallott, ártatlanul megkérdez-
te, hogy az mit is jelent.
– Az ötvenes évek elején találkozott 
apámmal, Márkus Istvánnal. A hábo-
rú után mindketten párttagok voltak. 
Később azonban kiábrándultak a 
rendszerből, apám 1952-ben egy évig 
börtönben is ült, majd 1956 novembe-
rében ismét letartóztatták. 1953-ban 
nővérem, három évre rá én is megszü-
lettem. Anyámmal 1956 decemberé-
ben, vagy 1957 elején kimehettünk 
Kanadába, mivel édesapja szélütést 
kapott, s ápolásra szorult. Az útlevelet 
annak ellenére kaphatta meg, hogy 
amikor a kettős állampolgársággal 
rendelkezőket döntés elé állították, 
akkor ő a magyart választotta. Ezt tet-
te akkor, amikor már kiismerte a 
rendszert, s férjét is börtönbe zárták; 
de hát nagyon szerette Magyarorszá-
got… 1957-ben, amikor ultimátumot 
kapott a Néprajzi Múzeumtól, hogy 
elveszti az állását, ha nem tér haza; ak-
kor sem gondolkozott, visszatelepül-
tünk – mondja Márkus Piroska.

Ettől kezdve életét a magyar kerá-
miakutatás töltötte ki, de jól ismerte 
a népi bútorokat és a népviseleteket 
is, egy Erdélyből származó szűcs-
mestert például rábeszélt szakmájá-
nak folytatására. 
– Hivatásából soha nem tudott kisza-
kadni – emlékezik vissza a lánya –, 
például, amikor gyerekkoromban 
gyakran töltöttem a vakációt Páz-
mándon és Velencén, anyu a látoga-
tásakor a faluban is gyűjtött egyúttal. 

Jártuk a padlásokat: most is előttem 
van a falusiak furcsa tekintete, ami-
kor egy többdioptriás-szemüveges, 
raccsoló budapesti hölgy fel kíván 
mászni a lajtorján, s amit ők szemét-
nek, kidobandónak ítéltek, azt óriási 
értéknek tartja, s megvásárolja tőlük. 

Évtizedek munkájával néhány ezer-
ről húszezerre bővítette a Néprajzi 
Múzeum kerámiatárát. Hatvanéves 
korában ugyan nyugdíjazták, de az-
után is végigdolgozta a napot, bejárt a 
múzeumba, nem volt se éjjele, se nap-
pala, s szabadságot sem engedett meg 
magának. Élete végéig dolgozott, 
1989 őszén egy szívroham vitte el.

A kiállítás méltó emléket állított 
alkotó személyiségének. Pölös And-
rea, a Hagyományok Háza munka-
társa, a kiállítás kurátora vette fel a 
kapcsolatot István Erzsivel, akivel 
Kresz Mária a Néprajzi Múzeum-
ban évtizedekig dolgozott együtt. 
Néhány kiállítási tárggyal lánya is 
hozzájárult a tárlat anyagához.

Csermák Zoltán

MENNI VAGY MARADNI?

Márkus Piroska 1978-ban hagyta el az 
országot, „nem disszidálni, világot látni 
akartam” – említette. Turista útlevéllel 
érkezett Angliába, s a következő öt évet 
utazásra szánta. Édesanyját lesújtotta a 
lánya elmenetele, nem lehetett tudni, 
látják-e még egymást. Nem értette lá-
nya elhatározását, mivel ő maga az éle-
tét csak Magyarországon képzelte el, s 
gyerekeit is erre tanította.

Kresz Mária lányával, Piroskával és egy néprajzos ismerőssel
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TÁRGYAK – TÖRTÉNETTEL

Lépten-nyomon találkozhatunk olyan fémekkel, melyek a 
konyhai alapfelszerelésektől egészen a legmodernebb 
űrjárművekig nélkülözhetetlen alapanyagai korunk tech-

nikájának. Az egyik ilyen, rendkívül széles körben felhasználha-
tó fém az alumínium. Habár a fémhulladékok újrahasznosítása 
egyre tekintélyesebb nyersanyagforrást jelent a világ alumíni-
umszükségletének kielégítésében, a bányászatnak napjaink-
ban is fontos szerepe van. Az alumíniumot elsődlegesen – 
a franciaországi Le Baux településéről elnevezett – bauxitból 
állítják elő. Ez az egyáltalán nem érces küllemű nyersanyag 
olyan üledékes kőzet, melyben az alumínium-(oxid)-
hidroxid ásványok aránya meghaladja az 50 százalékot. 
Keletkezését tekintve két fő csoportba sorolható: karszt-
bauxitnak tekinthetők a karbonátos kőzetek (mészkő és 
dolomit) karsztos mélyedéseiben felhalmozódott telepek, 
míg lateritbauxitnak az üledékes, magmás, vulkáni, illet-
ve átalakult alumoszilikátos kőzetek helyben maradt mál-
lástermékeit nevezik. A bauxitot legtöbben vörös kőzetként is-
merik, azonban jellegzetes színe valójában a kísérőásványok-
nak köszönhető, hiszen az alumínium ércásványai színtelenek. 
Alumíniumércnek azokat a bauxitkőzeteket tekinthetjük, melyekből 
gazdaságosan timföld, majd abból alumínium gyártható.

Ahhoz azonban, hogy sor kerülhessen a bányászatra, elengedhetetlen 
a nyersanyagtelepek felkutatása. Ez nem valósulhatna meg olyan kutatók 
nélkül, akik lehetővé teszik az alapvető telepképző földtani körülmények 
és folyamatok megismerését. E tudással felvértezve napjaink szakembe-
rei újabb és újabb gazdaságosan kitermelhető érctelepeket találhatnak 
meg. Ilyen kutató volt Bárdossy György (1925–2013) is, 
aki 1947 őszén kezdte meg geológusi tanulmányait a 
Pázmány Péter Tudományegyetemen, de a háborús bű-
nösként kivégzett Bárdossy László miniszterelnök má-
sod-unokaöccse lévén, 1949 után már korántsem volt 
biztos, hogy be is tudja fejezni azokat. A hadifogságban 
szerzett orosztudásának és Vadász Elemér professzor 
közbenjárásának köszönhetően azonban 1950 nyarától 
alkalmazta a Magyar–Szovjet Bauxit–Alumínium Rt. 
(MASZOBAL) Bauxitkutató Expedíciója, ami megvédte 
őt a hallgatói státusz elvesztésétől. 

Magasba ívelő szakmai pályafutása során a magyar-
országi előfordulások mellett számos ország (többek 
között az egykori Jugoszlávia és a Szovjetunió, Olasz-
ország, Franciaország, Spanyolország, Vietnam, Ausztrália, valamint 
több közép-afrikai és dél-amerikai ország) bauxitlelőhelyeit sikerült sze-
mélyesen, egyénileg vagy célzott bauxitkutató expedíciók keretében fel-
keresnie, így eredeti, terepi környezetben nyílt lehetősége tanulmányoz-
ni a földtani viszonyokat. A meglátogatott területeken mintákat is gyűj-
tött, melyek gyarapodása az évek során jelentős gyűjtemény létrejötté-
hez vezetett. A kollekciót tovább bővítették a külföldi, valamint hazai 
kollégái által gyűjtött példányok. A jelenleg 2558 tételt számláló, a Föld 

KÉZIPÉLDÁNYOK EGY 
KÉZIKÖNYVBŐL

Bauxitpéldányok – kilépve a könyv lapjairól
(JÁNOSI MELINDA FELVÉTELE)

több mint ötven országából származó kollekció a Magyar Természettu-
dományi Múzeum Ásvány- és Kőzettárának világviszonylatban is ritka-
ságszámba menő részgyűjteményét képezi. A „Bárdossy György 
bauxitteleptani gyűjtemény” értékét tovább növeli, hogy sok esetben az 
egyes példányokon elvégzett anyagvizsgálati eredmények dokumentá-
ciói is megtalálhatók a minták mellett.

A pontos dokumentációk, a mintákon elvégzett precíz anyagvizsgálatok 
és a széles körű terepi tapasztalatok révén az évek során felhalmozott 

adatokból számos olyan cikk és előadás született, mely 
újszerű eredményeivel olyan bauxitföldtani alapveté-
sekhez vezetett, melyek nemzetközi szinten is elismert-
té tették Bárdossy György munkáját, valamint hozzájá-
rultak a bauxitkutatás fejlődéséhez. Számos egyéb pub-
likációja mellett 1977-ben jelent meg Karsztbauxitok cí-
mű könyve, melyet 1981-ben oroszul, majd 1982-ben 
angolul is kiadtak. A kötetben közölt színes ábráknak 
„modellt álló” bauxitpéldányok többsége ma is a gyűjte-
mény részét képezi a dokumentációjukkal együtt. 

A kézikönyv színes mellékletében szereplő, a tudo-
mányos rivaldafényből a gyűjteményszekrények fiók-
jaiba került bauxitok idén decemberben a hónap mű-
tárgyaiként újra „életre kelnek” egy múzeumi vitrinben. 

Emléket állítanak egy kalandos szakmai életútnak, mely hozzájárult ah-
hoz, hogy az alumíniumot napjaink legsokoldalúbban hasznosított fém-
jei között tarthassuk számon. A gyűjteményekben lapuló példányok 
azonban nem csupán a múlt nagy felfedezéseinek emlékeit őrzik, 
hanem kézzelfogható és újra vizsgálható dokumentációs anyagként se-
gíthetik a jövő kutatásait is.

Topa Boglárka anna, papp gáBor
Magyar Természettudományi Múzeum

Bárdossy György a terepen 
(Jamaica, 1977)
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A kisgyermek Rákóczi vallásos 
neveltetése során, Canisius 
Szent Péter jezsuita atya Kis-

katekizmusa alapján elsajátította a val-
lásos alapismereteket. Az írás-olvasás 
tudományát pedig a kassai jezsuiták 
által 1674-ben kiadott Ábécéskönyv-
ből tanulta, ez mindent tartalmazott, 
amit a vele egykorú, iskolába induló 
gyereknek ismernie kellett. A gyer-
mek természetesen megismerte a 
Cantus Catholici énekeskönyv ma-
gyar és latin szövegeit, amelyet 
Szöllösy Benedek jezsuita szerkesz-
tett. A Bibliát pedig Káldi György 
szintén jezsuita atya fordításában ol-
vasta rendszeresen. Bár első tanítója 
Bárkány János ferences atya lett, má-
sik tanítója Badinyi János a sárospata-
ki jezsuitáknál végezte tanulmányait, 
ezért jezsuita szellemben, a jezsuita 
oktatási előírások, a Ratio Studiorum 
tanterve szerint oktatott. Fő felada-
tának, a latin nyelv tanítását tekin-
tette, amelyet a Magyarországon is 
nagyon népszerű, jezsuita tankönyv-
ből, Alvarez nyelvtana alapján folyta-
tott. Természetesen a magyar nyelv 
oktatása sem maradt ki a gyermek 
tanmenetéből, erre Peszlényi Pál 
jezsuita nagyszombati egyetemi tanár 
nyelvtanát használták. 

Mintha mindig is itt élt volna
Amikor édesanyja, Zrínyi Ilona 
1688-ban feladta Munkács várát, 
Rákóczit Neuhausban nevelték a je-
zsuiták a császár rendelkezése sze-
rint. Kollonich érsek ajánlólevelet írt 
Jan Joachim Slavatának (1641–1712), 
a kollégium patrónusának, és a fi-
gyelmébe ajánlotta Rákóczit és uno-
kaöccsét, Kollonich Zsigmondot, 
akit vele együtt küldött Neuhausba.

1688. április 3-án íratták be a jezsuiták 
neuhausi gimnáziumába, a Historia 
Collegiiben.  A jezsuita középiskolában 
nagy szerepet kaptak az iskolai színjáté-
kok, így Neuhausban Rákóczit is egy 
Rediviva Hungaria című színjátékkal fo-
gadták, amely Magyarországnak a tö-
rök uralom alóli felszabadulásáról szólt. 

Jezsuita tanárai, hogy a tudását 
megfelelő szintre hozzák, először a 
három grammatikai osztály anyagát 
ismételtették vele. A kollégiumba 
előkelő, jómódú családok gyermekei 
jártak; de mégis időbe kerűlt, amíg 
megszokta, hogy másokkal egy sor-
ban, egy padban üljön, a közös étke-
zőteremben rozskenyeret, sovány 
ételeket egyen, fanyar bort igyék és a 
Kollonics és Wolkra-fiúkkal együtt 
közös szobában lakjon. Tanárai, ápri-
lis 5-én a Kollonics és Wolkra-
fiúkkal együtt felelvitték Joachim 
Slavata (1641–1712) neuhausi várába, 

hogy megismertessék a jezsuita kol-
légium patronusával és megmutas-
sák a vár ritkaságait. A fiú szórako-
zottan hallgatta magyarázatokat,  
amikor az egyik teremben egyszerre 
csak a falon függő térképhez rohant, 
gyorsan megkereste rajta Munkács 
nevét és újra könyekben tört ki. „Nem 
lehet oly gyorsan felejteni…” válaszolta a 
jezsuitáknak. A róla írt első (egyben 
utolsó) jelentés április 12-én teljes ro-
konszenvvel szól a fejedelmi gyermek-
ről. Ha ablakából látja, hogy tanárai a 
kertben sétálnak, odafut hozzájuk: 
„mintha mindig náluk növekedett volna“.

1688 májusától fogva beletörődött 
helyzetébe. Csakhamar olyan szorgal-
mas, jó tanuló lett, hogy már június ele-
jén felvették a gimnázium negyedik, 
vagyis legfelső nyelvtani osztályába, a 
szintaxisták közé. Ez nemcsak a te-
hetségét, hanem magyar tanítóinak 
alapos munkáját is dícséri. A jezsuita 
tanárai, szorgalma, gyors felfogása, 
a szentgyakorlatokon való buzgó 
részvétele, alkalmazkodó képessége, 
udvariassága következtében csakha-
mar megszerették. A  tanárai társa-
ságát szívesebben kereste, mint 
tanulótársainak, saját lakótársai-
nak barátságát: „és mindig csak a 
magisterekkel  [gyakorlati idejüket töltő 
tanuló rendtagokkal] és a páterekkel 
való társalkodást kerestem, mind alkal-
matos, mind alkalmatlan időben.” Leg-
jobban szerette maga az igazgató, a 
köszvényes, idős Wenzeslaus Zimmer-
mann atya, akivel gyakran ostáblá-
zott. A Kollonics- és Wolkra-
fiúkkal gyakran ellátogatott a 
neuhausi várba is, ahol a gróf és felesé-
ge mindenkor szívesen látták a fiatalo-
kat és még az intézetbe is küldtek ne-
kik jóféle ételeket és finom borokat.

C S E H O R S Z Á G I  T A N U L M Á N Y I  É V E K

II. RÁKÓCZI FERENC 
ÉS A JEZSUITÁK

Rákóczi Ferencet, édesapja korai halála miatt, kisgyerekként nők nevelték. Édesanyja, Zrínyi Ilona 
és nagyanyja, Báthory Zsófia – aki későbbi visszaemlékezése szerint „szent életű volt” – egymással 
versengve nevelték a kis árvát. Joggal lehet azonban állítani, hogy Rákóczit születésétől kezdve 

jelentős és állandó jezsuita szellemi hatás érte. 

Rákóczi Ferenc
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Cicero levelei és beszédei, Livius törté-
netei, Ovidius, Vergilius, Horatius re-
mek költeményei csaknem teljesen be-
töltötték akkoriban az irodalmi oktatás 
körét, mellyel Rákóczi 1688-1689-ben 
mint a poézis és 1689-1690-ben, mint a 
retorika tanulója ismerkedett meg. 
Klasszikusokkal nyári pihenőjében is 
foglalkozott és később szívesen hivat-
kozott Caesar kommentárjaira, Taci-
tusra, Senecára és Aesopusra. Gimná-
ziumi életének évei, a klasszikus tanul-
mányai nem tüntek el nyomtalanul; 
Rákóczi utóbb, mint költő némi fi-
gyelmet és mint szónok és levélíró teljes 
elismerést követelhet magának. Csak-
hogy ezen a téren a magyar nyelvben 
tűnt ki, holott a magyar nyelvet mint 
gimnazista csak anyjához és nénjéhez 
írt leveleiben gyakorolhatta és ennek 
következtében napról-napra hibásab-
ban használta. Neuhausi gimnáziumi 
élete befejezésekor 1690 június első 
napjaiban a vizsgálaton különösen 
ékesszólásával, szép latin szónoklatával 
tűnt ki. Melchior Guttwirtt atya, az is-
kola igazgatója és poetika tanára, iro-
dalmi emléket állított ottlétének abban 
a hosszú latin, verses munkájában, me-
lyet Mária szeretetéről írt és amelyet a 
tizenötödik esztendejébe lépő Rákóczi 
arcképével ékesített. Az Amores 
Mariani, seu Pii Mariam Deiparam 
Affectus (Máriás szerelmek, avagy az 
Istenszülő Mária szerelmeseinek ke-
gyes érzelményei) címmel megjelent 
elégiában, a szerző emlékezteti az ifjú 
grófot előkelő származására, főként a 
fiatalon elhunyt apjára, akin dicsőség-
ben bizonyosan túl fog tenni.  A nyári 
szünetet, mint rendesen, most is kirán-
dulásokkal, a Jézustársaság egyes rend-

Joachim halála után öcscse, Lipót 
passaui kanonok elhagyta a papságot, 
és hogy a család ki ne haljon, bátyja 
özvegyét vette el. Rákóczit ők is sze-
rették, talán annál inkább, mert fiuk 
nekik sem volt; még később, prágai 
tartózkodása idején is gyakran meg-
hívták magukhoz. Mindenkor szíve-
sen látta az eiskorni prépost is. Majd-
nem minden szobájában volt egy-egy 
messzelátó, amelyekben a kutatni sze-
rető ifjú annyira gyönyörködött, hogy 
egyet kérdezősködés nélkül magával 
vitt az intézetbe, hogy annak ablakai-
ból is gyönyörködhessék a táj szépsége-
iben és a csillagos égben. Ennek a 
szenvedélyének később fejedelem ko-
rában is hódolt. A természettudomá-
nyokat, csillagászatot, mennyiség- és 
méréstant ezekben az időkben jobban 
szerette, mint  a történelmet. A tanárai 
kegyes olvasmányokkal halmozták el; 
de aki felnőtt korában imádságos és 
vallásbölcsészeti könyveket írt, most 
megunta az elmélkedéseket. Pedig el-
nöke volt a Szűz-Máriáról nevezett 
társaságnak, hol magyarázat nélkül 
olvasott fel értekezéseket Kempis 
Tamásnak Krisztus követése könyvé-
ből. Hivatalos kötelességét, mint el-
nök, pontosan teljesítette, de Isten igé-
jének olvasása – saját vallomása szerint 
– nem táplálta a lelkét. Értette a betűt, 
de nem ismerte a szellemet.

Te csak tanulj szorgalmasan
A természet kutatásában, az imádsá-
gos könyvek olvasásán kívül, különö-
sen klasszikus tanulmányai gátolták: 

házainak látogatásával töltötte. Český 
Krumlovban, a Rosenbergek sasfész-
kében, a jezsuiták fényesen fogadták, 
viszonzásul emléktárgyakat: ékszere-
ket, igazgyöngyöket osztogatott.

Édesanyjával teljesen megszakadt a 
kapcsolata. 1690-ben, a zernyesti csata-
vesztés során Heissler gróf, császári altá-
bornagy Thököly fogságába került. 
1692 januárjában Zrínyi Ilonát kicserél-
ték a fogoly tábornokra. Búcsúlevelét, 
amelyet ekkor írt fiának, valószínűleg 
sohasem kaphatta meg: „Isten áldása le-
gyen rajtad! Édes fiam, Ferenc! Meg kell 
vallanom, hogy eleitől fogva mind a mai na-
pig az én dolgomban nem az emberi, hanem 
az isteni gondviselés és akarat volt a vezetőm. 
Mikor ugyanis nem is sejthettem, Isten külö-
nös kegyelméből megkönyörült rajtam. ... 
Mikor idejöttem, téged nővéreddel együtt el-
szakítottak tőlem, és én szerencsétlen, búcsút 
sem vehettem tőled; de anyai áldásomban 
azért részed volt, és ez anyai áldásomnak 
most is részese vagy és az is maradsz, mert te 
nekem bánatot sohasem okoztál, és ezért 
méltán várhatod az isten áldását. Nem ír-
tam neked, mert nem volt szabad írnom; de 
amiről tudtam és sejtettem, hogy szükséged 
volt rá, igyekeztem neked megküldeni. ...  
Ne búsulj azon, édes fiam, hogy javaid ide-
gen kézen vannak, és pusztán állnak. Újra 
helyrehozhatod azokat. A hadak lerontot-
ták váraidat, adja Isten, hogy te ismét fel-
építheted azokat. Őfelségének olyan nagy a 
kegyessége hozzátok, hogy a bíborosnál lévő 
kincseitek el nem veszhetnek. Megtalálsz 
nála mindent. Te csak tanulj szorgalmasan, 
és rajta légy, hogy a dicsőség koronáját elnyer-
jed. Nincs a világon szebb és dicsőbb dolog, 
mint a becsületes név és a jó hír! Ez soha 
meg nem hal, hanem örökké él. A földi ja-
vak elveszhetnek – az nem nagy baj –, de 
aki a becsületét vesztette, mindenét elvesz-
tette. Ezért, édes fiam, tebenned lévén min-
den gyönyörűségem, ne szerezz nekem, ke-
serűséget, mint nővéred, aki miatt olyan 
sokat szenvedtem! Istennek és a boldogsá-
gos Szűznek ajánlottam őt. Ő legyen 

Thököly Imre portré

Zrinyi Ilona

Munkács vára
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édesanyátok és gondviselőtök minden bajo-
tokban. Ő soha el nem hagy titeket. Becsüld 
az embereket, szívesen társalogj az idege-
nekkel, és így veled is jól bánnak és szeretni 
fognak. Aki másokat megbecsül, magam-
agát becsüli. A rossz társaságotokat szorgal-
masan kerüld, mert ezek az emberek testét 
és lelkét pokolra juttatják. Azokkal kell tár-
saságot tartanod, akiktől minden jót és oko-
sat tanulhatsz. Egyébként a hatalmas Isten-
től anyai áldásommal egyetemben minden 
jót kívánok neked. Bárhova vet a sors, mara-
dok mindenütt és mindenkor a te forrón 
szerető anyád: Zrínyi Ilona”

A prágai egyetemen
Kollonics bíboros, aki annak idején 
maga is tizennégyéves korában kerűlt 
az egyetemre, gyámfiát, a 14 és fél éves 
Rákóczit neuhausi pater gubernatora 
(nevelője) felügyelete alatt 1690 augusz-
tusában „a bölcsészet legszélesebb körű ta-
nulmányozása végett“ a prágai egyetem-
re, az 1653-ban egyesített Carolo-
Ferdinandaeumba küldte. Erről így 
tudsít a vallomások első kötetében: „Prá-
ga városába és igen tekintélyes egyetemére 
küldtek filozófiát tanulni, és lakhelyemet az 
Újvárosban, a Társaság atyáinak rendházá-
ban jelölték ki.” Az első évben a jezsuita 
rendház hátsó traktusában (amely 
ma a Szent Ignác-templomhoz kap-
csolódó kórházépületnél feltételezhető 
– Karlovo náměstí) helyezték el – nyil-
ván bécsi kívánságra – a külvilágtól 
való távoltartás szándékával, hogy 
úgymond „biztonságban” legyen. 
Vagyis nehogy a lázadó magyarok 
vagy éppen saját mostohaapja, Thökö-
ly Imre elrabolja. Innen hosszú és elég 
kanyargás úton jutott el az egyetemre, 
melynek főbejáratán „Lex civium dux“ 

(Törvény a polgárok vezére) felírat üd-
vözölte a belépőt. Később a jezsuiták 
fogadalmas házába költöztetve – a vá-
ros Kisoldalnak nevezett részén – im-
már arisztokrata módjára élhetett, há-
rom szolgával, titkárral, komornyik-
kal, és vadászni járhatott. Az első évfo-
lyamban (1690-1691) logikát, metafizikát, 
matematikát tanult. A bölcsészeti, fő-
ként a logikai olvasmányokat és elő-
adásokat szárazaknak találta. Mégis ol-
vasott, tanult; és ha önmagát és tudását 
keveselte is, tanára beérte haladásával. 
A metafizikát már csak azért sem sze-
rette, mert nem tudta, mi hasznát ve-
heti a rá váró politikai feladatokban. 
Ellenben nagyon lelkesedett az egyete-
men csak mellékesnek tekintett mate-
matikáért. Nevelőjének Adalbert Franz 
Hosmann jezsuita atyát jelölték ki, aki  
meglehetősen jámbor szerzetes révén, 
inkább szívesebben foglalkozott a ma-
ga lelki életével, mint a rábízott fiatal-
ember nevelésével, de mindenesetre 
egy kölcsönösen barátságos viszony 
alakult ki közöttük

Eléggé elterjedt az a hamis állítás, hogy 
a császári terv szerint, ha Rákóczi Ferenc 
és nővére szerzetessé lett volna, a családi 
vagyont a jezsuiták öröklik, ám az az 
igazság, hogy maguk a jezsuiták nem ja-
vasolták neki a Jézus Társaságába való 
belépést. Erről így írt a Vallomásokban: 
„Bízva hiszem, Uram, nem róttad fel vét-
kemül azt, hogy – bár egy ideig indítta-
tást éreztem rá – mégsem szántam el ma-
gamat a jezsuita rendbe lépésre. Hiszen 
Te tudod, hogy éppen ennek a rendnek 
egyes tagjai voltak azok, akik irántam való 
őszinte szeretetből meggyőződtek arról, 
hogy nekem nem ez az igazi elhívatásom 
és nem is Tőled a hívás. Számos okot 

hoztak fel erre, én azokat elfogadtam, úgy-
hogy nemsokára ez az egész elgondolás el is 
tűnt a szívemből és soha emiatt nem érez-
tem semmiféle lelkifurdalást.” Ezekből a 
sorokból világosan kitűnik, hogy 
ugyan Rákóczi maga indíttatást érzett 
a jezsuita hivatás iránt, de a jezsuiták 
sem Neuhausban, sem Prágában nem 
biztatták a belépésre, sőt ellenkezőleg 
lebeszélték róla.

Rákóczi Ferenc jezsuita szellemben 
végezte ugyan tanulmányait, viszont 
Bécsben hamar megismerkedett a tár-
sasági élet örömeivel és a janzenista 
gondolkodással. Házasságkötése után 
Sáros megye főispánjaként igyekezett 
a birtokait rendezni. Feleségével, 
Charlotte von Hessen-Rheinfels her-
cegnővel felső-magyarországi birto-
kaira költözött. Ekkor olvasta felesége 
családja egy tagjának, a vallások egye-
sítéséről szóló könyvét, ami hozzájárult 
benne a vallási tolerancia megalapo-
zásához. Rákóczi a bujdosásban írt 
Emlékiratok bevezetőjének megfelelő-
en abban is reménykedett, hogy át 
tudja téríteni a protestánsokat a katoli-
kus hitre: „Reméltem, hogy az idők fo-
lyamán helyreállítom a lelkek egységét, és 
így szelíd és békés utakon visszavezethe-
tem az elkülönült vallásokat az igazi kato-
likus egységbe”. A bécsi udvar ellen for-
duló lázadást eleinte nem támogatta, 
de a közhangulattól nem szabadulha-
tott. Közismert, hogy az elfogott leve-
le után a bécsújhelyi fogságából a je-
zsuiták dolgozták ki a szabadulását.

Bikfalvi Géza
könyvtáros-egyháztörténész

Sarolta Amália portréja

 Jindrichuv Hradec
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BESZÉLŐ KÉPEK

Vajon az ősszel vízbe hullott levelekkel mi történik, hová tűnnek el? Hajoljunk közel a sekély hegyvi-
déki patak felszínéhez és figyeljük meg az aljzatra lesüllyedt avarréteget. Néhányuknak már csak az 
erezete maradt meg, a lágy részek teljesen hiányoznak. Valami moccan: különös, oldalirányban lapí-
tott, másfél centiméteres, kifli alakú élőlények bújócskáznak a levelek között és azok felszínén. 
Kicsit odébb hatan kapaszkodnak eleségükbe és jóízűen lakmároznak belőle. Ők a bolharákok. 

Közben a táskámból előkerül egy zseblámpa és a makroobjektív, bámulatos fotótémát találtam. 

BOLHARÁK-GALAXIS

A felemáslábú rákok (Amphipoda) közé tartozó bolharákok 
(Gammarus) a legelterjedtebb édesvízi rákok világszerte. 

Hazánk felszíni vizeiben 17 fajuk él a kisebb-nagyobb folyóvi-
zektől kezdve, a tiszta vizű hegyi és síkvidéki patakokon át a 
kisebb állóvizekig, sőt, a felszín alatti vizeinkben további fa-
jok is megtalálhatóak. Óriási egyedszámuk miatt jelentős 
ökológiai szerepük van a vízi életközösségekben: biomasszá-
juk nélkülözhetetlen táplálékforrást jelent, ugyanakkor szá-
mottevő fogyasztók is egyben. Férgekkel, rovarlárvákkal és 
szerves törmelékkel táplálkoznak, a középhegységi patakok-
ban élő bolharákok pedig a köztisztaságért felelnek, hiszen 
mérhetetlen szerepük van a vízbe hullott levelek elfogyasztá-
sában, illetve lebontásában.  A bolharák elnevezése sajátos, 
szökellő úszására utal, amit hosszú potrohlábai segítségével 
hajt végre. Egyes őshonos fajokat a gyors terjedésű, fokozott 
ellenállóképeségű idegenhonos – ponto-kaszpi térségből ér-
kező – bolharákok kolonizációja veszélyeztethet.

Potyó Imre

1

2
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1. Az oldalirányban lapított, enyhén hajlott testű bolharákok 5-20 mm-es 
állatok, összesen 14 pár lábbal.  A tor- és potrohlábaik felépítésükben 
és funkciójukban is eltérőek. Az első pár torláb állkapcsi láb, a továb-
biak pedig a táplálék megragadásában és kezelésében vesznek részt, 
valamint az aljzaton való mászást segítik. A potrohlábak egyrészt úszó-
evezőlábak, másrészt az oldalirányban történő elrugaszkodást segítik, 
valamint kopoltyúik is itt helyezkednek el. Borza Péter szakértő szerint 
egyes fajok elkülönítése a hátrafele kiálló faroklábak alapján történik. 

A képen egy kéttüskés bolharák iparkodik éppen. 

2. A novemberi erdő terített asztal a patakokban élő bolharákoknak. 
Adott a feladat: tisztítsuk meg vízfolyásunkat a vízbe hullott megszám-
lálhatatlan levéltől. A rákocskák éjjel-nappal aktívak és hol egyesével, 
hol pedig seregestül látni őket. Középhegységi patakjainkat leginkább 
a közönséges bolharák (Gammarus fossarum) népesíti be, de a patakok 
felsőbb szakaszairól a Gammarus balcanicus kiszoríthatja. Ezek a fajok 

remekül tűrik a gyors áramlást és az alacsony hőmérsékletet is. 

3. A frissen vízbekerült, még színes levelek, az azokat fogyasztó bolha-
rákok, a piciny evezőlábú rákok és a sodródó, apró szerves törmelékek 
bámulatos fotótémát adnak. Éjjel, minden természetes fényt kizárva 
merüljünk bele az alkotásba: a víz alá helyezett vakuk által létrehozott 
ellenfény meghökkentő kaput nyit egy másik univerzumra. A „csilla-
gok” fényében, színpompás „égitesteken” lakmározó bizarr lények, 

miniatűr űrhajóként száguldozó kandicsrákok (Cyclops sp.).

4. A patak medrében heverő, megrágott levelek a bolharákok jelenlétére 
utalnak. 

5. A bolharákok reprodukciója szinte egész évben folyamatos lehet: 
ilyenkor a hímek elülső lábaikkal ragadják meg választottjukat, és hosz-
szan megmaradnak ebben a pozícióban. Petéik a torlábakon képző-
dött költőtasakban fejlődnek, kikeléskor pedig a fiatalok külleme már 

nagyon hasonlít a kifejlett állatéhoz. 

1

3
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Bár a madarak az állandó testhőmérsékletű álla-
tok közé tartoznak, testfelszínük és belső szerve-
zetük hőmérséklete közt igen jelentős eltérések is 

adódhatnak. A sivatagi területeken élő madarak sötét tol-
lai például akár több mint 100°C-ra is felmelegedhetnek, 
aminek kiegyenlítéséhez verejtékmirigyek hiányában 
igen kifinomult hőszabályozó rendszerre van szükségük. 
Ennek egyik leghatékonyabb eleme a fokozott légzéssel, 
lihegéssel történő hűtés és az anyagcsere-intenzitás változ-
tatása, de ezek mellett az is sokat segít, ha a legforróbb dé-
li órákban árnyékos helyre húzódnak vagy időnként be-
nedvesítik tollazatukat. Az optimális testhőmérsékletre 

MADÁRÉLET 
HŐHATÁRON

 Egyhelyben állnak, csőrük szélesre tátva, nyakuk sebesebben lüktet, mint az emberi szív. Torokizmaik 
ritmikus mozgatásával így hűtenék testüket, de a hőség a kietlen sivatagban évről évre egyre elvisel-
hetetlenebb. A fokozódó szárazság miatt ráadásul az oázisokban is egyre kevesebb a víz, így a folyton 
perzselő kemencében élő tollasok fürdőzéssel sem tudják hűteni magukat. Hozzá vannak szokva a 
Halál-völgy medencéjében tapasztalható rendkívüli szélsőségekhez, de ami mostanában történik, 

azzal egyre kevesebben tudnak megbirkózni.

történő lehűléshez azonban minden madárfajnak eltérő 
mennyiségű vízre van szüksége, ami viszont azt is jelen-
ti, hogy rendkívüli meleg és extrém szárazság idején 
nem jut minden tollas számára elegendő.

Márpedig a klímaváltozással járó hőmérsékleti rekor-
dokból napjainkban nincs hiány, így a kaliforniai Halál-
völgyben például rögtön kettő is megdőlt az elmúlt 
években: míg 2017-ben +41,9°C, addig 2018-ban már 
+42,3°C havi átlaghőmérséklettel két egymás utáni év-
ben is itt jegyezték fel minden idők legmelegebb júliu-
sát, miközben nem számít ritkának arrafelé a +49°C és 
a 60 mm évi csapadék sem. Eric A. Riddell és kollégái 
szerint azonban ez a túlfűtött hangulat már a völgy tá-

gabb környezetének számító Mojave-sivatagban élő 
madárfajok határait is feszegeti. Mivel ugyanis tollas 
testük még a megszokottnál is jobban felhevül, az op-
timális szintre történő hűtéshez is több vízre volna 
szükségük, ami viszont igen komoly hiánycikknek 
számít a rendkívüli szárazság miatt. 

A kutatók szimulációi szerint a nagyobb testméretű si-
rató gerlének például 10-30 százalékkal több vizet kelle-
ne innia, az elfogyasztott rovarokból vízhez jutó fehér-
mellű sarlósfecskének, nyugati réticsirögének és mexikói 
kékmadárnak pedig napi 60-70 rovarral többet kellene 
fogyasztania ahhoz, hogy felhevült testét az optimális 
hőmérsékleti szintre hűtse. A nagyobb testű rovarevők 
helyzetét ráadásul tovább bonyolítja, hogy nem is él a te-
rületen ennyivel több rovar, de még ha élne is, ekkora 
rovartöbblet megszerzéséhez több repülésre is szükség 
volna, ami a repülőizmok működésével csak még to-
vább emelné a madarak testhőmérsékletét. A fentiek fé-
nyében tehát nem véletlen, hogy az ördögi körben re-
kedt tollas szerzetek sorra tűnnek el a Mojave-sivatagból, 
a korábban jelen lévő 135 madárfaj 29 százaléka pedig 
jócskán visszaszorult a területről. Az azonban egyelőre 
még a jövő zenéje, hogy a Föld más területein mikor és 
milyen ütemben ismétlődik meg ugyanez.

Farkas alexandra

Hőstressz fenyegeti a sivatagi madarak életét

1.
rész
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Ha a galenit egy darabját a 
kezünkbe vesszük, első feltű-
nő sajátossága a súlya. Sűrű-

sége ~7,5 g/cm3, ami nem csoda, hi-
szen (elméleti) összetétele ólom-szulfid 
(PbS). Maga az ólom ennél is jóval nehe-
zebb (11,35 g/cm3), a galenit sűrűségét 
ugyanis a nehéz ólom mellett a könnyű 
kén „lerontja”. Érdemes az elemi kén 
valamivel 2 alatti sűrűségét figyelembe 
véve egy rövid fejszámolást végeznünk. 
Ebből kiderül, hogy a galenit – annak 
ellenére, hogy benne az ólom és a kén 
aránya 1:1 – jóval sűrűbb, mint az ösz-
szetevőinek 6,6 körüli átlagsűrűsége. 

Ezt az az egyszerű tény magyarázza, 
hogy a sűrűség nemcsak a kémiai 
összetevők „önsúlyától”, hanem az el-
rendeződésük „tömöttségétől” is 
függ, amit a kristályszerkezet határoz 
meg. A galenit súlyos, de aránylag 
puha: a Mohs-skálán 2,5-ös kemény-
ségű, vagyis körömmel nemigen, de 
tűvel már könnyen karcolható. A kö-
römmel karcolható és a papíron nyo-
mot hagyó ólomnál (Mohs szerint 1,5) 
viszont keményebb.

Kristályok a köbön
Ha tovább nézegetjük a galenitet, biz-
tosan szemünkbe ötlik, hogy nagyon 
„kockás” megjelenésű. Az izometrikus 
kristályok elárulják, hogy a galenit a 
köbös avagy szabályos (angolul cubic 
avagy isometric) szimmetriarendszerben 

kristályosodik. A nagyon egyszerű 
kristályszerkezete megegyezik a kősó-
éval: az ólom és a kén egy térbeli sakk-
táblához hasonlóan három, egymásra 
merőleges irányban, egyenlő távolság-
ban váltogatja egymást. Ebből adó-
dóan mindegyik ólomatomot kén-
atomok veszik körül szabályos okta-
éder alakban és megfordítva.

Az, hogy a galenitet mondjuk kősó-
rácsúnak, és nem a kősót galenitrá-
csúnak, a tudományos nevezéktan-
ban gyakran alkalmazott prioritási 
elv következménye. Az angol Wil-
liam Lawrence Bragg 1914-ben az 
első röntgendiffrakciós szerkezet-
meghatározásai során főként a könnyen 
szintetizálható alkáli-halogenideket 
tanulmányozta, köztük a kősót, 

A Z  É V  Á S V Á N YA ,  A  G A L E N I T

EGY SZÜRKE ÁSVÁNY 
SOKSZÍNŰ VILÁGA

A 2019-es év ásványát bemutató írás ólomlábakon érkezett meg az Élet és Tudomány hasábjaira, 
hiszen a galenit az ólom legfontosabb érce, pontosabban ércásványa. Erre a mindennapi életünkben 
betöltött fontos szerepre utal a galenitnek az Év ásványa program rendezvényein kapott jelzője, 
a „szürke barát”. Néhány évtizeddel ezelőtt e sorokat talán még ólombetűkkel nyomták volna a papír-
ra, de egyfelől a technika fejlődése, másfelől az ólomnak az élő szervezettel szembeni korántsem 
barátságos viselkedése erőteljesen visszaszorította a korábban igen széles körű felhasználását. 
Mindazonáltal az ólomérc, azaz a galenit bányászata az utóbbi évtizedben is nőtt, így az évi 4–5 millió 
tonna körül mozog (fémtartalomban mérve), és ha tekintetbe vesszük az újrahasznosított ólmot, 

az évi ólomtermelés eléri a 10 millió tonnát a világon.

Az oktaéder apró lapjaival tompított, részben 
kvarccal borított galenitkockák szfalerit 

társaságában; Selmecbánya
 (Banská Štiavnica), Szlovákia 

(KUPI LÁSZLÓ GYŰJTEMÉNYE ÉS FOTÓJA)

A köbös (szabályos) rendszer tengelykeresztje 
egy perui bélyegen, mely a galenitet ábrázolja
(FORRÁS: HTTP://WWW.PALEOPHILATELIE.EU)

A galenit szerkezete (szürke golyók: ólom, 
sárga golyók: kén) egy kissé szokatlan 

marcipán rácsmodellen a 2019-es 
geosütisütő verseny győztes tortáján

1.
rész
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(a galenitnél fémes-kovalens, a kősó-
nál ionos) szembetűnően más-más tu-
lajdonságokat eredményez (sűrűség, 
oldhatóság, szín, fényvisszaverő képes-
ség, elektromos vezetőképesség stb.). 

Az azonos szerkezetnek hála, az 
uralkodóan kocka alakú kristályokon 
kívül a kősónak és a galenitnek van 
egy további közös sajátsága is: kristá-
lyaik kitűnően hasadnak a kocka 
lapjai szerint. Az élénk fényű hasa-
dási lapok még a viszonylag finom-
szemcsés ércben is jól felismerhetővé 

és csak 1915-ben közölte, hogy a ga-
lenit szerkezete megegyezik a kősó-
éval. Az első mérési adatokat azon-
ban csak 10 évvel később tette köz-
zé Lewis S. Ramsdell amerikai 
mineralógus.

A hasadás fénylő és 
árnyoldalai

A kősó és a galenit a kristálytani azo-
nos alakúság, az izomorfia iskolapéldái. 
Az azonos kristályszerkezet dacára az 
eltérő vegyi összetétel és kötéstípus 

teszik a galenitet, és tetszetősen csillo-
gó lépcsőzetes lapjainak köszönhetően 
a tömeges példányai is a kiállítási vitri-
nek díszeivé válnak. A friss hasadási la-
pok mutatósabbak lehetnek a galenit 
valódi kristálylapjainál, ugyanis az év 
ásványának felszíne levegőn hosszabb 
idő alatt tompa fényűvé vagy fényte-
lenné változhat (szakszóval futtatódik).

Kevésbé örülnek a kitűnő hasadás-
nak a teleptani vizsgálatok céljára érc-
csiszolatokat, azaz fényesre polírozott 
felületi csiszolatokat készítő geológu-
sok, mert a galenit hasadási idomai elő-
szeretettel potyognak ki a készülő csi-
szolatból, jellegzetes üregeket hagyva 
maguk után. Mivel minden rosszban 
van valami jó, ezek az idomok köny-
nyen felismerhetővé teszik a galenitet.

A galenit szép fényes hasadási ido-
mai az ásványhamisítók kedvenc 
nyersanyagai közé tartoznak. Külö-
nösen a leleményes marokkói hami-
sítók járnak élen a „galenitgeodák” 
gyártásában. Ezek egyik változatá-
nál maga a kristályokkal bélelt üreg, 
a geoda valódi, csak éppen az eredeti, 
kevéssé látványos, többnyire kvarc-
kristályokkal borított üreg falára 
különböző nagyságú galenit hasadá-
si idomokat ragasztanak. Máskor 
már magát az üreget is gipszből vagy 
más anyagból készítik, valamilyen 
gömbölyű tárgyat használva „öntő-
mintaként”, így ezek a mesterséges 
geodák már messziről felismerhetők 
szabályos alakjukról. Amikor a fel-
használt galenittörmelék viszonylag 
kis méretű, a műgeoda belsejét úgy 
szokták mozgalmasabbá tenni, hogy 
fapálcikákat ragasztanak bele, és 
azok felszínét is kidekorálják 
galenitdarabkákkal.

A MOLIBDÉN DRUSZÁJA ÉS A GRAFIT HASONMÁSA

A galenit neve – mint számos régóta ismert és hasznosított ásványé – ókori eredetű, 
de a kétezer évvel ezelőtti jelentése korántsem egyértelmű. Az idősebb Plinius Termé-
szetrajza (Historia naturalis) 33. és 34. könyvében olvashatók alapján galena volt a (la-
tin) neve egy ezüstöt és ólmot egyaránt tartalmazó ércnek. Emellett így hívták az ólom-
ércek kohászata és az ezüstércek ólmosító olvasztása során keletkező ólom-oxidot 
(ólomglétet) is. Ugyanezeket az anyagokat a plumbago kifejezéssel is illették, melyben 
nem nehéz felismerni a plumbum tövet, az ólom latin nevét. A dolgokat tovább bonyo-
lította, hogy az eddigieken felül ugyanilyen értelemben használatos volt a latinosított 
görög molybdaena szó is, mely mindemellett még fémólmot is jelentett. A középkor 
német bányászai nem olvasták a klasszikus auktorokat, így a fényes hasadási lapjai 
révén feltűnő ólomércet egyszerűen Bleiglanznak, azaz ólomfénynek titulálták.

A kor legnagyobb hatású német bányász-kohász szerzője, Agricola (Georg Bauer, 
1494–1555) mindhárom ókori nevet azonosította a Bleiglanzcal. Később azonban a 
plumbago megjelölést inkább a német bányásznyelven Bleischweifnek nevezett finom-
szemcsés, tömeges galenitre alkalmazták, majd a tömeges galenithez hasonló, de nála 
könnyebb és ólmot sem produkáló ásványokra. Ezek egyikében, melyet Wasserblei 
(„vízólom”) névvel is jelöltek, Carl Wilhelm Scheele svéd vegyész 1778-ban egy ismeret-
len fémet sejtett meg, melynek molibdén elnevezéséhez az egykor a galenitre is használt 
ógörög molybdaena szót kölcsönözte. A Wasserblei így a tudományos keresztségben 
(1807, Alexandre Brongniart) a molibdenit nevet kapta. A másik „ólommentes álgalenit” 
a Reissblei („rajzólom”), azaz a grafit volt, melynek mai nevét Abraham Gottlob Werner 
német mineralógus alkotta meg 1789-ben az ógörög grafein (írni) szóból. 

Sajátos módon éppen a Bleiglanz (ólomfény) kapta meg legkésőbben „rendes” tudo-
mányos nevét (Galenit, 1838, Franz von Kobell). Az szakirodalom viszont továbbra is a 
pliniusi galena néven ismeri.

Galenit érccsiszolatban: a kihullott hasa-
dási idomok helyei fekete háromszögekként 

rajzolódnak ki (FORRÁS: REDDIT)

Kvarcgeoda az üreg falára ragasztott galenit-
darabokkal

Galenitdarabokkal kidekorált mesterséges 
geoda, az aljára ragasztott, galenittel bevont 

fapálcikákkal
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Ólomfényű-e az ólomfény?
Visszatérve az „igazi” galenit kristá-
lyaira, a kősóval ellentétben az uralko-
dó kockán kívül más kristályformák is 
gyakran megjelennek rajta, természe-
tesen a szabályos szimmetria kínálta 
lehetőségeken belül. A második leg-
gyakoribb forma a 8 lapú oktaéder, 
mely a kockával kombinálódva a 
kuboktaéder nevű, 14 lapú egyen-
súlyi formát alkothatja. A 12 lapú 
rombdodekaéder és a további, 24 
vagy 48 lapú formák általában csak kes-
keny sávok formájában fejlődnek ki. 

Az oktaédersíkok mentén ikerössze-
növéseket is alkothat, ezek általában 
lapultak, így az elméletileg izometrikus 
galenit néha kifejezetten táblás meg-
jelenést ölthet. A kristályokon gyako-
riak a görbült, egyenetlen, visszaol-
dott lapok, sőt kisebb-nagyobb üre-
gek is előfordulhatnak. Természete-
sen amint minden ásvány, úgy a 
galenit sem szép kristályok, hanem 
hintések, vaskos tömegek, finomabb-
durvább szemcsés, sőt nagy hasadási 
felületekkel határolt (pátos) halmazok 
formájában a leggyakoribb.

Régi magyarosított neve az ólomfény 
volt. Mint cikkünk képein is látható, a 
galenit valóban viszonylag fényes ás-
vány, hiszen a ráeső (546 nanométer 

hullámhosszú) fénynek átlagosan 
mintegy 43 százalékát veri vissza, de 
jóval kevesebbet, mint az ólom, mely 
csaknem 70 százalékot, tehát az ólom-
fény fénye gyengébb az ólom fényé-
nél. Mivel a különböző hullámhosszú 
fénysugarakat közel egyforma mér-
tékben veri vissza, ezért nem színes, 
hanem világos ólomszürke színű, 
s nem is fehér, mint az ezüst a 93 szá-
zalékos fényvisszaverő képessége miatt. 

Galenitkeresőben 
Magyarországon

A galenit gyakori ércásvány, mely a kü-
lönböző kőzetekben mozgó, meleg 
hőmérsékletű oldatokból vált ki szá-
mos helyen és földtörténeti időszak-
ban. A többtucatnyi lelőhely közül fon-
tosságuk miatt az egykori bányákat 
emeljük ki, ahol nagyobb esély van a 
gyűjtésre is – bár a régi hányóknak 
éppen az ólomtartalom miatt is törté-
nő eltüntetése folytán ennek a lehető-
sége is drasztikusan csökken. 

A Gyöngyösoroszi és Mátraszentim-
re környéki szfalerites-galenites telérek-
ben, melyek ércéből 1952–1986 között 
mintegy 35 000 tonna ólmot termel-
tek, 2–5 centiméteres szép kristályok is 
előfordultak. Recsken a mélyszinti ér-
cesedés kutatása során több érctípusban 

is találtak nagy mennyiségben, 
többnyire szfalerittel (ZnS) együtt. 
A Velencei-hegységben Pátka kör-
nyékén az 1950-es évek elejétől foly-
tatott kutatás és bányászat összesen 
1000 tonnányi ólmot termelt: a szűz-
vári lelőhelyen (bányászat 1967-ig) 
több deciméteres tömegeit találták 
fluoritos és kvarcos meddőben. 
Az 1972-ig bányászott Kőrakás-he-
gyen szintén vaskosan volt a leg-
gyakoribb, szfalerittel együtt, 
kristályai csupán milliméteresek 
voltak. Szabadbattyán környékéről 
vaskos tömegek, benn-nőtt 
kuboktaéderek ismertek; a dús (6–12 
százaléknyi ólom- és tonnánként 60–
200 gramm ezüsttartalmú), de cse-
kély mennyiségű ércet 1934–42 és 
1948–54 között kutatták, és belőle 
mintegy 100 tonna ólmot nyertek 
ki. Nagybörzsöny mellett a XVIII. 
századi ezüstbányászati próbálkozá-
sok fő érce lehetett, itt a centiméte-
res érkitöltéseken kívül néhány mil-
liméteres kristályai is ismertek. 
Rudabányán finomszemcsés töme-
gek, hintések, érkitöltések találhatók, 
szintén jelentős ezüsttartalommal.

PaPP Gábor
geológus-muzeológus

Galenit kuboktaéderes kristályai; Mátraszentimre 
(KUPI LÁSZLÓ GYŰJTEMÉNYE ÉS FOTÓJA)

Kockás termetű galenit a kristálylapok oszcil-
láló növekedése miatt tagolt élekkel és lapok-

kal; Dalnyegorszk, Oroszország 
(LELKES ANDRÁS GYŰJTEMÉNYE, 

KUPI LÁSZLÓ FOTÓJA)
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Noha a dohánytermékek füstjé-
ben több száz féle vegyületet 
mutattak már ki, köztudott, 

hogy a dohányzás fiziológiai hatásai-
ért, és így a függőségért is elsősorban a 
nikotin vonható felelősségre. A nikotin 
a burgonyafélék közé tartozó növé-
nyekben (pl. burgonya, paradicsom, 
padlizsán) jelenik meg, de a dohányban 
több tízmilliószor nagyobb mennyi-
ségben található, a növény száraz tö-
megének 1-3 %-át adhatja a vegyület.

Idegélettani hatások
A dohány elfogyasztásának több 
módja is ismert, de napjainkban a 
leggyakoribb a szárított levelek el-
égetése, és az így keletkező füst be-
szívása. A füst leszívását sokan kelle-
mesnek ítélik meg, magát a dohány-
zást pedig stresszoldó hatásúnak 
tartják. A stressz és a dohányzás kap-
csolatát firtató vizsgálatok inkább 
arra utalnak, hogy a nikotinfüggő-
ség miatt alakul ki az a feszültség, 
aminek feloldása valóban a dohány-
záshoz köthető. A nikotinfüggőség 
egyébként hírhedten makacs, egy 
2010-es adat szerint a dohányosok 
mindössze egyharmada képest fel-
hagyni ezzel a szokással.

A dohányzás során szervezetbe jutta-
tott nikotin főleg a központi ideg-
rendszerben fejti ki hatásait, az ún. 
nikotinikus acetilkolin receptorokon 
keresztül. A receptornak több formája 
is ismert, és ezek az agy számos terüle-
tén megjelennek. A dohányzáshoz 
köthető kellemes érzés és a függőség 

A DOHÁNYZÁS ÉS  
A CUKORBETEGSÉG

kialakulása is a nikotin jutalmazó 
rendszeren kifejtett hatásának követ-
kezménye. Az utóbbi néhány évben 
az is kiderült, hogy a habenula (a to-
bozmirigy közelében elhelyezkedő 
sejtcsoport) is nagy mennyiségű 
nikotinikus acetilkolin receptort fejez 
ki, és a dohányzás okozta negatív él-
ményekért lehet felelős. Az már ré-
gebb óta ismert volt, hogy a 
habenulának fontos szerepe van a ke-
serű ízek elkerülésében és a kísérleti 
eredmények arra utalnak, hogy a ni-
kotin fogyasztásakor is aktiválódnak 
ezek a sejtek, akár émelygést, rosszullé-
tet okozva. A krónikus nikotin haszná-
lat azonban lecsökkenti ezen sejtek ér-
zékenységét a nikotinra, és így egyre 
enyhébben jelentkeznek ezek a kelle-
metlen hatások, ami minden bizonnyal 
segíti a függőség kialakulását is. Érde-
kes módon a keserű ízeket jobban viselő 
személyek körében a nikotinfüggőség is 

gyakoribb, és mivel feltételezhető, 
hogy ezen személyeknél a habenula 
keserű anyagok által kiváltott aktivá-
ciója lecsökken, ez szintén arra utal, 
hogy a habenula aktivitásának lecsök-
kenése enyhíti a nikotin által okozott 
kellemetlen tüneteket.

Rizikófaktorok
A dohányzás a vércukorszintet is fo-
kozza, ezzel pedig megnöveli a kettes 
típusú diabétesz kialakulásának koc-
kázatát. A cukorbetegség kettes típu-
sát szerzett cukorbetegségnek is szok-
ták nevezni, mivel többnyire kö-
zépkorú személyeknél jelenik meg. 
A tartósan magas vércukorszint felte-
hetőleg fokozza a szervezet inzulin 
rezisztenciáját, vagyis a normális 
mennyiségű inzulin már nem lesz 
képes a glükóz sejtekbe juttatására. 
A legfőbb rizikófaktorok a túlsúly, a 
mozgásszegény életmód és a nem 

A dohányzás több ezer éve tartozik az emberiség káros szokásai közé, és így az is közismert tény, 
hogy számos betegség kialakulásának kockázatát növeli, mint például a tüdőrák, különböző keringési 
zavarok, vagy akár a cukorbetegség. Egy új kutatás a dohányzás és a cukorbetegség közötti kapcsolat 
biológiai hátterét vizsgálta, és fel is fedett egy összetett, részben az idegrendszerhez köthető 
folyamatot, amely a vércukorszint nikotintól függő, tartós megemelkedésének és így a cukorbetegség 

kialakulásának hátterében állhat.

Balra egy dohányültetvény, jobbra a nikotin molekulaképlete (FORRÁS: INTERNET)
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habenula sejtjeiben viszonylag nagy 
mennyiségben fejeződik ki a glükóz 
anyagcserében fontos szerepet játszó 
gén, a TCF7L2. A kutatók először 
azt vizsgálták, hogy a TCF7L2 kife-
jeződésének van-e hatása a nikotin-
fogyasztásra. A kísérletekhez két egér-
törzset használtak: az egyikben egyálta-
lán nem fejeződött ki a TCF7L2, míg a 
másikban csak a habenula idegsejtjei-
ben gátolták az átíródását. Az állatok 
szabad hozzáférést kaptak egy niko-
tint tartalmazó oldathoz, és kide-
rült, hogy mindkét törzs tagjai töb-
bet fogyasztanak a szerből, mint 
normális társaik.

Ahogy azt a nikotin idegélettani ha-
tásainak áttekintése során már láthat-
tuk, a habenula nikotin által kiváltott 
aktivitása a szer rendszeres használa-
tával lecsökken. A kutatók több kísér-
lettel is alátámasztották, hogy ebben a 
jelenségben is központi szerepe van a 
TCF7L2 kifejeződésének: ameny-
nyiben akadályozták a gén átíró-
dását, a habenula sejtjei hamarabb 
váltak érzéketlenebbé a nikotinra. 

A kutatók ezután a nikotin vércu-
korszintre gyakorolt hatását vizsgál-
ták, egészen pontosan azt, hogy eb-
ben van-e szerepe a TCF7L2-nek. 
Az eredmények szerint van, ugyanis 
a nikotinfogyasztás hatására normá-
lisan a vércukorszint megemelkedik, 
ám a TCF7L2 működésképtelensége 
megakadályozza ezt.

Ezek alapján tehát úgy tűnik, hogy a 
TCF7L2 egyrészt hozzájárul a habenula 
sejtjei nikotinérzékenységének lecsök-
kenéséhez, ami feltehetőleg a nikotin 
által kiváltott averziót csökkenti le, és 
ezzel fokozza a nikotinfogyasztást, 
másrészt pedig szerepe van a nikotin-
hoz köthető vércukorszint emelkedés-
ben is. Ez utóbbi hatás anatómiai alap-
jait is igyekeztek feltárni a kutatók és 
kiderült, hogy a hasnyálmirigy (való-
színűleg közvetett) idegi összeköttetés-
ben van a habenulával. Mindezek 
mellett az egyik kísérletből az is kide-
rült, hogy a krónikusan magas vércu-
korszint lecsökkenti a TCF7L2 átírá-
sát, ami a habenula sejtjeit érzéketle-
nebbé teszi a nikotinra. Ez feltehető-
leg egy olyan mechanizmus, ami 
megnehezíti a cukorbeteg személyek 
dohányzásról való leszokását is.

Összességében a kutatók tehát feltár-
tak egy folyamatot, ami összeköti a ni-
kotin központi idegrendszeri hatásait a 
glükóz metabolizmusára gyakorolt 
hatásaival, és részben magyarázza a ni-
kotinfüggőség és a cukorbetegség 
közti kapcsolatot. Érdekes belegondol-
ni, hogy a kutatás azt az elképzelést is 
támogatja, hogy a dohányzásról való 
leszokásban segítséget nyújthatna a 
habenula mesterséges ingerlése vagy a 
TCF7L2 átírásának fokozása, ám arra 
még biztosan várni kell, hogy ilyen jel-
legű beavatkozások elérhetők legye-
nek a leszokni vágyók számára.

ReichaRdt RicháRd

megfelelő táplálkozás. A cukorbeteg-
ség eredményeként állandúsul a ma-
gas vércukorszint, ami folyamatos 
szomjúságot, és ezzel együtt gyakori 
vizelést, hirtelen súlyvesztést, illetve 
az étvágy fokozódását, fáradtságot és 
a sebgyógyulás lelassulását okozhatja. 
A cukorbetegség hosszú távon szív és 
érrendszeri problémákhoz, veseleál-
láshoz, de akár vaksághoz is vezethet.

Az életmódhoz köthető rizikófakto-
rok mellett egyértelműnek tűnik, 
hogy a cukorbetegségnek genetikai 
faktorai is vannak. Az egyik ilyen a 
TCF7L2 gén egyik variánsa. Ez a gén 
egy transzkripciós faktort kódol, ami 
elsősorban a bél egyes sejtjeiben, illet-
ve az agytörzs egyik sejtcsoportjában 
idézi elő a glukagonhoz-hasonló-
peptid (glucagon-like peptide-1 – 
GLP-1) előállítását, amely a vérbe jut-
va a hasnyálmirigy szigeteinek műkö-
dését befolyásolja, fokozva az inzulin 
elválasztását. A TCF7L2 gén cukor-
betegséggel asszociált variánsai le-
csökkentik a keletkező GLP-1 meny-
nyiségét, ami végső soron az inzulin 
elválasztásának mértékét csökkenti, 
ezzel csökken a szervezetben a glükóz 
felvételére való hajlam, ami fokozza a 
vércukorszintet és így a cukorbeteg-
ség kialakulásának valószínűségét is.

A kísérletek
Egy nemzetközi kutatócsoport azt fi-
gyelte meg, hogy a nikotin idegrend-
szeri hatásainak egy részét közvetítő 

A TCF7L2 gén elhelyezkedése az ember 10-es kromoszómáján 
(FORRÁS: GHR.NLM.NIH.GOV/GENE/TCF7L2)

Az új eredmények szerint a TCF7L2 a cAMP nevű másodlagos hírvivő közvetítésével egyrészt 
befolyásolja a nikotinikus acetilkolin receptorok (nAChR) sejtfelszíni mennyiségét, ezzel a 

habenula idegsejtjeinek nikotinérzékenységét csökkenti, és megakadályozza a nikotin kelle-
metlen hatásainak kialakulását, másrészt a receptorok nikotin kötése a TCF7L2 közreműködé-
sével váltja ki a hasnyálmirigy hormonjainak (inzulin, glukagon) felszabadulását, ami króniku-

san magas vércukorszintet és így cukorbetegséget eredményezhet 
(FORRÁS: BRUSCHETTA & DIANO, 2019 - NATURE)
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1. fejtörő – Károlyi Zsuzsa 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!

3. fejtörő – Mikó Laura Hanna feladványa
2. fejtörő –   Sárdi Tibor feladványa

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: Ősz-tél.

(Tett-menő, tetézés-posta, küld-áztat.)

2. fejtörő – Maksa Marietta feladványa

Megoldás: A

(A két első dominó tetején, illetve alján szereplő pöttyök összege 
és a színek keveréke.)

3. fejtörő – Mikó Laura Hanna feladványa

Megoldás: 

Melyik ábra illik a kérdőjel helyére?
Írjon számokat a játéktábla üres celláiba úgy, hogy az egymást 

követő számok vízszintesen, függőlegesen vagy átlósan kapcsolód-
janak! A legkisebb (1) és a legnagyobb (42) szám szürkével kiemelve 

szerepel a játéktáblán. A sárgával jelölt cellák üresek maradnak.

A három láda egyike kincset rejt. Melyik az egyetlen, kincset rejtő 
láda, ha tudjuk, hogy a ládákon olvasható feliratok közül pontosan 

az egyik hamis?
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Előfizetési ár 2020-ra belföldre: 1/4 évre 4755 Ft, 1/2 évre 9510 Ft, 1 évre 18240 Ft

Fiatalok Európában:  
gyermekvállalás, termékenység

Az Európai Unió 28 tagországában – a 2019. január 
1-jei adatok szerint – együttesen 513 millió ember él. 
A népesség száma 2018. januárhoz viszonyítva ösz-
szességében 1 millió 102 ezer fővel, azaz 0,2%-kal 
nőtt, azonban a növekedés főleg a bevándorlási több-
letből adódott, a születések száma uniós szinten elma-
radt a halálozásokétól.

2018. és 2019. január között 18 országban emelkedett, 
10-ben csökkent a népességszám. A létszámukban 
gyarapodó országok között is található olyan tagország 
(Németország, Észtország, Spanyolország, Szlovénia 
és Finnország), ahol a születések és a halálozások 
egyenlege negatív volt, azaz természetes fogyás követ-
kezett be. Ezekben az államokban a növekedés kizárólag a 
bevándorlási többletből adódott. Magyarország a fogyó né-
pességű országok közé tartozik, nálunk a bevándorlási több-
let a természetes népességfogyást csak mérsékelni tudta. 

2018-ban a főként Nyugat- és Észak-Európa térségéhez 
tartozó 13 államban több gyermek született, mint ahá-
nyan meghaltak. E természetes népességnövekedés lakos-
ságszámhoz viszonyított aránya Írországban (6,1 ezrelék), 
Cipruson (4,1 ezrelék) és Luxemburgban (3,2 ezrelék) volt a 
legjelentősebb. Ezzel szemben Bulgáriában (–6,6 ezrelék), 
Lettországban (–4,9 ezrelék) és Litvániában (–4,1 ezrelék) 
kiemelkedő természetes fogyás volt tapasztalható. 
Magyarországon – Romániával és Horvátországgal azo-
nosan – 3,9 ezrelékes természetes fogyás alakult ki.

2018-ban az unióban az egy évvel korábbinál mintegy 118 
ezerrel kevesebb, 4 millió 957 ezer gyermek született. A szü-
letések teljes lakosságszámhoz viszonyított aránya átlagosan 
9,7 ezreléket ért el, ami az eddigi legalacsonyabb érték. 11 ez-
reléknél magasabb volt a születési arányszám Ír-, Svéd- és 
Franciaországban, ugyanakkor Spanyol- és Olaszországban 8 
ezrelék alatt maradt. Magyarország 9,6 ezrelékkel a tagálla-
mok között a középmezőnyben helyezkedett el. Uniós szin-
ten ezer szülőképes korú (15–49 éves) nőre 44,9 élveszületés 
jutott. A tagállamok közül a legtöbb – mintegy 53 – Ír-, 
Svéd- és Franciaországban, ugyanakkor Olaszországban 35.

A teljes termékenységi arányszám – amely azt fejezi ki, 
hogy hány gyermeke születne egy nőnek élete folyamán 
akkor, ha az adott év termékenységi viszonyai nem változ-
nának – hosszú évek óta egyetlen tagállamban sem éri el a 
generációk pótlásához szükséges 2,1-es értéket. Az EU 28 
tagállamának átlagos teljes termékenységi arányszáma 
2001 és 2010 között 1,46-ról 1,62-re emelkedett, majd 
2013-ra 1,55-re csökkent. 2014-től 1,58 és 1,60 között 

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. 

ingadozik. (Míg 2009–2011 között a tagállamok közül 
Magyarországon volt a legalacsonyabb a mutató értéke, 
2012-től fokozatos javulás indult meg, és 2017-ben a tagálla-
mok rangsorában hazánk 1,54-os értékkel a 16. helyen állt.)

A teljes termékenységi arány továbbra is Franciaország-
ban a legmagasabb (1,9), és viszonylag magas az értéke 
Svédországban (1,78), Írországban (1,77), Dániában (1,75), 
illetve az Egyesült Királyságban (1,74) is. Ezzel szemben 
nagyon alacsony a gyerekvállalási hajlandóság Máltán 
(1,26), Spanyolországban (1,31), Olaszországban és Cipru-
son (1,32-1,32). A magyar 1,54-es érték a középmezőny-
ben, kevéssel az átlag alatt van. 

Az alacsony születésszám egyik oka a viszonylag kései gye-
rekvállalás. Napjainkban az újszülöttek több mint felét 30 éves 
vagy idősebb nők hozzák világra. 2017-ben az európai nők 
átlagosan 30,7 évesek, közülük az első gyermeküket vállaló 
nők átlagosan 29,1 évesek voltak. Magyarországon átlagosan 
28,0 évesek voltak a nők az első gyermekük születésekor. 

A születésszám hosszan tartó csökkenő irányzata következ-
tében egyre kisebb létszámú nemzedékek lépnek szülőképes 
korba. 2018-ban az EU-ban 112,2 millió nő tartozott a szü-
lőképes korúak körébe, ezen belül 514 ezer nő a szülőképes 
kor fiatalabb korcsoportjába, azaz a 15–29 éves korcsoport-
ba. A 15–29 évesek az előző évhez képest 402 ezerrel, 2010-
hez viszonyítva pedig 3,6 millióval voltak kevesebben. Né-
pességen belüli arányuk 2010 óta 9,2%-ról 8,3%-ra változott. 

A szülőképes korú nők fogyó létszáma miatt változatlan 
termékenységi szint mellett is csökkenő születésszámmal 
kell számolni. A mindenkori születésszámot egyre inkább 
az határozza meg, hogy a szülőképes korú nők csökkenő 
létszámát a termékenységük emelkedése milyen mérték-
ben tudja ellensúlyozni. 

Hidas ZsuZsanna

1Az adatok forrása: az Eurostat adatbázisa

Ezer 15–49 éves nőre jutó élveszületés, 2018.

Az adatok forrása: az Eurostat adatbázisa
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

A szklerózis multiplex 
génje?

A szklerozis multiplex (SM) króni-
kus, a központi idegrendszer fe-

hérállományának gyulladásos beteg-
sége, amelynek következtében káro-
sodnak az idegsejtek és az idegsejteket 
körülvevő, úgynevezett myelin. Dön-
tően fiatal felnőttkorban jelentkezik és 
az esetek felében a visszafordíthatatlan 
szövetkárosodás miatt, rokkantsághoz 
vezet. Európában átlagosan 10 000 
emberből 5-20 betegszik meg e kór-
ban. Magyarországon 7-8000-re tehe-
tő a sklerosis multiplexes betegek szá-
ma. Az SM pontos oka nem ismert, 
valószínűleg kialakulásában több té-
nyező játszik közre. Például az, hogy 
egy vírusfertőzés vagy más expozíció 
autoimmun reakciót vált ki az agy és a 
gerincvelő ellen. Most azonban – úgy 
tűnik – a genetikusok áttörést értek el 
az SM okainak vizsgálatában.

Egy 115 803 egyénnél végzett ta-
nulmányban a szerzők 233 olyan 
helyet vagy lókuszt azonosítottak az 
emberi genomban, amelyek hozzájá-
rulnak az SM kialakulásához. Ez a mai 
napig a legnagyobb tanulmány amely 
47 429 MS beteg és 68 374 egészséges 

neurodegeneratív komponense, tehát 
a kutatócsoport alaposan megvizsgál-
ta az emberi agyból rendelkezésre álló 
adatokat annak felmérésére, hogy az 
agysejtek változásai hozzájárulnak-e az 
SM kialakulásához. Eddig úgy vélték, 
hogy a vérben található csontvelőből 
származó immunsejtek kritikus sze-
repet játszanak és ezt az új tanulmány 
is megerősítette, de tanulmányozta 
a mikrogliát is, az emberi agyban élő 
immunsejteket. Ugyanakkor kevés bi-
zonyítékot találtak arra, hogy más agy-
sejtek, például a neuronok, amelyek az 
agyban elektromos jeleket hordoznak, 
részt vennének az SM kiváltásában.

A technostressz 
függőséghez vezet

A Lancasteri Egyetem kutatói kimu-
tatták, hogy a közösségi oldalak 

felhasználói a különböző lehetőségek 
(chat, megosztás stb.) között csak ak-
kor váltanak, amikor azok közül 
egy-egy már stresszt okoz nekik. 
Ez vezet ahhoz, hogy hosszabb ideig 
maradnak a közösségi oldalon, így 
nagyobb eséllyel alakul ki függőség.

Köztudott, hogy az olyan közössé-
gi oldalak, mint amilyen a Facebook 
és az Instagram, stresszt váltanak ki 
a felhasználókból, ez az úgynevezett 
technostressz. Amikor a felhasználó 
ezzel szembesül, akkor ahelyett, hogy 
kilépne az oldalról vagy kevesebbet 
használná, inkább az alkalmazás más-
más lehetőségeire vált – így időlegesen 
elmenekül a stressz okozójától anél-
kül, hogy az oldalt el kellene hagy-
nia. A 444 Facebook-felhasználóval 
végzett kísérletből kiderült, inkább 

magukat a közösségi oldalak világába, 
ahelyett, hogy eltávolodnának, emiatt 
függőség alakul ki.

A kutatócsoport a közösségi olda-
laktól származó technostressz számos 
fajtáját megvizsgálta olyan felhasz-
nálók esetében, akik úgy érezték, 
hogy azok elárasztották személyes 
életüket, használatának szokásait 

egyén genetikai anyagának nagylel-
kű hozzájárulásán alapszik. Egyrészt 
megrősödött az a korábbi feltevés, hogy 
sokféle immunsejt-típus diszfunkciója, 
mind a perifériás vérben, mind az agy-
ban, egyránt hozzájárul ahhoz az álla-
pothoz, amely végül agyi gyulladáshoz 
és neurodegenerációhoz vezet.

Philip De Jager a New York-i Co-
lumbia University Irving Orvosi 
Központ kutatója, a tanulmány szer-
zője szerint a vizsgálat eredményei 
nyomán már legalább kétszer annyi 
derült ki az SM kialakulásáról, mint 
eddig bármikor. Az SM-nek van egy 
kezdeti gyulladásos és egy másodlagos 

váltogatják a barátokkal való chatet, 
az új barátok keresését és a bejegy-
zések írását, amikor az egyik már 
stresszt okoz. Ez a technológiafüg-
gőség kialakulásának megnöveke-
dett kockázatával jár, mivel ennek 
hatására az alkalmazás különböző 
elemeit hosszabb ideig használják. 
Az egyesült-királyságbeli Lancasteri, 
valamint a németországi Bambergi és 
Friedrich-Alexander Egyetem közös ku-
tatása az Information Systems Journal 
című folyóiratban olvasható.

 Mivel a közösségi oldalak olyan 
nagyszámú lehetőséget kínálnak fel, 
a felhasználók találnak olyat is, mely 
stresszorként működik, és olyat is, 
mely ezt a stresszt feloldja. Még ak-
kor is, amikor a felhasználók stresszt 
élnek meg, az azzal való megküzdés-
hez más tevékenységekre irányítják 
át magukat ugyanazon a platformon 
belül, és végül kényszeres és túlzó vi-
selkedést alakítanak ki. Ennek ered-
ményeképpen még jobban beágyazzák 
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A tanulmány a genom több régióját 
azonosította több olyan genetikai vari-
ánssal is, amelyek csak kis szerepet ját-
szanak az SM kialakulásában. Ezenkí-
vül beszámoltunk a genetikai változat-
nak az X kromoszómában az SM-mel 
való első társulásáról – tette hozzá a 
bostoni Nikolaos Patsopoulos. De ezen 
a nyomvonalon még több kutatásra 
van szükség, hogy teljes mértékben 
megértsük, az emberi genom miként 
vesz részt az SM-ben. Ez a tanulmány 
fontos mérföldkő annak meghatározá-
sában, hogy mely genetikai variánsok 
játszanak szerepet az SM kiváltásában, 
de sajnos egyelőre még nem tisztázza, 
hogy egyes SM-betegek állapota miért 
súlyosabb mint másoké.

Mindenesetre az SM genetikájának 
vizsgálata egyedülálló perspektívát 
nyitott a betegséghez vezető legko-
rábbi eseményekről, azaz a jövőben 
már a betegség korai szakaszában 
meg lehet majd mondani, hogy ki-
ben alakulhat ki, és ennek megfelelő 
kezelést lehet kialakítani – tette hoz-
zá a tanulmány egy másik szerzője, 
Adrian Ivinson, az Egyesült Király-
ság Demencia Kutatóintézetének 
operatív igazgatója.

Szegő MiklóS

Az anyatejben korábbi vizsgála-
tok találtak már egyéb mesterséges 
anyagokat, ezek mellé sorolódnak 
be a fotoiniciátorok.

A kutatók vizsgálatukat 60 donor 
bevonásával végezték, akik egy-egy 
mintával járultak hozzá a kutatás-
hoz. A mintákban anyagvizsgálati 
módszerekkel határozták meg az 
esetleges fotoiniciátor-molekulák je-
lenlétét. A vizsgálat során 15 vegyü-
letet sikerült azonosítani az anyatej-
mintákban. A vegyületek mennyisé-
ge eltérő volt, a mintánként fél μg/l 
mennyiségtől egészen 82 μg/l-ig 
terjedt.  A leggyakoribb fotoiniciátor 
vegyület a benzofenon volt (az összes 
detektált anyag 79%-a). Széles körű 
felhasználása miatt, illetve abból fa-
kadóan, hogy egyes gyümölcsökben 

(pl. a szőlőben) is megtalálható, a 
benzofenon más módokon is beke-
rülhetett a szervezetbe.

A kutatók számításai alapján a 
csecsemők szervezetébe az anya-
tejjel bejutó benzofenon maximális 
mennyisége az Európai Élelmiszer-
biztonsági Hatóság által javasolt 
határértéknél legalább négyszer ala-
csonyabb. Ez alapján a vegyület leg-
feljebb jelentéktelen mértékű kockáza-
tot jelenthet a csecsemő szervezetében.

Az elhanyagolható kockázat mel-
lett azonban a későbbiekben vizsgá-
landó, hogy a fotoiniciátor-anyagok 
együttesen milyen hatást váltanak ki 
az emberi szervezetben, azaz esetle-
gesen erősíthetik-e egymás hatását, 
illetve kölcsönhatásba léphetnek-e 
az anyatejben korábban felfedezett 
mesterséges anyagokkal.

DáviD Tibor

a barátokéhoz igazították, túl nagy 
társas igénybevételt és túl sok infor-
mációt érzékeltek, és szembesültek 
állandó frissítési szükségességével.

Ezen kívül a stresszel való meg-
küzdés két különböző útját figyel-
ték meg. Az egyik esetében a fel-
használók a közösségi oldalaktól eltérő 
tevékenységeket választottak alternatív 
szórakozásképpen – ez a nyilvánvalóbb 
út. Abbahagyták az oldalak használatát, 
a barátokkal és családtagokkal a saját ta-
pasztalataikról beszélgettek, és kevesebb 
időt töltöttek az interneten. A másik 
esetben a felhasználók ugyanazon az 
alkalmazáson belül kerestek másik szó-
rakozást, így rátértek a függőség útjára. 
Ezt a viselkedést azon felhasználók kö-
zött figyelték meg inkább, akik rendsze-
resen használják az említett oldalakat.

Az a felismerés, miszerint az embe-
rek ugyanazt a környezetet használ-
ják a stressz leküzdésére, amely an-
nak okozója is egyben, meglehető-
sen érdekes jelenség, amely úgy tű-
nik, hogy egyedülállóan a közösségi 
oldalaktól származó technostressz 
világában érvényesül.

(Lancaster University)

Sokszínű anyatej

Egyre több kutatás világít rá az em-
beri tevékenység során létrehozott 

kémiai anyagok széles körű elterjedésé-
re. A modern ipari tevékenység révén a 
természetben nem fellelhető anyagok 
jöttek létre, amik egyéb úton-módon 
ki is kerültek az élővilágba, majd beju-
tottak az emberi szervezetbe. Elég csak 
a műanyagokra gondolni.

Ilyen anyagok a fotoiniciátoroknak 
nevezett vegyületek, melyeket többek 
között ultraibolya fénnyel szárítható 
tintákban, festékekben is használnak. 
E folyamat során a fotoiniciátorok az 
ultraibolya sugárzás hatására elbom-
lanak, az elbomlott részek pedig dön-
tően hozzájárulnak a tinta megszilár-
dulását okozó folyamatokhoz.

Az Enviromental Science & Technology 
Letters lapban publikált új kutatás 
elsőként mutat rá arra, hogy ezen 
anyagok anyatejjel átjuthatnak a 
táplált csecsemő szervezetébe is. 
A megszilárdulási folyamat során 
ugyanis a segédanyag elbomlása 
nem tökéletes, így könnyen előfor-
dulhat – ha például élelmiszer-cso-
magoláson lévő festékről van szó –, 
hogy azok könnyen az emberi szer-
vezetben találhatják magukat.

Alapvetően persze nem a bejutás 
ténye okozza a problémákat, hanem 
a fotoiniciátoroknak tulajdonítható, 
általuk kiváltott egészségügyi koc-
kázatot tekintjük elsődleges gond-
nak. E vegyületek számlájára olyan 
hatások írhatók, mint az enzimek 
és hormonok tevékenységének be-
folyásolása, illetve egyes vegyületek 
esetén a rákkeltő hatás sem zárható ki. 

Sandra Blakely előadása
(FORRÁS: EMORY EGYETEM))

Első alkalommal azonosították az élelmiszer-csomagolásokon használt festékek 
összetevőit az anyatejben
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Három lepkefaj ipari 
melanizmusa

Ma már közismert az ipari 
melanizmus fogalma, mégpedig 

a szürke pettyesaraszoló (Biston 
betularia) jóvoltából. A lepkefaj a 
XIX. század végén az erősen szeny-
nyezett, kormos angliai környezetben 
egyre gyakrabban öltött a szokásos 
világosszürke helyett fekete ruhát. 
Az ipari légszennyezés hatására sötét-
té vált fakérgekhez, mint „természe-
tes” háttérhez való alkalmazkodásról 
híressé vált araszolólepke azóta, a 
környezetvédelmi intézkedéseknek 
(és a széntüzelés visszaesésének) kö-
szönhetően mára visszaállt a korábbi, 
világos mintázatra, s ma már ritkák a 
sötét színváltozatai. A sötét változatát 
először 1848-ban, Manchesterben 
észlelték, s azóta kiderült, hogy egy 
kb. 30 évvel korábban bekövetkezett 
génmutáció tette lehetővé a pille szár-
nyain a fekete árnyalat megjelenését.

Egy angol kutatócsoport e pille és 
két másik, az ipari melanizmusban 
szintén érintett faj, a zöldes 
tavasziaraszoló (Phigalia pilosaria) és 
a barna csipkésaraszoló (Odontopera 
bidentata) teljes genomvizsgála-
tával igyekezett feltárni, hogy a 
melanizmus hátterében azonos, 
vagy eltérő génváltozatok állnak-e. 

Mindhárom vizsgált fajban közös, 
hogy kis területet képesek csak bejár-
ni, vagyis nem túl jó repülők, és így a 
szülőhelyük környezetéhez alkalmaz-
kodnak. Mindegyikük esetében egy-
értelmű volt a XIX. század második 
felében, hogy az ipari központok 
környezetében 70-80%-os volt a sötét 
változatok aránya, míg vidéken, ahol 
a levegő távolról sem volt oly kormos, 
jóval kevesebb sötét lepkét találtak. A B. 
betularia esetében a múltbéli lepkészek 
megfigyelései szerint nem volt ismert 
a fekete színváltozat az 1840-es éveket 
megelőzően, a másik két fajnál viszont 
nincs ilyen kapcsolat, ezeknél már ko-
rábban is láttak sötét, illetve a sötét és a 
világos közti átmeneti árnyalatú egye-
deket. Ez alapján a kutatók azt feltéte-
lezték, hogy e két fajban már eleve jelen 
volt, bár csak egészen kis arányban a 
sötét változat, míg a pettyesaraszolóban 
csupán a széntüzelés hatására jelent meg.

A szürke pettyesaraszoló genomját 
korábban már feltárták, s ismert is 
volt, hogy mely gének miatt lehe-
tett fekete, a két másik faj elemzé-
sét most végezte el a kutatócsoport, 
mindkét fajból több tucat egyedet 
gyűjtöttek be számos helyszínről, s 
azokat színváltozatok szerint cso-
portosították. E fajok ősei (az araszo-
lókon belül az Ennominae alcsalád) 
kb. 30-45 millió éve különültek el, 

a vizsgálatok eredményei alapján a 
melanisztikus színváltozatot lehetővé 
tevő, a fejlődésben szerepet játszó fő 
gén-kapcsoló is még ekkor alakult ki. 

A vizsgálatok alapján azonos gé-
nek felelősek mindhárom faj esetében 
a sötét változatokért, azonban némi 
különbség is akadt. A P. pilosaria és az 
O. bidentata esetében biztosan nem az 
elmúlt 200-300 év során jelent meg a 
melanisztikus színváltozat a lepkék ge-
nomjában, hanem jóval korábban, így e 
fajoknál valóban a természetes változé-
konyság része volt az egyébként ritká-
san előforduló sötét színű lepke. Mind-
három fajban létezik egy átmeneti szín-
változat is, amely szintén a természetes 
változékonyságuk része, az iparosodás 
hatására azonban a sötét színek váltak 
uralkodóvá a szennyezett területeken, 
az alkalmazkodásnak köszönhetően. 

A B. betularia esetében a köztes szín-
változat korábban is jelen volt már, ám 
nem létezett a fekete, ez utóbbi csak az 
ipari szennyeződések hatására alakult 
ki, a meglévő, mindhárom fajban kö-
zös genetikai alapokat kihasználva.

(Biology Letters)

A szemhéj rángatás a 
stressz jele a lovaknál

A stressznek számos negatív követ-
kezménye van. Rövid távon 

megemeli a szívfrekvenciát, a vér-
nyomást, tartós esetben rontja az 
immunfunkciókat, megváltoztatja a 
viselkedést, rontja a szaporodást. 

A kutatók nagy erőfeszítéseket tesz-
nek annak érdekében, hogy egy állat 
stressz állapotát időben és biztonsággal 
fel tudják ismerni. Pusztán a viselkedés 
monitorozása félrevezető lehet, hiszen 
sokszor akaratlanul éppen a stresszre 
adott viselkedés elnyomárására szorít-
juk az állatokat. A pulzusszám vagy 
a stresszhormonok szintjének mé-
rése objektív értéket adhat, de ezek 
invazív és nehézkes mérések, önma-
gukban is stresszt válthatnak ki.

A kanadai Mezőgazdasági Kutató-
intézet munkatársai versenylovakat 
figyeltek meg, és egy olyan viselkedési 
változást találtak, amely egyértelműen 
mutatja, ha az állat frusztrálttá válik. A 
30 tesztelt lovat 3 féle stressszhelyzetnek 
tették ki: labdát dobtak eléjük, vizuá-
lisan elválasztották őket a csoporttól, 
illetve 3 percig nem engedték őket 
enni, miközben a többiek már ehettek. 
Mindeközben mérték a szívfrekven-
ciát és videofelvételt készítettek az ál-
latok viselkedéséről. A szívfrekvencia 
változása alapján a háromféle helyzet-
ből egyedül a táplálékmegvonás je-
lentett igazi kihívást. A videofelvé-
telek szerint az állatok pislogási rátája 
lecsökkent, miközben a felső szemhéj 
rángása megnőtt, így ezek az apró, 
ámde megbízhatóan észlelhető jelek 
egyértelműen stresszre utalnak.

A kiutatók szerint ez az eredmény utat 
nyithat mind a farmon tartott, mind 
az állatkerti állatok stresszállapotának 
gyors és hatékony felmérésére.

bilkó ágneS

ÉT-ETOLÓGIA
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PRÓBÁLJA KI 
LEGÚJABB
NYELVVIZSGÁNKAT! 

AZ ÚJ NEMZEDÉKNEK!Gadácsi Júlia (Egeralja, julcsa96@gmail.com) Önmaga árnyé-
kában című képe 44. számunkban jelent meg az 1396. oldalon.

Több kettősség is van a képen. Az átló alatt éles élet, felette 
csak sejtelem, de ennek végtelenségéből érkezik a fény, amely 
kiemeli a szivárványpompás plaszticitást, és egyidejűleg feke-
te sziluetté is lapítja. A rovar 3D-ben áll a levélen, melyen mint 
képsíkon ott a rávetített 2D változata; tankönyvi ábra. Fotónk 
maga is egy vetület: kép egy leképezésről, de mivel ezek a 
projekciók illeszkedés és egyenes tartók, így szerkeszthető 
a fényirány, s a megfelelkezés. A perspektíva invariánsaiban 
is gyönyörködhetünk, amelyek érvényben maradnak akkor is, 
mikor a szitakötő már elröpült… (H. J.)

Az első hazai fejlesztésű  
számítógépes nyelvvizsga

Próbálja ki!

- Államilag elismert
- Számítógépes nyelvvizsga

- 7. munkanapon eredményt ad

Hazánk területén napjainkban csupán három nagyragadozó él, ponto-
sabban ennyinek bukkantak a friss nyomaira, mivel – jó predátor, azaz 
vadász módjára – rejtőzködő természetűek. Közülük is különösen óva-
tos a 2019-es év emlőse, az eurázsiai hiúz, melynek leggyakoribb zsák-
mányállata az őz, muflon és gímszarvas. Míg sok európai országban 
visszatelepítési programokkal próbálják ismét meghonosítani, nálunk 
szerencsére spontán módon visszatért Szlovákiából egyes északi terü-
letünkre. Jó fejtést kívánunk!  

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. 
A 46. heti számunkban elkezdődő 12 hetes rejtvényciklusunk vé-
gére a négyzetek betűi – helyes sorrendbe rakva − egy 244 éve 
született matematikusunk nevét adják ki. A név megfejtői között az 
Élet és Tudomány negyedéves előfizetését sorsoljuk ki. 

VÍZSZINTES: 1. Új nevet ad valaminek. 11. Ijedező. 12. ...-tox; rovarirtó 
szer. 13. Szakorvos, régiesen: okulista. 15. Lenvégek! 16. Annak 
aljához. 17. Díszes régi könyv. 19. North American League (profi baseball-
liga), röv. 20. Valutát törvénytelenül külföldinek juttat. 22. Belül 
megsül! 24. Sétány végei! 25. Rövid bohózat. 29. Számnév, röv. 
30. Partdobás a labdarúgásban. 31. Távírógépes össze-
köttetés. 33. Körlet közepe! 34. Hajbókol, gazsulál. 36. Kör-
nyezetbarát 38. A tetejére száll. 40. Írószövetségi folyóiratunk.

FÜGGŐLEGES: 1. Ellenérték. 2. Település a Beregi-sík-
ságon, Vásárosnaménytól 7 kilométerre. 3. Nagy szalma- 
vagy szénahalom. 4. XX. századi amerikai irodalomkri-
tikus, életrajzíró (Leon). 5. Válogatott tornásznő, tanár, 
edző, szakíró, olimpiai versenybíró (Éva, 1919–2007). 6. 
Ennek része, ehhez tartozik. 7. Savanykás főzeléknövény. 8. 

Hátfal közepe! 9. Parancsot megtagad. 10. Az eurázsiai 
hiúz latin neve. 14. A Zoéval rokon női név. 16. 0,1 nanomé-
ter. 18. Dáridó kezdete! 21. Incorporated (társas cég), 
röv. 23. Balszerencse. 26. Kanóc végei! 27. Magból 
bújik ki 28. A legrégebbi német hetilap. 29. Ruha uszá-
lya. 32. Görög alapítású ókori „filozófusváros” az olasz 
csizma bokájánál! 35. Igenévszóink egyike. 37. A végén 
kullog! 39. Ha ez nincs, szamár is jó!

Múlt heti rejtvényünk megfejtése (a bronzos vargánya 
latin neve): Boletus aereus

A HÓNAP KÉPE
NOVEMBER
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ÉT-IRÁNYTŰ  ÉT-IRÁNYTŰ Bánsághy Nóra rovata

Új, állandó kiállítással várja a látoga-
tókat Kovács Margit, a Duna 
királynője címmel a Kovács Margit 
Kerámiamúzeum Szentendrén. 

A kiállítás a keramikusművész  rend-
kívül sokoldalú, technikailag bravú-
ros, tematikájában igen változatos 

életművét, egyenletesen sikeres, tö-
retlen pályáját mutatja be új meg-
közelítésben. Az idővonal meg-
bomlik, egyes periódusok nagyobb 
hangsúlyt kapnak a kiállításban. 

Az eddig feldolgozatlan hagyaték-
ból dokumentumok, levelek és fo-
tók is feltűnnek az új rendezésben, 

árnyaltabb képet adva Kovács Margit 
személyiségéről. A felfrissített tárlat 
nagyban kiszélesíti az életművet: az ed-
dig ismert és újonnan azonosított, Ma-
gyarország területén elszórtan látható 
kültéri és köztéri munkák gyűjteménye 
is láthatóvá válik a szentendrei anyag 
mellett. A friss, dinamikus kiállítás in-
teraktív felületekkel, archív felvételek-

kel és videókkal hozza közelebb a látogatókhoz legnép-
szerűbb keramikusunk munkáit, és idézi meg a korszako-
kat, amikor Kovács Margit kerámiái készültek.

A romániai forradalmat és az an-
nak idején nyújtott magyar segít-
séget bemutató kiállítás nyílik a 
szentesi Koszta József Múzeum-

ban Temesvár ‚89 – A magyar segítség címmel. Há-
rom évtizeddel ezelőtt, 1989 decemberének közepén rob-
bant ki a forradalom Romániában, Temesváron. A romá-
niai fegyveres megmozdulásokra, a 
politikai és történelmi változásokra, 
valamint a Dél-Alföldről induló se-
gélyakciókra kíván emlékezni a 
2020. június 1-ig látható kiállítás.

Az interaktív bemutatóban a 
szervezők több más momentum mellett Csongrád, 
Hódmezővásárhely, Makó, Szeged és Szentes összefogá-
sára, a helyi közösségek forradalom melletti kiállására is 
fókuszálnak. A csaknem ezer négyzetméternyi beépített 
felületen alkalom adódik az alföldi települések 1989-es 
helytörténetét is bemutatni.

Tiltott kastélyok címmel nyílt 
kiállítás a hódmezővásárhelyi 

Emlékpontban. A tárlat az erdélyi arisztokráciának az 
1990-es évek óta folyó küzdelmét mutatja be, hogy részben 

kastélyaikat, részben a hozzá-
juk tartozó földeket és erdőket 
visszakapják.

Az alkotók munkája az el-
múlt évszázad magyar történe-
tének lenyomatát is adják, hi-
szen 1920 után, a trianoni bé-
kediktátumot követően a ma-
gyar arisztokráciát igyekeztek 
földjeiktől megfosztani, amelyeket román kisbirtoko-
sok között osztottak szét, majd a kommunista diktatúra 
1948-as bevezetését követően a magyar főnemesség 
tagjait igyekeztek külföldre kiszorítani. A kastélyok 
nemcsak a politikai, társadalmi és gazdasági élet köz-
pontjai, hanem a magyar művelődés és kultúra centru-
mai voltak, a könyvtáraik, vagy a Telekiek, a Bethle-

nek, az Aporok, a Hallerek 
esetében az oktatási intézmé-
nyek, vagy az ott zajló irodal-
mi élet támogatásával járultak 
hozzá az újkori Erdély műve-
lődéstörténeti értékeihez. 

A 2020. január 20-ig nyitva 
tartó kiállítás anyagát a két al-

kotó, Major Anita és Margittai Gábor több évtizedes ku-
tatása alatt gyűjtötte össze, és a témáról a kiállítás mellett 
filmsorozat és kötet is született.

Maija Astikainen Helsinkiben élő fo-
tóművész One-Dog Policy című 
sorozata azokat a szerepeket vizsgál-
ja, amelyeket a kutyákra osztunk. 

A Magyar Fotográfusok Háza - 
Mai Manó házban kiállított fotói az 
antropomorfizmussal, az állatok 
emberi tulajdonságokkal való felru-

házásával játszanak, és arra hívják fel a figyelmet, hogy 
a hasonlóság illúziója téves ér-
telmezéshez vezet. A kutyák a 
képeken emberi tulajdonsá-
gokra tesznek szert, bűnbánó-
nak vagy depressziósnak tűn-
nek, nevetnek vagy vádaskod-
nak, egyszóval képzeletbeli 
személyekké válnak.

A Mai Manó Házban bemu-
tatkozó fotós az Aalto University Képző-, Iparművé-

szeti és Építészeti Karán sze-
rezte alap- és mesterfokozatú 
diplomáját, és 2008 óta hozza 
létre személyes projektjeit, 
illetve vállal megbízásokat. 
Saját munkásságában az em-
ber, a természet és a város vi-
szonya izgatja. A tárlat 2020. 
január 5-ig tekinthető meg.

Megbomlott idővonal

A hasonlóság illúziója

Összefogás

Az élet központjai
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A szívelektrofiziológia világa 
A szívelégtelenség és a szívritmus-
zavarok vezető halálokot jelentenek 
világszerte. Az orvostudomány célja 
minél hatékonyabb és biztonságosabb 
gyógyszerek fejlesztése ezek gyógyí-
tására, illetve megelőzésére. Ehhez 
fontos a szívműködés összetett sza-
bályozási folyamatainak megértése.

Tangl Károly nyomdokán
A Sárospataki Árpád Vezér Gimná-
zium és Kollégium idén huszonötö-
dik alkalommal rendezte meg a nem 
hagyományos fizika becslési versenyt. 
A jubileumi versengés közvetve 
Eötvös Loránd munkásságához is kap-
csolódik. A tudománytörténeti isme-
retek mellett a becslési képességen ala-
puló tudást, gondolkodást, kreativitást 
és a kísérletező képességet is szolgálja

Szerteágazó mikrogliák
A mikroglia az idegrendszer egyik 
sejttípusa, amiről a felfedezése óta 
eltelt 100 évben egyre többet tud-
tunk meg, például, hogy az ideg-
rendszer védelmében közpon-
ti szerepet játszik, vagy, hogy a 
neurodegeneratív betegségek elfa-
julásához is hozzájárulhat. Érdekes 
módon egészen idáig nem sok olyan 
kutatás született, ami a mikrogliák 
tevékenységét éber állatokban vizs-
gálta volna.

 AJÁNDÉKOZZON 

ÉLET ÉS TUDOMÁNYT!

2020 januárjától a TIT-lapok 
előfizetési árai:

Élet és Tudomány: 
18 240 Ft/év (350 Ft/db)

Természet Világa: 
9000 Ft/év (750 Ft/db)

Valóság: 
9000 Ft/év (750 Ft/db)

Kedvezményes előfizetési 
csomagjaink együttes 

rendelés esetén: 

Élet és Tudomány, 
Természet Világa, Valóság  

1 évre 25 320 Ft. 

Élet és Tudomány, 
Természet Világa 
1 évre 20 220 Ft. 

Élet és Tudomány, Valóság 
1 évre 20 220 Ft. 

Természet Világa, Valóság 
1 évre 11 880 Ft.

Előfizethető  
a Magyar Posta Zrt.-nél  

a 06-1-767-8262-es 
telefonszámon, 

a hirlapelofizetes@posta.hu 
e-mail címen,

levélben az MP Zrt. 
1900 Budapest címen,  

a https://eshop.posta.hu/
storefront/ webshopban, 

továbbá személyesen  
a postahelyeken és  

a kézbesítőnél.
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