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… a magyar történelmi tudat egyik legszorosabb kohé-
ziós erővel bíró kapcsa az „aradi tizenhármak” hagyo-
mánya. Mind a mai napig minden, a munkája iránt igé-
nyes történelemtanár megtanítja diákjainak a névsort, 
amelyből – legalábbis remélem – , ha nem is mind a ti-
zenhárom, de sok tábornok neve megmarad 
a fiatalok emlékezetében. A köznapi hagyo-
mányok szintén őrzik emléküket, így marad-
hatott eleven mindmáig az az illemszabály, 
mely szerint magyar ember nem koccint sör-
rel. Bár e „nemzeti” szokás valós történelmi 
alapjáról sok a vita, a többség szemében máig 
szigorúan tartja magát – hiába próbálnak 
megmozgatni vele szemben minden követ a 
sörmarketingesek, felemlegetve, hogy eltelt 
már 150 év… 

Az „aradi tizenhármak” együttes említése 
– miközben méltó tiszteletet adó gesztus – 
azonban egy kis veszéllyel is jár: azzal, hogy az állandó 
kegyeletteljes csoportkép eltakarja a személyes sorsokat. 
Pedig a mártírok élettörténete egyenként, külön-külön 
is figyelemre méltó, s azok megismerésével történelmi 
példaadásuk még erősebben rögzülhet a felnövekvő ge-
nerációk emlékezetében.

Bizonyításul elegendő a 200 évvel ezelőtt, 1817 októbe-
rében született  Lázár Vilmos alakját felvillantani. Már 

csak azért is különleges személyiség ő, mert nem viselt 
tábornoki rendfokozatot; ám mivel a szabadságharc 
végnapjaiban hadtestparancsnokká léptették elő, nem 
kerülhette el a halálos ítéletet. Holttestét a megtorló 
Habsburg-hatalom az aradi vár sáncába temettette, 
ahonnan csak hosszas keresés és azonosítás után kerül-
hettek földi maradványai méltó nyughelyre 1913-ban: az 
emlékmű mauzóleumába. 

Műveltségéről, stílusáról megható képet 
kaphatunk utolsó mondataiból: „Ki tehet 
arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus ke-
resztje tövében érett apostollá az apostolok lelke, 
és bitófák tövében kell forradalmárrá érni a ma-
gyar lelkeknek.” Tartásáról és hűségéről pe-
dig feleségének írt utolsó levele árulkodik: 
„Én keresztülvíttam az élet-halál tusáját - én 
meg fogok halni, mint férfiúhoz illik. Szívem, 
a szegény, mely érted fog dobogni utolsó ütésé-
ig, és tiszta szerelmem nálad maradnak. Én 
nem akarom átkozni a végzést, nem senkit - én 
boldogító szerelmedben öt évet és majd két hóna-

pot éltem, és ezen idő vigaszul szolgál, hogy már el kell 
hagyni e földi pályát.”

Az Aradon szimbólummá vált főrangú katonatiszt-
mártírok életét alaposan, személyiség-közelből is érde-
mes hát megismerni – nemcsak évről évre október ele-
jén, hanem változatos életpályájuk felidézésével a hét-
köznapokon is!

Gózon Ákos

Szerintem...
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 Ragadozó 
dinoszauruszok hatodik 
érzéke

A ragadozó dinoszauruszok ma-
napság is ámulattal töltik el nem 
csak a múzeumokba látogató kis-
iskolásokat, de a maradványaikkal 
évek óta foglalkozó szakembere-
ket is. Bár a legelső leletek felfede-
zése óta sok mindent megtudtunk 
ezekről a bestiákról, akad még jó 
néhány megválaszolatlan fontos 
kérdés: viselkedésük, táplálkozá-
si szokásaik, szociális életük sok 
egyéb mellett még mindig vita 
tárgyát képezi, ezért minden újabb 
lelet és újabb vizsgálati módszer 
lényeges lehet. 

A Chris Barker által vezetett kuta-
tócsoport egy kora-kréta korú (kö-
rülbelül 130 millió éves) Allosauroida 
ragadozó dinoszaurusz, a Neovenator 
salerii töredékes, ám alapvetően jó 
állapotban megőrződött koponyáját 
vizsgálta, mely ősma-
radvány az Egye sült 
Királysághoz tarto-
zó Wight-szigetről, 
a Wessex Formáci-
óból származik. A 
ragadozó koponyá-
jának ismert elülső 
részét (premaxilla és 
maxilla) CT-vizsgá-
latnak vetették alá, 
hogy roncsolás nél-
kül belelássanak a 
csontok belsejébe. A 
kutatók eredményei-
ket a rangos Scientific Reports szak-
lapban tették közzé. Az így készült 
felvételeken jól kivehető egy kiter-
jedt, összetett és elágazó csatorna-
rendszer mélyen a csont belsejében, 
amely a kutatók szerint nem más, 
mint az egykori elágazó idegeknek 
helyet adó járat. A csont belsejében 
futó idegek a külvilággal a csontfel-
színen lévő nyílásokon (foraminák) 
át, érzékelő receptorokon keresztül 
érintkeztek. 

Hasonló helyzetű és felépítésű 
rendszer, valamint csontfelszíni 
foraminák megfigyelhetők egyes 
mai hüllőknél is: a jelenkori élő-
lények anatómiájával való összeha-
sonlítás segített megérteni a felismert 
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idegrendszeri struktúrák műkö-
dését, szerepét. Az egykori kiter-
jedt érzékelő idegek hálózata arra 
utal, hogy a Neovenator „érzékeny” 

pofája nagy mennyiségű 
információt fogadha-
tott be környezetéből. 

Elképzelhető, hogy 
a Neovenator érzékelő 
képessége hasonló le-
hetett egyes mai kro-
kodilokéhoz, melyek 
esetében a koponyát 
borító pikkelyes bőr 
felszínén lévő nyo-
másérzékelő recep-
torok információt 
továbbítanak a kopo-
nyacsontok belsejébe, 

majd az agyba. Bár a teljes igazságra 
csak további jó megtartású marad-
ványok vizsgálata derít majd fényt, 
nem zárható ki az sem, hogy ezek 
a receptorok akár hőmérséklet-
re, akár nyomásra vagy például a 
környezet kémiai anyagaira vonat-
kozó ész le lés ben is segíthették az 
állatot.

Más dinoszauruszok esetében is 
felismertek már hasonló recepto-
rokra és érzőidegekre utaló nyo-
mokat. Az Észak-Afrika egykori 
mocsaras, deltás vidékein élt nagy-
testű Spinosaurus krokodilszerűen 
megnyúlt koponyájának esetében is 
hasonló a helyzet. A Spinosaurus – a 
testfelépítése, fogazata alapján – va-

lószínűleg vízi préda elej-
tésére specializálódott ra-
gadozó lehetett, ezért ko-
rábban a kutatók ezeket a 
receptorokat a vízközeli 
életmódra utaló jeleknek 
tekintették és a krokodi-
loknak a préda elkapását 
segítő érzékelőivel hoz-
ták párhuzamba. Mivel 
azonban a Neovenator 
esetében semmi sem utal 
a Spinosaurushoz hason-
ló életmódra, valószínű, 
hogy ilyen érzékszervek-
kel nem csak a halevő, 
vízben vagy a part men-
tén vadászó ragadozó 
dinoszauruszok voltak 
ellátva. 

Az érzékeny bőrfe-
lület hasznos lehetett a 
támadás és táplálkozás 
esetében is: segítségével 
az állat könnyebben ko-

ordinálhatta a harapás mozdulatait, 
nehogy a kemény csontokba harap-
va elveszítse fogait. A környezet 
hőmérsékletének észlelése legfő-
képp a fészek megfelelő hőmérsék-
letének ellenőrzésében tölthetett 
be fontos szerepet a mai kroko-
dilokhoz vagy egyes madarakhoz 
hasonlóan. Még spekulatívabb, de 
nem kizárható elképzelés, hogy 
az érzékeny arc talán a szociális 
viselkedésben, a mai madaraknál 
megfigyelthez hasonló udvarlási 
rituálékban is szerepet kapott: sok 
theropoda dinoszaurusz koponyá-
ján találhatunk fajtársaiktól szár-
mazó harapásnyomokat, melyből 
arra lehet következtetni, hogy a 
fejek érintkezése, harapdálása a 
fajtársak közti kontaktus során 
is meghatározó lehetett. Sajnos, 
fosszilis bőrmaradványainak hiá-
nyában nem tudhatunk egy továb-
bi meghatározó részletet, azt hogy 
a Neovenator koponyáját kemény 
pikkelyek, vagy esetleg puhább bőr 
borította.

Az újabb technológiák és mód-
szerek megjelenése számtalan 
lehetőséget rejt magában az ős-
lénytani kutatások területén is: a 
Neovenator-koponya belső szerke-
zetének megismerése egészen új is-
meretekkel és természetesen kérdé-
sekkel szolgált ezekkel az ősi raga-
dozókkal kapcsolatban.
Forrás: www.sciencedaily.com

A Neovenator salerii ragadozó 
dinoszaurusz rekonstruált koponyája 

(a satírozott részek 
eddig ismeretlenek)

(FORRÁS: BLOGS.SCIENTIFICAMERICAN.COM/

TETRAPOD-ZOOLOGY)

A Neovenator salerii koponyájának külső felszíne (A)  
és a csont belsejében, a CT-felvételen (B) látszó egykori 
elágazó idegek hálózata (i) (FORRÁS: BARKER ET AL. 2017)
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is készítettek. „Most egy 
lépéssel továbbmentünk, és 
egy olyan, 244 atomból álló 
nanoszerkezetet fejlesztet-
tünk ki, amelyet akár ’nano-
tengeralattjárónak’ is nevez-
hetnénk. UV-fénnyel megvi-
lágítva ezeket az eszközöket, 
a motorok forogni kezdenek, 
méghozzá igen gyorsan, má-
sodpercenként 2-3 millió for-
dulatot megtéve. Legújabb kí-
sérleteinkben sikerült igazol-
nunk, hogy a nanoszerkezetek 
a sejtek felszínéhez kapcsol-
hatók, mikroszkópos megvilá-
gítást követően pedig képesek 
áthatolni a sejtmembránon” – 
mondja James Tour, a Rice 
Egyetem kémia-, anyagtu-
domány- és nanogépészet-
professzora. 

A jövőbeli cél a nanoszer-
kezetek gyógyászati alkal-
mazása lenne: a daganatsejtek 
membránjának tönkretételé-
vel előidézhetővé válna egy-
részt a kóros sejtek pusztu-
lása, másrészt a sejthártyán 
fúrt apró lyukakon keresz-
tül lehetőség nyílhatna a 
daganatellenes hatóanya-
gok célzott bejuttatására. A 
sejtek membránroncsolással 
történő elpusztítása különö-
sen azoknak a daganatok-
nak a kezelésében jelent-
hetne előrelépést, amelyek 
egy idő után ellenállóvá 
válnak a velük szemben 
alkalmazott gyógyszeres 
kezelésekre.

A motorokkal ellátott na-
no szer keze te ket – amelyek 
annyira aprók, hogy akár 
50 000 is elférne belőlük 
egy emberi hajszál körül 
– először emberi proszta-
tadaganatokból származó 
élő sejteken tesztelték. A 
nanoszerkezetek UV-meg-
világítás nélkül is képesek 
voltak azonosítani ezeket a 
sejteket, a sejthártyát azon-
ban egészen addig sértet-
lenül hagyták, amíg meg 
nem világították őket. Ezt követően 
pedig átjutottak a nagyjából 8–10 
nanométer vastag membránon és 
1–3 percnyi megvilágítást követően 
elpusztították ezeket a sejteket. „A 
mikroszkóppal készített videókon jól 

 Molekuláris gépek  
a gyógyászatban

 A daganatok 
keze lé sének 
egyik lehetsé-

ges új irányvonalát a kemoterá-
piás kezelések célzott formái 
jelentik, amikor a gyógyszerek 
egészséges sejtekre gyakorolt 
káros hatását oly módon próbál-

ják kiküszöbölni, hogy a hatóanya-
gokat célzottan a daganatsejtekbe 
juttatják be. A „célzott kemoterá-
pia” többféle módon is megvalósít-
ható lenne: az MTA-ELTE Pep tid ké-
miai Kutatócsoportjának alapkutatási 
fázisban lévő programjában például 
kis méretű irányító peptidekhez kap-
csolják hozzá a tumorellenes hatású 
szerves kis molekulákat, és így pró-
bálják kizárólag a daganatsejtek bel-
sejébe bevinni őket (részletesebben 
lásd korábbi ÉT-interjúnkban: Elke-
rülhető mellékhatások? – Interjú 
Mező Gáborral, 2017/34 – A szerk.). 

Egy másik, ennél jóval fu tu-
risztikusabban hangzó, ám a jelek 
szerint nem lehetetlen elképzelés a 
molekuláris gépek alkalmazása: a 

durhami Rice Egyetem kutatócso-
portja molekuláris motorokkal haj-
tott nanoszerkezetekkel kísérletezik. 
Ezek a „nanogépek” a kutatók 
Nature-ben közölt eredményei 
szerint, képesek lyukakat fúrni a 
sejtek kétrétegű foszfolipid memb-
ránjába, majd ezeken keresztül a 
sejtek belsejébe hatolni. A kutató-
csoport munkája a 2016-ban a ké-
miai Nobel-díjat elnyerő Bernard 
Feringa munkáján alapul: Feringa 
1999-ben olyan molekuláris motort 
alkotott, amely UV-fény hatására 
adott irányban forogni kezdett, több 
ilyen molekuláris motor segítségé-
vel pedig később egy „nanoautót” 
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látható volt a sejtek membránjának fo-
kozatos felrepedezése” – mondja ered-
ményeikről Robert Pal, a kutatásban 
szintén résztvevő Durham Egyetem 
Kémiai Tanszékének munkatársa.

A szakemberek a későbbiekben 
kétfotonos abszorpcióval, az inf-

James Tour

Molekuláris nanoautó

A molekuláris 
nanoautó működése

A nanoszerkezetek (szürke színnel) áthatolása az 
UV-fény hatására a kétrétegű foszfolipid membránon

fény hatására
történő

aktiválódás

A 244 atomból álló, a sejthártyán átjutni képes 
nano-tengeralattjáró „molekuláris” váza: kékkel látható a 

molekula fluoreszcens, lézerfénnyel megvilágítva 
vörösen világító része (így követhető nyomon  a molekula 

tartózkodási helye), pirossal pedig a motorja, 
mely UV-fény hatására kezd el forogni 
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ravörös sugárzáshoz közeli fénnyel, 
illetve rádióhullámokkal próbál-
koznának az UV-fény helyett, ezek 
ugyanis sokkal inkább használhatók 
az emberi gyógyításban. „Mikroorga-
nizmusokban, illetve kis méretű halak-
ban már megkezdtük a módszer élő szer-
vezetekben történő alkalmazhatóságának 
vizsgálatát, és reméljük, hogy hamarosan 
áttérhetünk a rágcsálókon végzett 
állatkísérletekre is – mondja James 
Tour. Évekkel korábban még én sem 
hittem volna, hogy a nanoszerkezetek – 
rendkívül apró méretük miatt – egyszer 
valóban eljuthatnak a gyógyászati alkal-
mazás közelébe, a Nature-ben közölt 
eredményeink azonban meggyőztek 
arról, hogy ez egyszer talán mégiscsak 
valósággá válhat. Ha így lesz, akkor 
ez egy teljesen új, korábban teljesen 
elképzelhetetlen megoldást fog jelenteni 
a gyógyszerek sejtekbe történő célzott 
bejuttatására vagy akár a terápiával 
szemben rezisztenssé vált daganatsejtek 
elpusztítására.”
Forrás: http://www.nature.com/nature/journal/
v548/n7669/full/nature23657.html

 Lélegző tavak

Monimolimnionnak nevezi a tótan 
bizonyos tavaknak az alsó réte-
gét, melynek sűrűsége annyival 
nagyobb, mint a fölötte lévőé, 
hogy nem képes azzal keve-
redni. Régóta szerettem volna 
ezzel a szóval kezdeni egy szö-
veget. Így, hogy most ez meg-

történt, térjünk át a tótan egy másik 
kérdésére: az északi tavak szén-kör-
forgásban játszott szerepére.

A tavaknak három rétegét külön-
böztetjük meg: a felső, oxigénben és 
fényben leggazdagabb epilimniont, 
az alsó, oxigénben szegény vagy 
egyenesen hiányos hipolimniont és 
a köztük lévő átmeneti zónát, a 
metalimniont. Ez a rétegződés át-
menetileg megbomolhat, a tó vize 
ősszel és tavasszal a hőmérséklet-
változások, olvadások miatt felke-
veredhet, de vannak olyan tavak 
– és ez utóbbi jellemző az északi 
vidék tavaira is –, amelyek csak 
részben vagy egyáltalán nem keve-
rednek. Ez azt jelenti, hogy az alsó 
rétegekbe évekig nem jut oxigén, 
így az itt élő egysejtű közösségek 
ilyen, anoxikus körülmények közt 
alakulnak ki. Jellemzője még az 
északi tavaknak az alacsony pH-
érték, tehát a savas környezet és 
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a tápanyag egyenetlen 
eloszlása: utóbbi kevés 
az epilimnionban és 
sok a hipolimnionban.

Az egysejtű organizmu-
sok kis túlzással bármire 
képesek, ha energiaszer-
zésről van szó. Amíg mi, 
emberek oxigénfogyasz-
tásra szorítkozunk, amíg 
a növények fény és szén-
dioxid hiányában el-
pusztulnak, addig vasérc 
mellett vasoxidáló bakté-
riumok, tápcsatornában 
szerves anyagokat oxigén 
hiányában lebontó bak-
tériumok, talajokban és 
gyökerekben nitrogén-
megkötő vagy -oxidáló 
baktériumok, savas-sós-
forró vizekben archeák 
tengetik vígan napjai-
kat. A lényeg csak any-
nyi, hogy legyen szénforrás, legyen 
elektronforrás és legyen elektron-
fogadó molekula. A szénforrás az 
ember esetében szerves (sültcsirke), 
a növény esetében szervetlen (lég-
köri szén-dioxid). Az elektronfor-
rás az ember esetében ismét szerves, 
az elektronfogadó pedig az oxigén. A 
növény esetében az elektronforrás a 
víz, az elektron fogadó pedig az oxi-
gén. A baktériumok közt van olyan, 
amelyiknek a szénforrása szerves, 
de olyan is van, amelynél szervetlen. 
Van olyan, amelynél az elektronfor-
rás szerves, de van amelynél szervet-
len. Ez utóbbi kategóriába tartoznak 
a vasoxidálók, a kénoxidálók, a nit-
rogénredukálók és még sok minden 
más. Az elektronfogadó szintén lehet 
szerves vagy szervetlen. A szabály az, 
hogy ha van szerves anyag, akkor az 
lesz az energia- és az elektronforrás. 
Bár hasznos a szervetlen anyagnak ez 
az átalakítása is, de sokkal többet kell 
érte küzdeni és kevesebb a haszon.

Sari Perua, az Uppsalai Egyetem 
kutatója és munkatársai a klímavál-
tozással visszahúzódó permafroszt, 
vagyis az állandóan fagyott talaj 
határa mentén kialakuló olvadék-
tavak élővilágát vizsgálják. Az 
olvadással, az addig jégbefagyott 
szén is felszabadul és táplálékot 
biztosít a megtelepedő baktérium- 
és gombaközösségeknek. Ezek az 
újonnan alakuló tólakó közösségek 
az energiaforrás megjelenésével, az 
elektronfogadó minőségüktől füg-

gően üvegházhatású gázokat bocsá-
tanak ki: oxigén jelenlétében szén-
dioxidot, oxigén hiányában metánt.

Sari és munkatársai a fajösszetétel 
és annak időbeli változásának feltér-
képezését tűzték ki célul. A tavak 
lakói bizonyos fokig véletlenszerűen 
jelennek meg, így szomszédos tavak 
fajösszetétele nagymértékben elté-
rő is lehet. A kezdetben megjelenő 
fajokat aztán felváltják más fajok, 
ahogy nő a tó mérete és változik az 
elérhető energiaforrások aránya. A 
gombák ezen belül is fontos csopor-
tot alkotnak, hiszen a nagy méretű 
szénmolekulákat képesek lebontani, 
amelyek az olvadéktavak fő szénfor-
rását jelentik. 

A kutatás során legnagyobb meny-
nyiségben baktériumokat találtak, 
de ezenkívül algákat is, melyek a 
felső rétegben fotoszintetizálnak 
és archeákat, melyek az oxigéntől 
elzárt alsó rétegben állítanak elő 
metánt. Gombákat a frissen ala-
kult olvadéktavakban figyeltek meg 
legnagyobb arányban, melyekben a 
legmagasabb volt a szénterhelés. A 
különböző korú tavakban eltérő faj-
összetételt találtak.

Mindezen tudás birtokában a jö-
vőben talán megállítható lesz az az 
öngerjesztő folyamat, amely során 
az olvadó talajok szenének biológiai 
oxidációjával üvegházhatású gázok 
kerülnek a légkörbe, tovább segítve 
így a felmelegedést és az olvadást.

Ferenc Kata
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1.
rész

A vulkanológia tudományá-
nak egyik vezető szakfolyó-
irata, a Journal of Volcanology 

and Geothermal Research 2016. évi 314. 
száma egy külön kötetet szentelt a kér-
dés megfejtésére szervezett, a GNS 
Science és a Woods Hole Oceanographic 
Institute kutatói által végzett többéves 
munka eredményeinek bemutatására. 
Bár ezek a kutatások jelentősen hozzá-
járultak a geotermikus mezők műkö-
désének megértéséhez, a kulcskérdést 
– hogy hol érdemes keresni az „eltűnt” 
Rózsaszín- és Fehér-teraszokat – csak 
nagyon nagy bizonytalansággal tud-
ták megválaszolni. Ugyanakkor egy 
geodéta és egy történész szerzőpáros − 
a Journal of the Royal Society of New 
Zealand tudományos magazin ez évi 
júniusi számában megjelent tanulmá-
nyában − a józan paraszti észt követő 
logikával és módszerrel egészen más-
hova tette az egykori teraszok helyét, 
mint a 2016-os kötet publikációi. Szá-

A  R Ó Z S A S Z Í N -  É S  F E H É R - T E R A S Z O K  L E G E N D Á J A

HOVA LETT  
A TERMÉSZETI CSODA?

mításaik szerint a teraszok a szárazföl-
dön, úgy 10–15 méteres hamuréteggel 
fedve, de meglehetnek, valószínűleg 
eredeti formájukban – csak ki kell ásni 
azokat.

Turistacélpont volt
Tudományos szempontból a Rózsa-
szín- és Fehér-teraszok a világ legna-
gyobb kvarctufa üledékei közé tartoz-
tak. Új-Zéland Északi-szigetén, az 

A Rózsaszín- és Fehér-teraszok 
Új-Zéland legendákkal övezett 
természeti képződményeinek 
számítottak, ám a Tarawera-
vulkán 1886. június 10-i kitörése 
után eltűntek. Meglétüket illetően 
az eseményt követő 131 év a talál-
gatások, tudományos és féltudo-
mányos elméletek születésének 
időszaka volt. Boldog-boldogtalan, 
hol intenzívebben, hol kevésbé 
látványosan, újabb és újabb ötle-
tekkel állt elő, hogy mi történhe-
tett a teraszokkal, azok vagy azok 
maradványai hol lehetnek. Még külön expedíciók is születtek arra, 
hogy ha valaki pontosítani tudja, hol voltak ezek a különleges termé-
szeti értékek, akkor azokat az 1886-os kitörés hamuja alól kiásnák.

VULKÁNOK TÖMKELEGE

Az Okataina-vulkánegyüttes a Taupo Vul-
káni Zóna egyik nagyméretű vulkánja. Ma-
ga a vulkáni zóna úgy 500 000 évnél fiata-
labb vulkánokat tartalmaz és az új-zélandi 
Északi-sziget közepén található. Ennek ré-
sze délről észak felé többek között a Rua
pehuvulkán, a Tongarirovulkán, a Tau po
kaldera, a Rotoruakaldera, illetve az Oka
tainavulkánegyüttes (utóbbit Okataina-
kal derának is nevezik).
Az Okataina-vulkánegyüttes déli része 
a Tarawera Vulkáni Komplexum (vagy 
Tarawera-vulkánegyüttes), míg északi része 
a Haroharo Vulkáni Komplexum (Haroharo-
vulkánegyüttes). Mind a Tarawera, mind a 
Haroharo Vulkáni Komplexumot további 
kisebb, jobbára lávadómokból álló vulká-
nok teszik ki, külön nevekkel, mint például 
a Taraweravulkánegyüttes, a Wa han ga, 
Ruawahia , Tarawera és a Nyugati 
lavadóm.

Korabeli festmény a Rózsaszín-teraszról Charles Blomfield (1848–1926) alkotásán

A Wahanga lávadóm  
a Tarawera-vulkánegyüttes része  
a Rotomahana-tó  
nyugati partjáról tekintve
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A teraszok az ökoturizmus születé-
sének szimbolikus helyszínévé váltak, 
sőt, a maori őslakosok körében kiér-
demelték a taonga státuszt (= nagyra 
értékelt természeti erőforrás, termé-
szeti kincs), ily módon kifejezve az 
ottani hévforrások gyógyító erejét, 

azok természeti szépségét és 
nem utolsósorban kulturális 
gyökerét a helyi törzsek le-
gendavilágában.

Tetovált sziklák és 
társaik

A Fehér-teraszok – maori 
néven Te Tarata, azaz ’Te-
tovált sziklák’ – legyezősze-
rűen szétterülve és mint 
egy fátyol, fedték a mere-
dek hegyoldalt a Ro to ma-
ha na északkeleti partján. 
Mint neve is jelzi, jellegze-
tesen selymes, fehér színű 
lehetett.

A korabeli festmények 
alapján e látványos formát 
öltő képződmény úgy 30,5 
méterrel emelkedhetett a tó 
akkori szintje fölé. Maguk 
a teraszok egy idősebb krá-
tert tölthettek ki; ez utóbbi 
egy korábbi hidrotermális 
robbanás eredménye, az 

említett Okataina-vulkánegyüttes 
délnyugati geo ter má lis rendszerének 
része. A robbanás valószínűleg utat 
nyitott a felszín felé a nyomás alatt ál-
ló vulkáni hévforrásoknak, melyek 
kvarcdús vize a meredek belső krá-
terfalon lezúdulva fedte be a terüle-
tet, kialakítva a Fehér-teraszokat. 
Becslések szerint az 1–2 méter magas 
teraszokból álló rendszer legalább 244 
méter hosszú lehetett, legszélesebb ré-
szén elérhette a 160 méter szélességet, 
mintegy 28 ezer négyzetméternyi te-
rületet lefedve. A 244 méter a térképi 
vetületben, felülnézetben mért hosz-
szat jelenti: egy 244 méter nagyten-
gelyű és 160 méter széles kistengelyű 
ellipsziszt képzeljünk el a térképen. 
Egy ilyen ellipszis területe geometriai 
úton számolva 30 646 m2, ami nagy-
jából az említett 28 000 m2 terület-
nek felel meg. A különbség abból 
adódik, hogy nem egy tökéletes el-
lipszis volt a terasz, az inkább egy el-
keskenyedő völgyet töltött ki, ami 
így a legföljebb 30646 m2 területnél 
kisebb területet kellett, hogy lefedje. 

A Rózsaszín-teraszok – maori né-
ven Otukapuarangi, azaz ’A felhős felle-
gek forrása’ – a Rotomahana-tó akko-
ri medencéjének nyugati oldalán áll-
tak egy meredek partfalú és keskeny 
öböl felett. A teraszrendszer az Otu-
ka pua ran gi ősi kráterből indult ki, a 
Fehér-teraszoknál kisebb, körülbelül 
151 méter hosszú lehetett, mintegy 
26 méterrel emelkedve a tó vízszintje 
fölé, úgy 20 ezer négyzetméter terü-
letet borítva be. Színe valószínűleg a 
forrás vízének magas vas- és/vagy 
antimontartalmára vezethető vissza, 
bár nem zárható ki, hogy a hévforrás-
ban élő mikroorganizmusok okoz-
hatták jellegzetes színét.

A ’Tetovált sziklák’ és ’A felhős fel-
legek forrása’ egyaránt kvarcban túl-
telített, alapvetően semleges kémha-
tású, de klórban gazdag forró vízből 
táplálkozhatott. A teraszok kialaku-
lását a felszín egyenetlensége szabá-
lyozhatta a nagy mennyiségű kvarc 
kicsapódásának kezdetén, miközben 
a mélyből feltörő forró víz a lejtőn le-
folyva lehűlt. Korabeli festmények, 
fotók és leírások szerint gyakran jel-
legzetes álló kvarc cseppkövek (szta-
laktitok) jöttek létre a lépcsőkön. Kö-
zülük a legnagyobbikat a Fehér-tera-
szokon 3,7 méterre becsülik, míg a 
Rózsaszín-teraszokon 1,8–2,4 méter 
magas kvarc cseppkövek állhattak. 

A megbízhatóság titka
Mik is lehettek a Rózsaszín- és Fe-
hér-teraszok? Egy aktív vulkáni te-
rületen, mint amilyen az Okataina-
vulkánegyüttes, a magmakamrák 
nem túl mélyen vannak, ezért folya-
matosan melegítik a felszín alatti vi-
zeket, minek következtében azok 
fölfelé áramolnak. Útjuk során a fel-
szín alatti kőzetekből ásványi anyago-
kat oldanak ki, amelyeket a felszínre 
vagy annak közelébe jutva kicsapnak 
a hőmérséklet csökkenése miatt.

Egy vulkánmező általában póru-
sokban gazdag kőzetekből és üledé-
kekből áll, amelyekben ezek az ásvá-
nyi anyagokban dús vizek viszonylag 
könnyen utat találnak maguknak: a 
felszínen vagy annak kö ze lében a kő-
zetek és üledékek pórusaiban aránylag 
gyorsan kialakulnak a finoman réteg-
zett, kvarccal kirakódott járatok, jel-
legzetes koncentrikus kürtöket al-
kotva. Mindezek – kisebb-nagyobb 
üregekkel tarkítva – igen stabil csa-

Okataina-vulkánegyüttes dél-nyugati 
területén, az akkoriban jóval kisebb 
Rotomahana-tavat övezték a meredek 
partoldalon. A tó vizét részben hévfor-
rások táplálták, nevének jelentése a ma-
orik nyelvén: ’Meleg-tó’. A két terasz-
rendszer hévforrásaival, elképesztő 

méretével és zuhatagszerű 
képződményformáival a 
mai Pa muk kale (Törökor-
szág) vagy az észak-ameri-
kai Yellow stone Nemzeti 
Park gejzírjeihez volt ha-
sonlítható. 

A látványos természeti 
képződmények az egzoti-
kus páfrányerdőkkel öve-
zett szubtrópusi környe-
zetben a frissen létrejö-
vő állam, Új-Zéland 
korai gyarmati idősza-
kának egyik kiemelt tu-
ristacélpontjává váltak. A 

teraszok jelenléte indította el egyebek 
között a régió ‒ vulkáni hévforrásaira 
alapuló – idegenforgalmát, mely 
Rotorua település létrejöttét is jelenti. A 
város a számos tűzhányó közelsége mi-
att ma is turisztikai központ, valamint a 
vulkanológiai kutatások egyik fókusz-
pontja, így nem véletlen, hogy a Nem-
zetközi Vul ka no lóg iai Világkongresz-
szus 2021. évi megrendezésének jogát is 
elnyerte ez év augusztusában.

Az Okataina-vulkánegyüttes digitális 
terepmodelje a Tarawera-vulkán  

és a Rotomahana-tó mai pozíciójával
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heves esőzés következtében, a lezúduló 
trópusi csapadékvíz hatására felduzza-
dó patakok romboló ereje miatt.

A gejzírek életében különösen fon-
tos, hogy a meglévő és stabil magmás 
hőforrás mellett legyen felszíni víz-
utánpótlás is, de az se túl kevés, se túl 
sok ne legyen. Ez azt jelenti, hogy 
például egy jókora víztömeg jelenlé-
te, annak vízszintváltozása drámai 
módon befolyásolhatja egy vulkáni 
geotermikus rendszer életét. A meg-
emelkedő tószintek hatással lehetnek 
a felszín alatti vizek szintjére is, így 
ha a vízszint növekedése túl gyors, a 
rendszer „befullad”, s bár a tó fene-
kén hévforrások bukkanhatnak ki, 
azok nem épí tenek jellegzetes gejzí-
reket. Ilyen értelemben a gejzírmű-
ködés gyakran szoros kapcsolatba 
hozható egy aktív vulkáni terület fel-
színfejlődésével, annak felszíni hidro-
lógiai viszonyainak változásával.

Az ideális gejzírkapcsoló
Az Okataina vulkánegyüttes úgy  
65 ezer éve igen aktív, Új-Zéland ta-
lán legaktívabb vulkáni területének 
tekinthető. Bár a térség alapvetően ri-
olitos és dácitos lávadómokhoz köt-
hető vulkánkitöréseket produkál, 
azok méretükben nem hasonlíthatók 
a szomszédos Taupo-vulkán óriás kal-
deráit létrehozó kitörésekhez (mint a 
26 500 évvel ezelőtti Oranui kitörése 
a maga 600 köbkilométernyi mag-
májával vagy a Hatepe kirobbanása 
1800 évvel ezelőtt, ami körülbelül 30 

tornarendszerré alakulnak, melyben 
a kicsapódó túlhevített víz nagy nyo-
más alá kerülve hirtelen robbanhat a 
felszínre, gejzíreket építve. A gejzí-
rek így fokozatosan egy hatalmas fa 
gyökeréhez hasonlítható, akár több 
tíz méteren át követhető, folyamato-
san mélyebbre jutó és egyre 
összetettebb „gyökérszerkezetet” ala-
kítanak ki, létrehozva egy mind bo-
nyolultabb felszíni gejzírműködést.

Minél stabilabb egy terület a feltörő 
magmás folyadékok utánpótlásának 
biztosításában, a kiépülő gejzír gyökér-
méretének lassú, de biztos növekedésé-
ben, illetve a külső (felszíni) vizek és a 
felszín alatti vizek szintjének állan-
dóságában, a gejzír egyre nagyob-
bá, „megbízhatóbbá” és látványo-
sabbá válik. Így azt mondhatjuk, 
hogy a Rózsaszín- és Fehér-tera-
szok valószínűleg hosszan épülhet-
tek, geológiai értelemben viszony-
lag stabil körülmények közepette. 
A gejzírek esetében ez a „hosszú-
ság” évtizedekben mérhető. Több 
vulkáni területen is aránylag gyor-
san, néhány év alatt kialakulhat az 
imént leírt egyensúly, s a gejzír 
mindaddig növekszik, amíg vala-
mi külső körülmény azt nem befo-
lyásolja. Például Kolumbiában, a 
Cerro Machín-vulkán alig 4000 
éves dácit lávadómján, a lejtőjébe 
vágó patakok mentén a forró víz 
majdnem 3 méteres gejzírkürtőket 
épít néhány év alatt, melyek aztán 
gyakran összeomlanak egy-egy 

köbkilométer magmát mozgatott 
meg). Ettől függetlenül, az 
Okataina-rendszer is produkált szá-
mos jelentős robbanásos kitörést, 
melyek közül a Wha ka ta ne 5600 vagy 
a Kaharoa 700 évvel ezelőtti explózi-
ója említhető. Az akkori aktivitásuk 
lávadómok növekedésével, majd 
összeomlásával és a hozzájuk kapcsolódó 
nagy te rü le te ket hamuval befedő 
Pliniuszi-típusú tűzhányó-tevékeny-
séggel jellemezhető. A Whakatane 
működése úgy 10–12 éven át folyta-
tódott, de a Kaharoára is több hóna-
pig tartó kitörési időszak rekonstru-
álható (a szerző és PhD-diákja, And-
rea Todde éppen e vulkáni tevékeny-
ség leírásán dolgozik – A szerk.). 
Mindkét kitörés – a jelentős térfogatú 
finomszemcsés riolitos hamujával – 
nagyban megváltoztatta a tűzhányó 
környezetét. Patakok és folyók lefutása 
módosult teljes egészében, az eltorlaszolt 
vízfolyamok mögött pedig hatalmas tó-
rendszerek jöttek létre. 

Az átalakult hidrológiai viszonyok 
drámain megváltoztatták a terület 
geotermikus rendszerének működé-
sét is, különösen a felszíni megjelené-
si formákat. A korábban inaktív gej-
zírmezők a felszín alatti vízszint 
emelkedése miatt hirtelen aktívak 
lettek. Gyakran a gejzírek beindulá-
sát hatalmas hidrotermális robbaná-
sok kísérték, kialakítva akár több 
száz méter átmérőjű krátereiket. A 
gejzírek növekedésével ezeket a krá-
te re ket egyre hatalmasabb gej zír gyö-

kérzóna szőtte át, annak járatait 
kvarctufa töltötte ki.

A Rózsaszín- és Fehér-teraszok 
valószínűleg egy ilyen, hosszú 
életű gejzírrendszer részei vol-
tak, melyek működését jelen-
tősen befolyásolhatta az azok 
közelében található Tara we ra- 
és Rotomahana-tó víz szint jé nek 
hirtelen drámai ingadozása. Úgy 
tűnik, hogy a teraszok egy leg-
alább 7000 évvel ezelőtt keletke-
zett explóziós kráterben jöttek 
létre, s utóbbi gejzírforrásként 
működött akkor, amikor a 
Rotomahana-tó vízszintje ideális 
volt a gejzírek „bekapcsolására”. 
Ezt az állapotot változtatta meg a 
Tarawera 1886-os kitörése.

Németh Károly

(Következik: Csak ki kell ásni őket)

Kolumbiai párhuzam: gejzírkürtő az őserdő közepén

A Waimangu-termálvölgyben
 (A SZERZŐ FELVÉTELEI)
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F idel Castro apja spanyol be-
vándorlóból vált sikeres cukor-
nádtermesztővé, anyja az  apja 

birtokán volt szolgálólány. Fidel te-
hetséges diák volt és érdeklődött a 
sportok iránt is. 1941-ben került Kuba 
legelőkelőbb gimnáziumába (Havan-
nába), ahol temperamentuma miatt 
az El Loco (Az őrült) nevet kapta osz-
tálytársaitól. Világnézeti képe itt in-
dult fejlődésnek a jezsuita papok ha-
tására. Középiskolai tanulmányai be-
fejezése után 1945-ben a Havannai 
Egyetemre ment jogot tanulni. 

1952. március 10-én az amerikaiak 
által támogatott Fulgencio Batista 
katonai puccsal átvette a hatalmat az 
országban és katonai diktatúrát ve-
zetett be. Ebben az időben Castro 
már ismert politikus volt, katonai 
felkelést akart kirobbantani a Ba tis-
ta-rezsim ellen. Végül 1953 jú li u sá-
ban a Castro vezette csoport egy 
karnevál felfordulását ki használva 
megtámadta Kuba egyik legna-
gyobb katonai bázisát, a Moncada 
lak ta nyát. A sikertelen támadás után 
a felkelőket nyilvános eljárásban 
von ták felelősségre. Castrót 15 évre 
ítél ték, de védőbeszéde során meg-
fogalmazta politikai elképzeléseit, 

amivel nagy népszerűségre tett szert. 
Batista hamarosan az Egyesült Álla-
mok nyomására kénytelen volt am-
nesztiát hirdetni. A moncadisták moz-
galomhoz ezután egyre többen csatla-
koztak, elkezdődött a pénz gyűjtés és a 
titkos katonai felkészülés. 

Ellentmondásos személyiség
1955-ben Castro elhagyta Kubát és 
Mexikóban a megfelelő háttér kia la-
kításán dolgozott. Castro bízott ben ne, 
hogy a tömegek mögé fog nak állni. 
Bejelentette a sajtóban, hogy expedíciós 
hadsereget indít Kubába, hogy elűzze 
Batistát. A Granma nevű hajót szánta 
erre, de az nem volt erre alkalmas, kés-
ve és rossz helyen is érkezett a partra, 
így megsemmisítő vereséget szenvedett 
a 82 fős hadoszlop, amely végül szétszó-
ródott. Castro ezután rádión keresztül 
hívta fel a kubaiakat, hogy aktívan ve-
gyenek részt a harcban (sztrájk, mun-
kalassítás). 1957 jú li us á ban aláírták a 
Sierra Maestra-i Nyilat kozatot, mely-
ben Batista lemondását és új választá-
sok kiírását követelték. A kormány 
közben egyre agresszívebben lépett fel 
az ellenzékkel szemben, Castróék pe-
dig egy Batista-ellenes egységfront lét-
rehozásán fáradoztak.

Castro világnézete eközben balra 
tolódott, így már a kommunisták is 
támogatták. 1958 márciusában Batista 
szükségállapotot hirdetett és elhalasz-
totta a júniusra kiírt választásokat. 
Erre válaszul Castro totális háborút 
hirdetett, de ez nem volt jól megszer-
vezve, ráadásul Batistának kellemes 
meglepetést jelentett, hogy a térség 
diktátorai szolidaritásból fegyvere-
ket küldtek neki. Május végén 
Batista összehangolt támadást indí-
tott, de az offenzíva végül kudarcba 
fulladt, mert hiába állt szemben 
12000 katonája Castro 1000 gerillá-
jával, utóbbiak sokkal jobban ismer-
ték a terepet, ami óriási előnyt jelen-
tett. 1958 őszén Fidel Castro úgy 
döntött, hogy az ország egész terüle-
tére kiterjeszti a gerillaháborút. Erre 
két hadosztály kapott megbízást: az 
egyik Havanna felé, a másik nyu-
gatra vonult. Az volt a taktikájuk, 
hogy a városokat összekötő utakat, 
hidakat tönkretették, így Batista 
haderői nem jutottak utánpótláshoz 
és könnyű volt őket felszámolni. 
November végén a kormánycsapa-
tok megpróbálták megállítani őket, 
de ez a támadás december elejére 
összeomlott és a gerillák ismét táma-

A tavaly november 25-én elhunyt Fidel 
Castro valószínűleg 1926-ban született 
egy kubai cukornádültetvényen. Egyesek 
szerint viszont csupán egy évvel később 
látta meg a napvilágot. Castro a XX. szá-
zad történelmének egyik meghatározó, 
egyben legvitatottabb személyisége, amit 
szimbolikusan már a születési dátuma 
körüli homály is kifejez. Nem kevésbé 
igaz a vegyes megítélés korábbi harcos-
társára, a fél évszázada, 1967-ben elhunyt 

Che Guevarára is.

FIDEL CASTRO ÉS  
CHE GUEVARA

K Ü L Ö N Ö S  É L E T U TA K  L AT I N - A M E R I K Á B Ó L

Che Guevara (balra) és Fidel Castro (jobbra) 1961-ben
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ahol főképp az irodalom és a sport 
területén tűnt ki. 1947-től a Buenos 
Aires-i egyetemen orvosi tanulmá-
nyokat folytatott. Ugyan szülei an ti-
p er ónista aktivisták voltak, ő ekko-
riban nem mutatott érdeklődést a 
politika iránt.

1951-ben barátja, az akkor 29 éves 
Alberto Granado (1922–2011) ösz-
tönzésére egy évet halasztott az 
egyetemen, hogy megvalósítsák ré-
gen eltervezett utazásukat Dél-Ame-
rikán keresztül egy öreg Norton 
500-as motorkerékpáron. Guevara 
ennek történetét naplójában mesélte 
el (A motoros naplója). 2003-ban Wal-
ter Salles rendező nagy sikerű filmet 
forgatott ugyanezzel a címmel Che 
motoros utazásáról. Érdekes egyéb-
ként, hogy Alberto Granado részt 
vett a film munkálataiban, és hasz-
nos tanácsokkal látta el a stábot, il-
letve főleg az őt játszó színészt az 
események hiteles felidé-
zését illetően. Granado 
Venezuelában orvosként 
dolgozott, majd régi ba-
rátja hívására Kubába 
ment a győztes forrada-
lom után. 

Ami Che Guevarát il-
leti, az utazása során 
szerzett élmények nagy 
hatással voltak rá, ekkor 
körvonalazódott benne az a gondo-
lat, hogy az egész Dél-Amerikára 
jellemző tömeges szegénységet és 
társadalmi egyenlőtlenségeket fegy-
veres forradalommal lehetne orvo-
solni. Az is világossá vált számára, 
hogy Latin-Amerika gazdasági és 
kulturális egységet képez, felszaba-
dítása tehát az egész földrészre kiter-
jedő stratégiát követel. Visszatérve 
Argentínába, befejezte tanulmánya-
it, hogy folytathassa utazásait. 1953-
ban a baloldali vezetés alatt álló Gu-
atemalába érkezett, itt ismerkedett 
meg perui indián származású első 
feleségével (második házasságát 
1959-ben kötötte), akitől 1956-ban 
megszületett első gyermeke. Guate-
malában ismerkedett meg a Fidel 
Castróval kapcsolatban álló szám-
űzött kubaiakkal is. Guatemalai tar-
tózkodása idején ragadt rá továbbá 
híres beceneve, a „Che”, ami körül-
belül annyit tesz, mint „Hé!” vagy 
„Ember!”. 1954-ben egy jobboldali 
államcsíny következtében a politikai 

dásba lendültek. Nem sokkal később 
már 3 nagyváros kivételével az egész 
ország Castro kezére került. Batista 
1958 decemberének végén elmene-
kült az országból, a Castro vezette 
gerillacsapatok 1959. január 3-án 
bevonultak Havannába, ahol el-
lenállás nélkül győzött a forrada-
lom. Castro ezután államosította 
az amerikai bankokat és kaszinó-
kat, és látványosan közeledett a 
Szovjetunióhoz. A forradalom győ-
zelme utáni években tízezrek jutot-
tak börtönbe és tűntek el, illetve – fő-
ként 1959-ben – sok kivégzésre is sor 
került. A későbbi évtizedekben sokan 
összetákolt lélekvesztőkön lelték ha-
lálukat, ahogy a Castro-rezsim elől a 
tengeren próbáltak átjutni a jó száz-
ötven kilométerre lévő Floridába. 
Ugyanakkor Castro példás egész-
ségügyi- és oktatási rendszert épített 
ki Kubában. A csecsemőhalandóság 
egy százalékra csökkent, az analfa-
béták aránya pedig napjainkban 
nem haladja meg a két százalékot. 
2008-ban végül átadta hatalmát 
öccsének, Raúlnak, aki ugyan ke-
vésbé karizmatikus, de okos politi-
kus és jó szervező, ami már az ötve-
nes években, a hadsereg szervezése 
során kiderült. 

Érdekesség, hogy Fidel Castro ellen 
merényletek százait tervezték. A ku-
bai hírszerzés szerint legalább 638 
merényletet kíséreltek meg ellene: 
próbálkoztak robbanó szivarral, 
gombafertőzött búvárruhával és 
maffiaszerű leszámolással is. Castro 
élvezte a helyzetet; mint mondta, ha 
a merényletek elkerülése olimpiai 
sportág lenne, számos aranyérmet 
szerzett volna. Másrészt azt viszont 
biztos nehezen viselte az agg diktá-
tor, hogy Kuba nyitni kezdett az 
Egyesült Államok irányába. Fidel 
Castro egyébként hosszú élete folya-
mán kétszer nősült, házasságaiból 
összesen hét gyermeke, öt fia és két 
lánya származik.

Orvosnak indult
Ernesto Guevara (1928–1967), vagy-
is Che Guevara rövid élete során or-
vos, politikus, marxista forradal-
már, gerillavezér és kubai miniszter 
is volt. Szülei nagy súlyt fektettek 
taníttatására, középiskolai tanulmá-
nyait az ország második legnagyobb 
városában, Cordobában folytatta, 

klíma hirtelen megváltozott, sür-
gősen el kellett hagynia az orszá-
got. Mexikóvárosban telepedett le, 
egy kórházban dolgozott. 1955-ben 
itt ismerkedett meg Raúl és Fidel 
Castróval, és csatlakozott a 
Fulgencio Batista kubai diktátor 
megdöntésére szervezkedő csoport-
hoz. A csoport tagjaival katonai ki-
képzésen vett részt, ahol a gerilla-
háború elméletét és gyakorlatát sa-
játította el Alberto Bayo ezredestől, 
a spanyol polgárháborúban részt 
vett katonatiszttől. Che kiváló ta-
nítványnak bizonyult, de az éles lő-
szerrel és robbanóanyaggal folyta-
tott gyakorlataik felkeltették a me-
xikói rendőrség figyelmét, a csopor-
tot letartóztatták, és csak 1956 júni-
usában kerültek újra szabadlábra.

Hadvezér és miniszter
Ezután viszont nem vesztegették az 
időt a forradalmárok: 81 társával 
együtt a Granma (nagymama) nevű 
jachton Kuba keleti részén szálltak 

Fidel Castro
1959-es 

washingtoni 
látogatása 

során

Raúl Castro 
(balra) és Che 

Guevara (jobbra)  
1958-ban
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partra 1956. december 2-án, hogy 
forradalmi gerillaharcot indítsa-
nak. Kezdetben jelentős vesztesé-
geket szenvedtek, az eredeti lét-
szám 22-re apadt. Che az akciók-
ban eleinte orvosként vett részt, 
később fokozatosan egyre nagyobb 
szerepet vállalt a katonai vezetés-
ben, és a kubai forradalom később 
legendássá vált alakjai közé emel-
kedett. Harcostársai magabiztos, 
vakmerő parancsnoknak tartották. 
Ő vezette 1958. december 31-én a 

gerillaháború egyik legsikeresebb, 
talán döntő hadműveletét, Santa 
Clara bevételét. 1959. január 1-jén 
Batista elmenekült, győzött a forra-
dalom, Che elsőként vonulhatott be 
diadalmasan Havannába. 

A győzelem utáni első hónapok-
ban a havannai La Cabaña börtön-
erőd parancsnokaként sok ember el-
ítélését és kivégzését irányította, ezek 
között voltak a Batista-hadsereg 
egyes parancsnokai, a „Kommunista 
Tevékenységet Visszaszorító Hiva-
tal” emberei, a titkosrendőrség tagjai 
is. Fidel Castro ezután kinevezte a 
Nemzeti Földreform Intézet, később 
a Kubai Nemzeti Bank elnökévé, 
majd 1961-ben ipari miniszterré. Fel-
adata a kubai gazdaság szocialista 
átalakítása volt. Közben Kuba utazó 
nagykövete lett a harmadik világ-
ban, de találkozott Hruscsovval, 
Mao Ce-tunggal, Kádár Jánossal is, 

felszólalt az ENSZ-ben és más nem-
zetközi szervezetekben. Fontos 
szerepe volt a keleti blokk országa-
ival való gazdasági kapcsolatok 
fejlesztésében, hogy Kuba hozzá-
juthasson a számára létfontosságú 
nyersanyagokhoz.

A szabad ember
1965-ben aztán váratlanul eltűnt a 
közéletből, Fidel Castro pedig egy 
általa írt üzenetet nyilvánosan felol-
vasott, melyben lemondott minden 

tisztségéről és kubai állampolgársá-
gáról is. Titokban Prágába utazott, 
majd onnan több afrikai országba: 
Guineába, Angolába, végül Kongó-
ba. Itt kubai önkéntesekkel együtt 
próbálkozott a forradalom „ex-
portjával”, de tevékenységét teljes 
kudarc kísérte. 1966-ban rövid idő-
re visszatért Kubába, majd útnak 
indult Bolíviába. Kubai önkénte-
sekből és helybeli aktivistákból létre-
hozta a Bolíviai Nemzeti Felszabadí-
tási Hadsereget, de a kongói kudarc-
ból tanulva a parancsnoki posztot 
magának tartotta fenn. Katonai 
akciókat szervezett, de egyre nyil-
vánvalóbb lett, hogy sem a lakos-
ság, sem a helyi politikai mozgal-
mak nem támogatják. 1967 októbe-
rében több társával együtt fogságba 
esett, és másnap René Barrientos 
bolíviai elnök személyes utasítására 
kivégezték. 

„Legendává” válása halálának pil-
lanatában megkezdődött. Versek 
születtek életéről, illetve Alberto 
Korda kubai fényképész híres ké-
pének „grafikásított” változata a 
teáscsészéktől a pólókig szinte min-
den felületen megtalálható, egyes 
körökben modern korunk legis-
mertebb ikonjai közé tartozik. II. 
János Pál pápa közvetlenül 1998-as 
kubai látogatása előtt Che-ről egy 
kérdésre válaszolva ezt nyilatkozta: 
„Isten trónjánál kapott helyet, az Úr 
joga ítélkezni érdemeiről. Meg vagyok 
győződve arról, hogy a szegényeket 
akarta szolgálni.” Érdekes egyéb-
ként, hogy Fidel Castro, az egykori 
diktátor neveltetése, iskolái ellenére 
ateistának tartotta magát. Ez az 
Oliver Stone amerikai rendező által 
a diktátorral folytatott beszélgeté-
sét rögzítő Com man dante című 
filmből derül ki. A Com man dante 
2003-ban készült, amikor az ame-
rikai forgatócsoport 72 órán át fo-
lyamatosan kísérte a kubai vezetőt 
Havannában, és ebből egy közel 
100 perces filmet vágott össze. 

Az Egyesült Államokban levő 
kubai szervezetek és a kubai illegá-
lis demokratikus ellenzék ugyan-
akkor Castro működéséhez hason-
lóan elítélik Che kubai tevékenysé-
gét, gyilkosként és egy véres el-
nyomó rendszer egyik fő megala-
pítójaként tekintenek rá.

Maczák Márton

Che Guevara 1952-es motoros utazása  
(a kék nyilak a motoros, a piros nyilak  

a repülőgéppel való utazást jelölik)

Che Guevara második motoros utazása  
1953–1955 között

Alberto Korda híres 
fotója Che Guevaráról
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az egyes fajokat veszélyeztetettsé-
gi kategóriákba sorolják be az 
adott fajok szakértői. Kilenc ilyen 
kategória van a „kipusztult”-tól a 
„veszélyeztetett”-en és a „legke-
vésbé aggasztó helyzetűn” keresz-
tül azon fajokig, amelyek még 
nem kerültek sorra az értékelés so-
rán. A lista összeállítói nagy fi-
gyelmet fordítanak arra, hogy 
pontosan definiált szempontok 
szerint olyan összegzéseket adja-
nak közre az egyes fajok termé-
szetvédelmi helyzetéről, amik az-
tán a gyakorlatban is jól használ-
hatók lesznek a kutatók és döntés-
hozók számára. 

Az így születő nyomtatott és in-
ternetes kiadványok neve egy ki-
csit megtévesztő. Régebben ezek 
valóban „csupán” a kihalással ve-
szélyeztetett fajok felsorolásai vol-
tak, ma már azonban sokkal több 
mindenről van szó, mivel az utóbbi 
két-három évtizedben fokozatos 
változásokon ment keresztül a 
rendszer. 

Egy-egy fajnak adott kategóriába 
történő besorolása komplex fel-
adat; egy olyan adatgyűjtés előzi 
meg, aminek eredményeképpen a 

lehető legtöbb hozzáférhető isme-
retet gyűjtjük össze az adott fajról. 
Az IUCN a www.iucnredlist.org 
oldalon publikálja az évente két-
szer aktualizált Vörös Listát. Az 
ide besorolt, tehát az értékelt fajok 
mindegyikéről egy-egy ismertető 
összegzés található angol nyelven, 
amely mindegyike most már teljes 
értékű tudományos publikációnak 
tekinthető. Itt az első és legfonto-
sabb kérdés az, hogy milyen termé-
szetvédelmi kategóriába kerül egy 
faj és miért. De a szerzők számos 
ökológiai, elterjedési információt is 
összegeznek ezekben a cikkekben. 
Tehát ez egy fontos és hasznos in-
formációforrás mindenkinek, aki 
az adott fajjal szeretne foglalkozni.

A korábbi vizsgálataimnak egy 
jelentős része természetvédelmi 
szempontú, illetve faunisztikai és 
taxonómiai munka volt. Valószí-
nűleg ennek nyomán kerestek meg 
az IUCN-től, hogy csatlakozzak 
az egyenesszárnyú szakértői mun-
kacsoporthoz, amelynek a Termé-
szettudományi Múzeumban dol-
gozó kollégámmal, Puskás Gel-
lérttel immár ketten vagyunk tag-
jai Magyarországról.

– Milyen kutatási témákkal foglal-
kozik Magyarországon és a környe-
ző országokban?
– A fő kutatási objektumaimat a 
tücskök, szöcskék és sáskák képezik 
– összefoglalóan egyenesszárnyú ro-
varoknak hívják ezt a rovarrendet. 
Ezen állatok magyarországi elterje-
désével, előfordulásával, ritkaságá-
val, ve szé lyez te tett ségé vel foglalko-
zom. Időnként ökológiai kérdéseket 
is próbálok megválaszolni, illetve a 
környező országokban, különösen a 
Kárpátokban, valamint a volt Jugo-
szlávia területén és általában a nyu-
gat-balkáni régióban is szoktam 
vizsgálódni.

Négy éve meghívtak résztvevő-
nek egy nagyon érdekes kutatásba. 
A Nemzetközi Természetvédelmi 
Unió (International Union for 
Conservation of Nature, szélesebb 
körben ismert rövidítéssel IUCN) 
egy ernyőszervezet, amelynek a 
világ összes táján vannak szakér-
tői. Ez a civil szervezet tudomá-
nyos igénnyel vizsgálja a Föld élő-
világának természetvédelmi hely-
zetét. Talán a legismertebb pro-
jektje a nemzetközi Vörös Lista, 
más néven Vörös Könyv, melyben 
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Az ELTE Állatrendszertani és Ökológiai Tanszékének 
adjunktusa, Szövényi Gergely számos magyarorszá-
gi, Kárpát-medencei és balkáni helyszínen végez 
terepmunkát: a szöcskék, sáskák és tücskök, vagyis 
az egyenesszárnyúak elterjedését, számosságát és 
környezetükkel való kapcsolatát vizsgálja. Adatai 
fontos információkkal alapozzák meg a természet-
védelem munkáját. Nem véletlen tehát, hogy ő is 
részt vett a rendszertani csoport európai Vörös 

Listájának elkészítésében.



Él e t É s  tu d o m á n y   2017/40  1261

dések. Hogyan lehet majd haszno-
sítani ezt a kiadványt, amit Önök 
készítettek?
– Először is, ez szerencsére nemcsak 
a kutatóknak, hanem a döntésho-
zóknak is szólhat. Igyekeztünk egy 
jól áttekinthető kiadványt készíteni, 

amelyre a későbbiekben 
könnyen lehet hivatkozni. 
Munkánk e-könyv formá-
tumú összefoglalása is bár-
ki számára ingyenesen elér-
hető, letölthető az IUCN 
honlapjáról. Ami még ér-
dekesebb, hogy saját ma-
gunk számára is lettek meg-
lepő eredményei a kutatás-
nak. Olyan fajokról derült 
ki, hogy veszélyeztetettek, 
amelyekről valójában senki 
nem gondolta volna ezt. Vi-
szont olyanok is akadtak, 
amelyekről korábban úgy 
képzeltük, hogy nagy gon-
dok vannak velük, és most 

kiderült, hogy európai léptékben jobb 
a helyzet, mint amit reméltünk. Vé-
gezetül ez a szintézis arra is egy jó le-
hetőség, hogy egy szélesen elfogadott 
értékelésként hivatkozási alapot 
nyújtson természetvédelmet is érintő 
döntések számára, és további kutatá-
sokat is elősegítsen ezeknek a fajok-
nak a jobb megismerése és megőrzése 
érdekében.

Bajomi Bálint

– Ezt is jelentheti, de ez egy ösz-
szetettebb kérdés. A veszélyezte-
tett kategóriákba való besorolás-
nak többféle lehetősége van. 
Ezek általában szűk elterjedésű, a 
közelmúltban és jelenleg csökke-
nő populációjú, veszélyeztetett 

élőhelyű fajok, amelyeket vélhe-
tően a jövőben is ugyanezek a 
veszélyek sújtanak. Így mond-
hatjuk ki, vagy becsülhetjük azt, 
hogy jelentős a kihalásuk való-
színűsége.
– A munkájuk tehát az európai 
egyenesszárnyú fajok természetvé-
delmi helyzetének a szintézise. Mint 
a legtöbb kutatásnál, itt is adódnak 
továbblépési lehetőségek, további kér-

– Ezután nekikezdtek egy nagysza-
bású, európai szintű projektnek.
– Ez a projekt pedig nem más, mint 
az összes európai egyenesszárnyú ro-
varfaj természetvédelmi veszélyez-
tetettségi kategóriákba történő beso-
rolása, majd a csoport Vörös Köny-
vének elkészítése. Ez mintegy 1100 
fajt jelent Európa-szerte. A bő há-
roméves munkát az IUCN egyenes-
szárnyú szakértői munkacsoportja 
koordinálta. A munkának az adat-
gyűjtési és a végső formába hozási 
fázisában egyaránt részt vettünk. Ez 
a mi ismereteinknek megfelelően a 
magyarországi, illetve a környező 
országokbeli és a Balkán-félszigetre 
vonatkozó adatoknak a szolgáltatá-
sát, összegzését és szintetizálását is 
jelentette.
– Tud néhány átfogó statisztikát 
mondani az egyenesszárnyúak euró-
pai helyzetéről?
– Ami talán a legérdekesebb, hogy az 
Európában előforduló közel 1100 
egyenesszárnyú faj nagyjából 10%-áról 
nem sikerült megfelelő mennyiségű 
adatot összegyűjteni ahhoz, hogy va-
lamelyik kategóriába besoroljuk őket. 
Ízeltlábúak esetében ez jó aránynak 
mondható, hiszen ha meg-
fordítjuk a statisztikát, akkor 
elmondhatjuk, hogy a fajok 
90%-áról megfelelő mennyi-
ségű adattal rendelkezünk 
ahhoz, hogy eldönthessük, 
hogy azok milyen mérték-
ben veszélyeztetettek. Egy 
további nagyon érdekes vagy 
inkább szomorú adat, hogy 
európai szinten az egyenes-
szárnyú-fajoknak valamivel 
több, mint az egynegyede 
veszélyeztetett. Ha ehhez a 
veszélyeztetettséget majd-
hogynem érintő, úgynevezett 
veszélyeztetettség-közeli kate-
góriát is hozzávesszük, gya-
korlatilag a fajok 40%-a veszélyeztetett 
vagy nagy eséllyel azzá válhat. Ez az 
eddig feldolgozott szárazföldi állatcso-
portok közül a legmagasabb ilyen arány 
Európában. Ennél már csak a vízi pu-
hatestűek, illetve az édesvízi halak bi-
zonyultak veszélyeztetettebbnek.
– Ez azt jelenti, hogy a fajok 
40%-ánál csökken az állomány vagy 
kevés populációjuk van, kicsi az 
egyedszámuk?

Durrësi nyergesszöcske (Uromenus dyrrhachiacus), egy súlyosan veszélyeztetett faj,  
amely csak a közép-albániai Durrës nagyvárosa körüli tengerparti dombokon él 

(SZÖVÉNYI GERGELY FELVÉTELE)

Az európai egyenesszárnyú fajok megoszlása 
az IUCN Vörös Lista kategóriái szerint

(AZ ADATOK FORRÁSA: HOCHKIRCH ÉS MUNKATÁRSAI (2016))
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Nem tagadom, hogy a cikk címe kissé hatásvadász, a figyelem 
felkeltése érdekében szándékosan fogalmaztam így, nyomban 
az elején ki is kell azonban javítanom magamat. A valóságban 

ugyanis nem elefántról, még csak nem is őselefántról, hanem egy másik 
ősormányosról, a masztodonról fogok írni. 

Az emlősök ormányosok rendje (Proboscidea) ma csupán 3 élő fajjal 
büszkélkedhet, ezek mindegyike – az afrikai szavannai és az erdei 
vagy más néven kerekfülű elefánt, valamint az ázsiai elefánt – az ele-
fántfélék családjába (Elephantidae) tartozik. Furcsa lehet emiatt bele-
gondolni abba, hogy a régmúltban egyrészt sokkal több elefántfaj élt 
(Európában és Amerikában is), másrészt az elefántfélék mellett szá-
mos más ormányos család sok-sok faja népesítette be a Földet. A va-

lódi masztodonok (Mammutidae család) 
is egy ilyen világszerte elterjedt csoport 
volt, az utolsó két faj, az amerikai 
(Mammut americanum) és az európai 

(Mammut borsoni) masztodon volt. Az 
utóbbi faj igazi óriás volt, testmagassága 
meghaladhatta a 4 métert.

Hazánk területéről is sok lelőhelyről 
előkerültek az európai masztodonok ma-
radványai, de rajtuk kívül nagyon sok 
egyéb ősormányoslelet is ismert Ma-

gyarországról, nemcsak mamutok és masztodonok, hanem gumósfogú 
ősormányosok, kapafogú őselefántok és lapátagyarúak leletei is.

1922-ben  Günther Schlesinger bécsi természettudós készítette el az 
első olyan tudományos monográfiát, amely a magyarországi ősormá-
nyosleletek jelentős részét bemutatta, többek között a valódi masztodon 
maradványokat is. Munkája őslénytani szempontból már akkor nagy 
horderejű volt, később azonban tudománytörténeti szempontból is 
rendkívül értékesnek bizonyult.

Most ugorjunk előre az időben, egészen 1956 októberéig, amikor a bu-
dapesti fegyveres harcok során egy szovjet harckocsiból kilőtt lövedék 
miatt kigyulladt a Magyar Nemzeti Múzeum épületének az a része, ahol a 
Természettudományi Múzeum kiállításai, valamint az Ásványtár és az 
Őslénytár volt. Ez a tűz igazi tragédiának bizonyult. Az őslénytári 
gyűjteménynek körülbelül a 70 százaléka semmisült meg. Sok megma-
radt példányt később a múzeumi munkatársak szó szerint a hamuból ko-
tortak ki . Ezek némelyike máig magán viseli az égés nyomait, ahogyan e 
cikk főszereplői is. Itt jutottunk el tehát oda, hogy valójában nem maszto-
donpörköltről, hanem pörkölt vagy – ha úgy tetszik – pörkölődött maszto-
donokról kell beszélnünk. E sorok írójának éppen az ősormányosok az 

ELEFÁNTPÖRKÖLT – 
MÚZEUMI MÓDRA

Európai masztodon rekonstrukciója
(FORRÁS: DICK MOL & FRÉDÉRIC LACOMBAT (2010): MAMMOUTHS & 

MASTODONTES DE HAUTE-LOIRE)

Az ajnácskői masztodon-állkapocs 
(balra lent) Schlesinger eredeti 
fotótábláján. Az eredeti ábraaláírás arról 
tanúskodik, hogy ő még helytelenül az 
americanum fajba sorolta a leletet.

Az ajnácskői példány jelenlegi állapotában felülről fotózva. 
Jól látszik, hogy az eredetihez  
képest az állkapocs eleje  
az utolsó előtti őrlőfog  
töredékével együtt 
hiányzik.
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FÜGGŐ SZEMÉLYEK ILLÚZIÓI

A FIGYELEM 
CSAPDÁJÁBAN

Amikor függőségről beszélünk – legyen 
az kémiai szerre kialakuló vagy egy 
adott viselkedéshez köthető addikció 

–, általában a betegség tünettanáról, individuális és társadal-
mi, gazdasági hátteréről, biológiai és lélektani jellemzőiről 
értekezünk. Milyen stigmákkal kell szembenéznie egy füg-
gő személynek? Létezik-e tényleges gyógyulás vagy csak át-
meneti tünetmentességről, a visszaesés előszobájáról van szó? 
Egyáltalán minek tekinthető a függőség: krónikus beteg-
ségnek, az akarat hiányának 
vagy a kriminalitás egy for-
májának? Ezek az addikciós 
kór képekkel kapcsolatban 
gyakran feltett kérdések, 
amik természetüknél fogva 
– hiszen rendkívül szubjektív 
nézőpontokon alapulnak –, 
lényegében egyértelmű vá-
lasz nélkül maradnak.  

Az elmúlt évtizedek során 
fontos ismereteket szerez-
tünk a függőségek természe-
téről. Számos – elsősorban 
csimpánzokkal, rhesus maj-
mok  kal és patkányokkal 
végzett – kísérlet igazolta 
például, hogy választásos 
helyzetben az állatok sokszor 
a drogot preferálják az éltető 
tápanyaggal szemben. Tudjuk 
tehát – és itt gondolhatunk 
akár Abraham Maslow-nak 
szükségletek hierarchiáját le-
író elméletrendszerére is 
(1943) –, hogy a függőség 
még a legalapvetőbb fiziológiai igényeket is felülírja. Edward 
Khantzian óta (1985) tudjuk továbbá, hogy a szerhasználat 
felfogható félresikerült öngyógyítási kísérletként is. A drog-, 
alkohol- és gyógyszerfogyasztás ugyanis számos esetben va-
lamilyen elsődleges probléma – legyen az szorongás, han-
gulatzavar, hiperaktivitás, érzelemszabályozási vagy indu-
latkezelési nehézség – maladaptív kezelését célozza, még-

A függőségre való hajlam az emberi természet 
konok démona évezredek óta. A szerhasználat és 
az egyes viselkedési formák fékevesztett meg-
nyilvánulása a történetírás kezdetétől dokumen-

tált része kultúránknak. 

egyik fő kutatási területe, így nagy öröm volt számára, amikor – mintegy 
20–25 évvel ezelőtt – az őslénytári pincében egy régi-régi, poros ládában 
nagy kupac, többé-kevésbé égett ősormányos-maradványra bukkant. Né-
melyik még ismerős is volt valahonnan. Hamarosan kiderült, honnan: az  
említett monográfia fotótábláiról, melyek segítségével több maradvány 
eredeti lelőhelyét lehetett azonosítani. Hogy miért nagyon fontos ez? 
Azért, mert 1956-ban a leltárkönyvek is elégtek, azaz elveszett minden 
adat, amire szükségünk lenne akkor, amikor valamilyen tudományos kuta-
táshoz fel akarjuk használni az ősmaradványokat. Hiába tudjuk egy 
fosszíliáról,  milyen fajba tartozik, ha nem ismerjük a lelőhelyét és a föld-
történeti korát, akkor a legtöbb esetben alig van értéke a tudomány szá-
mára. Schlesinger 1922-es munkája jóvoltából tudjuk, hogy az egyik égett 
példány Ajnácskőről (ma Hajnáčka, Szlovákia) származik, a kora pedig 
pliocén. Schlesinger eredeti ábrájával összehasonlítva pedig azt is felfe-
dezhetjük, hogy 1922 óta (valószínűleg éppen az 1956-os tűz során) a 
példány elülső feléből egy kis darab letört.

Egy másik, erősen megégett példány nem szerepel a monográfiában, ez 
tehát egészen biztosan 1922 után került a múzeum gyűjteményébe. Köze-
lebbi vizsgálata érdekes eredményre vezetett, melyet egy külföldi vendég-
kutató (Martin Pickford) is megerősített, amikor az őslénytárban járt, és látta 
a leletet. A fog morfológiája kissé különbözik az európai masztodon fogaké-
tól, emellett az égés miatt felpattogzott felülete egészen üdének, csontsze-
rűnek látszik. Ez arra enged következtetni, hogy a lelet nem kövesedett át 
teljesen, a kora tehát jóval fiatalabb a többi masztodon maradványnál. Nos, 
hogy ne csigázzam tovább az Olvasók kíváncsiságát, elárulom, hogy a fog 
minden bizonnyal egy amerikai masztodon maradványa, ráadásul valószí-
nűleg nem lehet sokkal idősebb 10 000 évesnél. (Ez nem is olyan furcsa, 
hiszen Észak-Amerikában az utolsó amerikai masztodonok körülbelül  
10 000 éve haltak ki, és még vadásztak rájuk a Clovis-kultúra ősemberei.) 
Mivel ez a faj csak Észak-Amerikában élt, a példány nem gyűjtés, hanem 
ajándékozás vagy vásárlás révén kerülhetett az Őslénytár gyűjteményébe.

Gasparik Mihály

Az amerikai  
masztodon rősen

 megégett őrlőfoga oldalról fotózva
                (GASPARIK MIHÁLY FELVÉTELEI)

Kokalevél-fogyasztó  
a Moche-kultúrából (IV–VIII. század) 

(FORRÁS: BAYER, 2000)
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hozzá az adott szer pszichofarmakológiai hatásait alapul vé-
ve. Vagyis az illető alkoholt vagy opiátot fogyaszt, ha 
indulatkezelési problémái vannak, és például kokaint, ha hi-
peraktivitással küzd.  A használat motivációjánál maradva: 
saját kutatásaink során arra a következtetésre jutottunk, 
hogy az új pszichoaktív szerek – dizájnerdrogok – fogyasztá-
sa esetében már nem az adott szerek hatásait felhasználó ön-
gyógyítási célok, sokkal inkább praktikus okok állnak a hát-
térben. Ilyen ok a könnyű hozzáférhetőség (internetről ren-
delhető drogok), az alacsony ár (ami csak töredéke a klasszi-
kus szerek árának) vagy éppen az a tény, hogy ezeket a 
szereket a drogtesztek többsége nem mutatja ki.

Járjuk körbe a függőség egy kevesebbet tárgyalt vetületét, a 
zavar kognitív hátterét, azon belül is a figyelmi folyamatok sa-
játosságaira, illetve – az olykor a babonásságot közelítő – hie-
delmekre és illúziókra koncentrálva. A viselkedési addikciók 
közül a szerencsejáték-függőséget vizsgáljuk meg kiemelten. 
Egyrészt mert a legtöbb illúzió ennél a 
viselkedési függőségnél figyelhető 
meg, másrészt mert a hivatalos diag-
nosztika értelmében csak ez az egy vi-
selkedési függőség tekinthető a 
szerdependenciához hasonló tényleges 
addikciónak. 

A kulcs a függőség tárgya
Most álljunk meg egy pillanatra, és 
idézzük fel azt a legutóbbi alkalmat, 
amikor egy mozgólépcsőn közle-
kedve megéreztük egy közeli lát-
ványpékség rafinált módon felénk 
fújt illatözönét! Tömött sorokban 
haladva felfelé szinte kitérni sem tu-
dunk a támadás elől, a mozgólépcső 
tetejére érve pedig majd megve-
szünk egy kakaóscsigáért. Az eh-
hez hasonló, a pszichológia által 
incentíveknek nevezett ösztönző-
vagy húzóingerek mindennapi éle-
tünk velejárói, és jelentősen befolyá-
solhatják döntéseinket, vágyainkat. 

Hasonlóként működik a függő személyek sóvárgása is. 
Akár kémiai (drog, alkohol, gyógyszer addikció), akár visel-
kedési függőségről (mint a szerencsejáték-függőség, a mun-
kafüggőség, az internet- vagy éppen videójáték-függőség) 
van szó, a szerhasználati vagy kontrollvesztett viselkedés tár-
gya ugyanis a legtöbb esetben sóvárgást vált ki az egyénből. 

Példának okáért az alkoholfüggő számára az alkoholhoz 
köthető ingerek (például az ital illata, látványa, kedvenc alko-
holmárkájának plakátja), a szerencsejáték-függő számára pe-
dig akár a „kaszinó” felirat is kiválthat intenzív vágyakozást a 
kényszeressé vált viselkedés újbóli megismétlésére. A függőség 
kialakulásával a függőség tárgya és bármely olyan inger, ami 
erre emlékezteti a személyt, fokozott figyelmi reaktivitást vált ki 
belőle, vagyis érzékenyebben reagál az ilyen ingerekre, mint 
egy egészséges, nem függő ember. A sóvárgás akár kábítószer-
rel kapcsolatos szavak láttán vagy hallatán is kiváltódhat. 

A függőség tárgya által kiváltott sóvárgás továbbá sokszor 
akaratlan, reflexszerű viselkedésre sarkallja a dependens sze-
mélyt. Az elmúlt években számos olyan, szerfüggőkkel fog-

lalkozó tanulmány látott napvilágot, ami az úgynevezett kö-
zelítési kényszerről ír (angolul approach bias). Ezen vizsgálatok 
egy része a joystickkal végzett közelítés-távolítás feladatából 
indul ki. A vizsgálati személyek egy monitor előtt ülnek. A 
képernyőn különböző vizuális ingerek jelennek meg. Ezek a 
függőség szempontjából részben semleges ingerek (labda, vi-
rág, emberi arc), részben a függőség tárgyához köthető 
stimulusok (mint a pohár bor vagy egy cigaretta képe). A 
joystick meghúzásával a képek mérete nő, mintha ténylege-
sen közelítenének a vizsgálati személyhez. És fordítva, a joy-
stick eltolásával a képek mérete csökken, azt a szubjektív él-
ményt idézve elő, hogy az egyén eltolta magától a virtuális 
tárgyat. Az alkohol- és drogfüggő egyének a függőség tár-
gyát (például  alkohol vagy kannabisz képe) látván az esetek 
egy részében öntudatlanul is maguk felé húzzák a joystickot.  
Az ilyen jellegű vizsgálatok (például Wiers és munkatársai-
nak 2015-ben publikált tanulmánya) alapján egyfelől el-

mondható, hogy szerfüggő em-
bertársaink a függőség tárgyához 
köthető ingerek láttán fokozott, 
főként a kéreg alatti, limbikus 
rendszerhez tartozó amygdala te-
rületén lokalizálható agyi aktivitást 
és ezzel párhuzamosan intenzív só-
várgást élnek át, másfelől hogy a 
joystickkal végzett tréning hatásá-
ra, amennyiben visszajelzést kap-
nak a dependens alanyok, csök-
kenthető a sóvárgás és az említett 
közelítési kényszer is. 

A „majdnem nyertem” 
neurobiológiája

Tegyünk most képzeletbeli utazást 
a szerencsejáték-függők koponyá-
jában! Persze nem kell rögtön a fél-
karú rablók és kaszinók világára 
gondolni. Az olvasók közül bizo-
nyára sokan játszottak már kapa-
rós sorsjeggyel. Gondolom, nem 
tévedek, ha azt feltételezem, hogy 

a legtöbb esetben Önöket is mindössze egy rubrika válasz-
totta el a milliós nyereménytől. Ezt hívjuk úgy, hogy a majd-
nem nyertem jelensége. A játékos ilyenkor azt érezheti, hogy 
csak egy hajszál választotta el a sikertől, amikor élete végre 
pozitív fordulatot vesz, amikor megveheti a régóta vágyott 
autót, eljuthat egy évek óta áhított utazásra vagy törleszthe-
ti mázsás súlyként vállán nehezedő adósságát. 

Mi történik ilyenkor a játékos agyában? A funkcionális 
mágneses rezonanciát alapul vevő képalkotó eljárások 
(fMRI) segítségével megállapítható, hogy a „majdnem 
nyertem” élménye lényegében ugyanúgy a középagyban ta-
lálható jutalmazó rendszerünk – így például a nucleus 
accumbens és ventrális tegmentális área – aktivációjával és 
az ezeken a területeken megfigyelhető dopaminszint-emel-
kedéssel jár, mintha ténylegesen nyertünk volna. Az agyunk 
tehát nem tesz különbséget. Örömteli izgalommal jutalmaz 
bennünket, még akkor is, ha a tudatosság szintjén tisztában 
vagyunk azzal, most is a mi pénzünket vették el. A majd-
nem nyertem szubjektív tapasztalatát továbbá a théta agy-

A joystickkal végzett közelítés-távolítás feladata 
kannabiszhoz köthető vizuális ingerek mellett 

(FORRÁS: COUSIJN ÉS MTSAI., 2011)
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hullámok (4-7Hz frekvencia) oszcillációja kíséri. És hogy 
miért fontos ez? A théta-aktivitás és a szerencsejáték-függő-
ség súlyossága között szintén pozitív kapcsolatot találtak. 

Babonák és kontrollillúziók
A szerencsejáték-függők példájánál maradva tudjuk a leg-
szemléletesebben tárgyalni a függőségre jellemző hiedelmek 
természetét is. Akár kémiai, akár viselkedési addikcióról van 
szó, a fennálló pszichés, testi és interperszonális problémákkal 
való szembenézés legtöbbször nehézséget okoz a függő em-
bernek. Tudja vagy érzi, hogy viselkedése nem megfelelő, 
adott esetben kóros. Hogy súlyos károkat okoz nem csak sa-
ját élete szempontjából, de környezete számára is. A viselke-
dés fennmaradását vagy absztinencia után a visszaesést nem 
ritkán fals magyarázatokkal, önbecsapásokkal hitelesíti. 

Az ilyen jellegű önbecsapások egyik legmarkánsabban meg-
figyelhető formája a szerencsejáték-függők kontrollhiedelme, 
aminek áldatlan kísérőiként valóságtól elrugaszkodott babo-
nák ütik fel fejüket. A patológiás játékos azzal hitegeti magát, 
hogy képes kontrollt gyakorolni a szerencse alakulása fölött. 
Ráfúj a kockákra azok eldobása előtt. A kockákat lassan hajít-
ja, ha kis számot kell dobnia, és vehemensebben, ha magasabb 
szám elérése a cél. Ugyanazt a ruhát viseli napokig, mert a játék 
kezdetén ebben az öltözékben nyert, és amulettként hordja 
magával a korábbi nyereményre emlékeztető zsetont. Szeren-
cseszámokat tesz meg ruletten. Vagy ugyanazokkal a lottószá-
mokkal játszik már negyven éve. 

Ellen Langer az 1970-es években vizsgálatok sorát vé-
gezte a kontrollillúziók témájában. Megállapította töb-
bek között, hogy a szerencsejátékosok magasabb téteket 
játszanak meg, ha idegesnek tűnő vetélytársak ellen 
küzdenek, vagy hogy a nyerési helyzetet saját kiemelke-
dő képességeiknek tulajdonítják, míg az elvesztett játsz-
mákat külsődleges tényezőkkel – pléldául rossz szerencse 
– magyarázzák. Ehhez köthetően Thomas Gilovich 
(1983) állapította meg, hogy az elvesztett fogadások ese-
tén a játékosok sokkal nagyobb jelentőséget tulajdoníta-
nak olyan apró tényezőknek, mint például egy 90 percig 

tartó labdarúgó mérkőzés egyetlen pillanata. Kontrollillúzió 
a Monte-Carlo-effektusnak nevezett jelenség is, vagyis az a 
gyakori tévhit, hogy a korábbi játékok során tapasztalt ese-
mények gyakorisága befolyással lehet az elkövetkezendő 
események alakulására. Ha a ruletten egymás után három-
szor páros szám pörgött ki, akkor most bizonyára a páratlan-
ra érdemes tenni. 

A játék tehát folytatódik. Persze nem csak a kontrollillúzi-
ók és nem pusztán a függőség lélektana miatt. A kaszinók 
berendezése, működési módja szintén odabent tartja a For-
tunába kapaszkodót. Nincs ablak, nincs tehát természetes 
fény. Nincs óra a falon, az idő tehát nem múlik. Villognak 
és zenélnek a gépek, a kókadó fej tehát újra a magasba len-
dül. A játékos – mire feleszmél – már eldobta vagyonát. 

Az élmény intenzitása
Az addikciós viselkedés fennmaradását így a kórkép kogni-
tív sajátosságai is megalapozzák. Kutatási eredményeink 

szerint minél intenzívebb például a szer-
használat észlelt hatása, annál inkább ju-
talmazónak éli azt meg a használó és 
annál gyakoribbá válik az adott szer fo-
gyasztása. Akkor is, ha a hatások között 
negatív, nem kívánt tünetek is előfor-
dulnak. 

Az ember tehát vágyik az újra, vágyik 
az ingerekre, még akkor is, ha idővel a 
pozitív élmények dominanciáját a ne-
gatív tünetek döntik meg. Ha kialakul 
a függőség, ezek az ingerek az egyén 
észleletét, élményvilágát, vágyait és cél-
jait is befolyásolni fogják. Ha azonban 
tudatosítjuk a függőségek kognitív jel-
lemzőit, ezt az ismeretet terápiás céllal is 
felhasználhatjuk. Mint ahogyan tesszük 
ezt a kognitív viselkedésterápia esetén. 

És végül talán az agyunk sem hagyja 
átverni magát, ha négy citrom helyett 
csak három pörög ki.

kapitány-Fövény Máté

Paul Cézanne: Kártyajátékosok 

Mefedronhasználók látens osztályai az élmény szubjektív intenzitása alapján 
(KAPITÁNY-FÖVÉNY ÉS MTSAI., 2013) 
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A solymászat a solymászmadarakkal történő hagyományőrző 
vadászati mód. A solymászmadár szabadon repül és vadon élő 
zsákmányt ejt, genetikailag determinált fogékonyságával.  
A solymászat hagyományőrző szerepe vitathatatlan. Európa 
népei közül talán az egyetlen a magyar, amelynek származása, 
története egybeolvad a solymászattal. A magyar nép eredet-
mondája ugyanis a Turulhoz, vagyis a sólyom-
hoz kötődik. Nyugalmazott vadászati 
főfelügyelő szerzőnk e vadászattör-
téneti múlt emlékeiből szemezget.

A Z  É L Ő  E M B E R I  Ö R Ö K S É G  R É S Z E

Alegrégebbi magyar vonatko-
zású sólyomábrázolást a bécsi 
krónikában találjuk, ahol Ál-

mos herceg, Könyves Kálmán öccse, 
Csór vára alatt varjút vágat sólymá-
val. Kétségtelen tehát, hogy 1100 kö-
rül a solymászat már nem volt isme-
retlen Magyarországon. Számos adat 
bizonyítja az Árpád-házi uralkodók 
kiterjedt solymászatát. II. Endre 
1231-ben a nemesség követelésére 
kénytelen volt megtiltani, hogy a ki-
rályi solymászok nemesi birtokokon 
vadásszanak, mert a lóhátról űzött 
solymászattal jelentős károkat okoz-
tak. Ekkor vált szokássá, hogy a kirá-
lyi solymászok az ország különböző 
részein külön községekbe települtek. 
Ezek a telepek kezdetben sólymosok 
földjének neveztettek, később tulaj-
donukká válva, mint Sólymos, Kere-
csend, Ke le csény, Szokolya, Draucz, 
Dravecz, Darócz, Madaras néven 
tartották fenn egykori lakosaik fog-
lalkozásának emlékét.

A solymászat jelentős térhódítását 
bizonyítják azok az oklevelekben 
egyre gyarapodó, a ragadozó mada-

A MAGYAR 
SOLYMÁSZATRÓL

Magyar solymász (XIII. század)

Solymászat – miniatúra a Manasse 
daloskönyvből (1300–1340 )
(FORRÁS: WOLFGANG TARNOWSKI: LOVAGOK)
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100 dénártól indult. A betanított 
madarak ára ellenben jóval drágább 
volt. Feljegyezték, hogy Rozgonyi 
György részére 1434-ben 9 forintért 
vásároltak betanított sólymot.

A Mátyás király korából származó 
három solymászköltemény szerzője Ja-
nus Pannonius. Költeményeiből meg-
tudjuk, hogy milyen vadfajokra soly-
másztak akkoriban. A nyulat mindhá-
rom költemény említi, tehát egyik leg-
gyakoribb zsákmány lehetett. A 
madarak közül galambon és vadrécén 
kívül valószínűleg egyéb fajokra is va-
dásztak, de a költő nem említi azokat.

Arról, hogy az uralkodó és a ki-
váltságos osztályon kívül mily mér-
tékben volt elterjedve Magyarorszá-
gon a solymászat, alig tudunk vala-
mit. Nem közömbös azonban az a 
tény, hogy az 1504. évi XVIII. tc. ki-
mondja, parasztoknak vadászni és 
madarászni tilos. A solymászat szó 
helyébe mindinkább a madarászat szó 
lép, ezért a történelmi adatok között 
a madarászat megjelölés majdnem ki-
zárólagos solymászatot jelent.

Hagyomány szerint II. Lajos az eg-
ri érseknek 40 000 arany adótarto-
zását engedte el egyetlen betanított 
sólyomért. A mohácsi vész után 
azonban lehanyatlott a magyar ud-
vartartás és ezzel együtt megszűnt 
az udvari solymászat is.

A Habsburg-házból való uralko-
dók közül számosan hódoltak a soly-
mászatnak a Bécs melletti hírneves  

a laxenburgi kastélyban. Nyugat-
Magyarország területéről számos 
magas rangú hivatalnok és előkelő 
főúr tartózkodott az udvarban, akik 
minél eredményesebben igyekeztek 
részt venni a híres laxenburgi soly-
mászünnepségeken. A Bécsben szé-
kelő magyar király alá tartozó terü-
leteken ennek következtében fellen-
dült a solymászat. 

Minden előkelő családnak meg-
volt a saját „madarásza”. A 

magyar solymászmadarak csakha-
mar európai hírre tettek szert. A 
XVI. században Belgiumtól Török-
országig mindenhol ismerték a ma-
gyar rárókat, sólymokat és karvalyo-
kat. Uralkodók, hercegek és basák ke-
resve keresték az alkalmat, hogy ma-
gyar solymászmadarakat szerezzenek.

A magyar főúri családok egymás 
között is cserélték idomított ragado-
zó madaraikat. A felvidékiek szállí-
tották a rárókat, a dunántúliak a 
karvalyokat és ölyveket. Az előkelő 
hölgyek gondoskodtak arról, hogy 
ne csak rangjuknak megfelelő dísz-
ruhákban vegyenek részt a soly-
mászünnepeken, hanem sólymaik 
felszerelése is hasonlóan ékes legyen. 

Magyarország három részre szaka-
dása után a solymászat politikai je-
lentőségűvé vált. A török urak igen 
kedvelt időtöltése volt a solymászat, 
így sok mindent megtettek, hogy 
egy-egy jó madárhoz jussanak, amit 
az erdélyi urak ki is használtak sóly-

rak fészkét felölelő birtokrészek, 
mint például Sólymos, Sólyomkő, 
Sólyomszikla, amelyek nagyon be-
csült értékes területek voltak, ahon-
nan a később idomításra kerülő só-
lyomfiókákat szerezték be. Az örö-
kösök gyakran pereskedtek egy-egy 
sólyomfészkelő hely birtokáért.

IV. Béla szenvedélyes solymász vol-
tát bizonyítják a pénzérmein ábrá-
zolt solymászjelenetek. Az egyik ér-
mén solymászmadár fogja a levágott 
nyulat. A solymászatot nemcsak a 
királyi udvar, hanem a főurak is 
gyakorolták. Erre közvetett bizonyí-
ték a sólyomfészekért folyó vetélke-
dés. Egyházi férfiak is hódoltak a 
solymászatnak. 

A Budán 1279-ben tartott zsinat ha-
tározata szerint: „Ha valamely szerzetes 
sólymokkal, vadászaton értetik, bárkinek 
megengedtetik, hogy azokat tőle elvegye.”

Magyar László, Nagy Lajos fősoly-
másza könyvet írt a solymászat tudo-
mányáról. Néhány fennmaradt sze-
melvény Hicfelt Eberhardus munkái-
ból ismeretes. Hogy mi lett a sorsa 
Magyar László solymászati kéziratá-
nak, nem tudjuk. Valószínű, hogy a 
Nagy Lajos korát követő zavaros idők 
folyamán megszűnt a solymászati is-
kola, s ezzel a kézirat jelentősége is. 

Pray György neves jezsuita kuta-
tó, élete első művét a solymászat 

témaköréből írta. A kétrészes, kis-
méretű, 54 oldalas könyv 1749-ben 
jelent meg Nagyszombaton, a kor 
szokásainak megfelelően latinul, 
verses tanköltemény formájában, 
hexameterekben. A könyv érdekes-
sége, hogy kis példányszámban és a 
szerző nevének megjelölése nélkül 
nyomtatták ki.

Zsigmond király korából remek-
művű miniatűr maradt ránk, az 
1434. évi kalendáriumból, melyet a 
Nemzeti Múzeum őriz. Térdnadrá-
gos, állán átkötött, hatalmas kalapot 
viselő solymász bal öklén szárnyát 
verdeső solymászmadarat hoz, jobb-
jával kutyát vezet. Zsigmond korá-
ban a solymászatot nem csak a kirá-
lyi udvar gyakorolta. Erre következ-
tethetünk az alábbi adatokból: az 
1426–1440-es években Bártfa városa 
megállapította az ölyvfiókák és 
anyányi ölyvek (ebben az időben a 
héját ölyvnek nevezték) árát. A leg-
olcsóbb ölyvfióka 5 dénár, a legdrá-
gább 300 dénár. Az anyányi ölyv ára 

Magyar solymász (XIII. század)

Indulás solymászatra a sárosi vár előterében 
(GEORG HOEFNAGEL 1617-ES ZAROS CÍMŰ METSZETE) 
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Odascalhi Zoárd Ang-
liában vásárolt nyolc be-
tanított vándorsólymá-
val solymásztelepet léte-
sített tuzséri birtokán. 
Főleg fogolyra vadász-
tak, melyekből 1902-

ben háromszáznál többet zsákmá-
nyoltak. A tuzséri solymásztelep az 
első világháború alatt megszűnt. A 
magyarországi solymászat történeté-
nek folytatását az alábbiakban fogla-
lom össze.

1930-ban Mrs. A. Mac Lean tíz be-
tanított vándorsólymot hozott a gö-
döllői vadászhivatalba. A madarakat 
indiai solymászok kísérték. Ez volt 
az alapja a gödöllői solymásztelep-
nek. Volt idő, amikor a telep 27 ido-
mított solymászmadárral rendelke-
zett. Több ízben tartottak soly-
mászbemutatókat is. Az újkori ma-
gyar solymászatról 1939. június 
6-tól beszélünk. Ekkor alakult meg 
a Magyar Solymászati Egyesület, 
elnöke Nemeskéri Kiss Géza királyi 
vadászmester, titkára Tóth László és 
Fábián Gyula, solymászmester Bás-
tyai Lóránt lett. Mostanáig sok ne-
hézséggel kellett megküzdeniük a 
solymászoknak a hagyományőrző és 
történelmi hűség megtartása, vala-
mint a solymászati tevékenység 
fenntartható fejlődése érdekében. 

A solymászok kitartó munkájának 
eredményeképpen 2012-ben a ma-
gyar  Solymászat mint élő emberi örök
ség című örökségelem felkerült az 
UNESCO Szellemi Kulturális 
Örökségének reprezentatív listájára. 
A magyar solymászat mint hagyo-
mányos vadászati mód, 2013-ban a 
Hungarikumok Gyűjteményébe is 
bekerült, „törvény általi hun ga ri-
kum”-ként”.

Napjainkban a solymászatot a soly-
mászmadarak és a természet szerete-
te, a vadászmadarak betanítása és 
felnevelése, a tradicionális solymá-
szati felszerelések elkészítése, a ha-
gyományok ápolása, valamint szem-
léletformálás és tanítás jellemzi. Fia-
tal solymászszakemberek – mint 
amilyen Kisteleki Gergő és Gaszto-
nyi Dániel – munkásságukkal ered-
ményesen és sikeresen tevékenyked-
nek napjainkban is a solymászati 
kultúra ápolásában, terjesztésében, 
tanításában.

Vincze Mária

mok ajándékozásával. A török any-
nyira hozzászokott, hogy fal co ma
gium néven rendszeres adó lett belő-
le. A sólymok beszerzésével és taní-
tásával foglalkozó solymászoknak 
teljes adómentességet biztosított.

Az erdélyi fejedelmek nemcsak sóly-
mot ajándékoztak a töröknek, hanem 
maguk is kedvvel solymásztak. Báthory 
Gáborról tudjuk, hogy gyönyörűségét 
lelte a solymászatban. 1610-ben címert 
adományozott Madarász Péternek, aki a 
Görgényhez tartozó Fel ső oro sziban ido-
mította madarait. Cí meres levelén 
egyenruhájában, teljes alakban örökítet-
te meg a solymászt. Jobb öklén vadász-
madár ül, bal kezében két levágott fog-
lyot tart. 1612-ben Sziget Poncz István-
nak ajándékoz címert. A címszerzőt itt is 
magyar vitézruhában festették le, bal ke-
zét csípőre támasztva, jobbjában „csalo-
gatót” tartva.

A Rákócziak is szívesen solymász-
tak. I. Rákóczi Györgynek jelentet-
ték 1639-ben, hogy a krakkói vajdá-
nak egy pár rárót küldtek. II. Rákó-
czi Ferenc ugyancsak örömét lelte a 
solymászatban. Bizonyosság erre a 
XVII. század eleji kép, amely az 
Eperjes környéki Sárvár melletti 
solymászatról készült. Szathmáry 
Király Ádám, II. Rákóczi Ferenc 
íródeákjának 1711. évben kezdődő 
emlékirataiból tudjuk, hogy a feje-
delem franciaországi tartózkodása 
idején Cluny-ben, ebéd után, XIV. 
Lajos kíséretében, a mezőre ment 
„holott is a felséges király rárókkal, sóly
mokkal, kerecsenekkel, ölyvökkel és aga
rakkal fogdostatott nyulakat, fácánokat 
és egyéb madarakat”.

Nevezetes ez a feljegyzés azért is, 
mert ez az egyetlen forrás, mely a ke-
recsent mint solymászmadarat említi. 
Feltűnő, hogy az akkori idők egyik 
legjellegzetesebb solymászmadará-
nak, a karvalynak a neve hiányzik a 
felsorolásból. A lőfegyverek tökéle-
tesedésével a solymászat veszített je-
lentőségéből. A kuruc szabadságharc 
elbukása után több mint másfél szá-
zad telt el, míg újraéledt hazánkban 
ez az ősi vadászati mód. 1901-ben 

Nyelv és Élet

Halmazelméleti 
bogarászás

„Zúg az éji bogár, nekimegy a falnak, | 
Nagyot koppan akkor, azután elhallgat” – 
írta Arany János a Családi körben. Beke 
József Arany-szótára a bogár szóra ide 
’valamilyen rovar’ jelentést ad meg. A 
rovar főnevet Arany nem használta, Pe-
tőfi sem, amint nem használták a 
nyelvjárások sem, hiszen a nyelvújítás so-
rán született Pólya József orvos kéziratos 
szótárában: a ró igéből r képzővel. A 
nyelvjárások mindenféle rovart bogárnak 
neveztek, például legyet, méhet, bolhát: 
Ollan szëmtelenëk ezëk a bogarak – Hajtsd 
ē má, mer beszáll a levezsbe – Jó gyüjtöttek 
a bogarak az akácbu – Éjjē összecsiptek 
a bogarak. (A példák zalaiak.)

A szaktudomány megkülönbözte-
tésre használja a két szót. A rovarok 
(Insecta) osztálya talán hárommillió 
faj, közéjük tartozik a bogarak 
(Coleoptera) rendje mintegy három-
százezer fajjal. Könnyű az elkülöní-
tés, a bogarak egyik pár szárnya ke-
mény, kitines, alatta vannak a repü-
lésre való szárnyak, mint a hétpety-
tyes katicának is vagy a májusi 
cserebogárnak, amelyet éppen Pető-
fi Sándor emelt be a magyar lírába: 
„Ez a város születésem helye, | Mintha 
dajkám dalával vón tele, | Most is hallom 
e dalt, elhangzott bár: | »Cserebogár, sárga 
cserebogár!«”

A bogarak halmaza (x) tehát része, 
eleme (ϵ) a rovaroknak (A): xϵA, ami-
ként hajdan a gimnáziumban tanultam 
Gulyás Mihály tanár úrtól. Vagyis: 
minden bogár rovar, de nem minden 
rovar bogár. Ez tehát alapelv rovartan-
ász szempontból.

Ugyanakkor mit olvasok egy politikai 
elemzésben? Íme: „[…] » A nem minden 
bogár rovar« axiómától eltávolodva meg kell 
különböztetni stb.” Az axiómának, bizo-
nyosításra nem szoruló alapigazságnak 
helytelen használata bizony képletesen 
szólva a gyászbogarakhoz vezet. Ezek a 
mindenevő bogarak (Polyphaga) alrendjé-
be tartoznak, de ők sem hiszik el, hogy ne 
lennének rovarok.

Büky LászLó 

Szerkeszti: 
GrÉtsy lászló
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gyunk, akkor lelki egyensúlyunk is helyreáll: teljesít-
ményünkkel arányos volt a javadalmazás, azaz a pén-
zünkért megdolgoztunk. És a gondolatsor neheze csak 
ezután következik, mert el kell dönteni, hogy a nehe-
zen megszerzett pénzt vagy éppen az arányos munká-
ért járó jövedelmet miként lehet a legcélravezetőbben, 
legokosabban elkölteni vagy éppen megtakarítani. 
Nagyszüleinktől megtanulhattuk, hogy a nehéz pénz-
kereset arra ösztökéli az embert, vigyázzunk annak el-
költésénél. Fontolva adjuk ki a forintokat, a felesleges 
kiadásokat kerüljük el és gondolkodjunk úgy, mint a 
mesebeli szabó, aki kétszer mér, és egyszer vág bele az 
anyagba. De van könnyű pénzkereset is, mert a piaci 
viszonyok között le- és felértékelődnek szakmák, hir-
telen lesznek sokáig lemaradó vagy középszerű foglal-
kozási ágak élenjárókká és sosemvolt szakmák válnak 
mások által irigyeltekké. És aki hirtelen tud ilyenekbe 
belevágni, az ki tudja gyorsan használni a megnyíló 
előnyöket és lehetőségeket, másokhoz képest több 
pénzt keres. Ez a gyors reagálás sokszor dicséretes cse-
lekedet, ám néha van hátulütője is, mert az ilyen köny-
nyű pénzkeresetre szokták mondani, hogy a könnyen 
szerzett pénz könnyen is megy el, mert nem igazán ve-
rejtékeztek meg érte.       

Akár nehezen, akár kicsit könnyebben nyílik lehető-
ség a pénzszerzésre, az elégedettséget leginkább az 
adja meg, hogy munkánk jutalma valamilyen érte-
lemben az anyagi gyarapodás, a korábban kitűzött 
tervek, álmok megvalósítása, például: sokat dolgoz-
tam, még különmunkát is vállaltam, hogy a nászaján-
dékba kapott bútor helyett újat vegyek, gyermekemet 
egy sikeres cukrászhoz vetettem fel, hogy jól kitanul-
ja a szakmát. 

Akármennyire is jóleső érzés a sok munkával, erőfe-
szítéssel megszerzett pénz azonnali vagy rövid távú 
elköltése, az előrelátó gondolkodás a belátható és a be 
nem látható jövővel, a változásokkal, a leselkedő ve-
szélyekkel is számol. Felgyorsult világunkban a leg-
nagyobb odafigyeléssel sem tudunk felkészülni egy 
sor olyan kockázatra, melyek kioltása bizony megkö-
veteli azt, hogy időben elkezdjük a pénzügyi tartalé-
kolást. Gondoljunk csak a sokszor hallott leggyako-
ribb hétköznapi dolgokra, például ilyen a munkahely 
elvesztése, mert leépítések vannak a munkáltatónál és 
átszervezik a folyamatokat. Az ilyen „vésztartalék” 
képzése vagy éppen a boldog, nyugdíjas évek pénz-
ügyi megalapozása viszont időbe telik, nem árt tehát 
erre már akkor felkészülni, amikor még a veszélyek-
ből semmi sem látható és a nyugdíjkorhatár is belátha-
tatlanul távolinak tűnik.   

Palla Gábor

ÉRTÉKTEREMTÉS
R égen sem volt könnyű és ma sem az szakmát, 

esetleg szakmákat választva szinte folyamatosan 
tanulni, gyermeket nevelni, családot fenntarta-

ni, gondoskodni az idős szülőkről és mindeközben a 
kedvünkre való életvitelt folytatni úgy, hogy ezekért ne 
kelljen keményen küzdeni, dolgozni. Sokan sokfélekép-
pen gondolkodnak ezek hátteréről, de abban minden-
képpen egyetértés van, hogy munkánkért, erőfeszítése-
inkért pénzt kapunk, és ennek segítségével, ezzel oldjuk 
meg kötelezettségeinket és valósítjuk meg pénzzel telje-
síthető vágyainkat. Persze vannak kivételek, amikor a 
pénzeső az ölünkbe hullik egy gazdag nagybácsitól vagy 
egy örökségből, de ez ritka, mint a fehér holló.   

Talán nem is kell a munka lélektana szakavatottjának 
lennünk ahhoz, hogy belássuk: alapvetően gyerekkor-
ban és a szülő nevelése által dől el, hogy felnőttként 
mennyire tudjuk felfogni, megérteni a munka becsüle-
tét, az értékteremtést és ezekért a pénzben mért javadal-
mazást. Helyesen teszi tehát a szülő, ha már az iskoláskor 
előtt bevonja gyermekét a munka világának megérteté-
sébe, az apa-anya munkahelyi feladataiba, az ezek által 
teremtett eredményekbe, értékekbe, és abba is, hogy a 
munkáltató ezt hogyan honorálja dicsérettel, elismerés-
sel és pénzzel. 

A munkához való viszonyulásunk másik fontos alap-
vetése az, hogy folyamatosan elemezzük, mérjük és ér-
tékeljük: mit és mennyit dolgoztunk, hogyan teljesítet-
tünk és ezzel vessük össze, hogy a kapott javadalma-
zással elégedettek vagyunk-e. Ha odafigyelünk és el-
gondolkodunk ennek eredményén, látjuk, hogy a 
kapott pénzért mennyire kellett megdolgoznunk. Ha 
sokat dolgoztunk, ám mégis kevésnek érezzük az érte 
kapott pénzbeli elismerést, akkor ez ösztönzőleg hathat 
egy sor lehetséges változtatásra, lépésre: jól végzem-e el 
a rám szabott feladatokat, piacképes-e a szakmám, 
nem kellene-e tovább tanulni, esetleg munkahelyet, 
munkáltatót változtatni? Ha meg elégedettek va-

A VILÁG PÉNZEI

Szerb dínár
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265. tárlatunkat ismét önkényesen 
válogattam. A sorszám két 

kivételes szám összege, álljon a kiállítás 
két kivételes képpárból. Az egyiken két 
kies vízpart. De mennyire különbözők; 
nyitott tágasság és magába zárkózó 
megközelíthetetlenség ellentéte. A má-
sik két képen mindössze vonalak rend-
szere. Törékeny finomság az egyiken, 
a természet könnyed tollvonásai, légies, 
de valóságos. A másikon szilárd oszlo-
pok, a teret csaknem kitöltő fegyelme-
zett függőlegesei és egy vízszintes felü-
leten lágy hullámgörbék. Elegánsan 
ritkulnak-sűrűsödnek az ívek, keresz-
teződések nélkül, pedig abból sem len-
ne baj, hiszen anyagtalanok. 
Mind a négy kép illusztráció lehetne a 

manapság oly divatos, csodákkal, 
misztériumokkal átszőtt kalandtörté-
netekben. Ha kedve van hozzá, játszhat 
vele az Olvasó, sok a lehetősége. A 265-
nek két négyzetszámra bontására csak 
egy: 112 +122.

H. J.

1. Felszeghy Szabolcs (Debrecen, szabolcs.felszeghy@gmail.com)  
– Ősz az ezer tó országában

2. Horváth Miklós (Butyka, hmika@vilaglex.hu ) – Hűs lomb rejtekén – 
Tisza-part Dombrád közelében 

3. Ferencz Gabriella (Pécs, galagonya.bokor@gmail.com) –
Dimenzióváltás

4. Révész Rebeka (rebeka.revesz@gmail.com) – Valaki közeleg
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Az ÉT-galériában bárki kiállíthatja felvételét megosztva élmé-
nyét olvasótársaival. Kérjük, hogy a digitális képet jpg formá-
tumban küldje az eltud@eletestudomany.hu címre. A tárgyro-
vatba írja: ÉT-galéria, és a kísérőlevélben mondja el, amit a 
felvétel körülményeiről és a témáról közlésre érdemesnek tart. 
A beküldő jutalma a „kiállításban” megnyilvánuló elismerés. 

A „hónap képe” 5000 Ft különdíjat kap.

SZABÁLYOK
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Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Fodor Ágnes feladványa

Megoldás: 101; 102

(A piros négyzetekben csak prímszámok szerepelnek, de a felírt 
számok között mindig kimarad felváltva hol egy,  

hol két prímszám. A zöld körökbe mindig a prímszámnál eggyel, 
kettővel, hárommal (stb.) nagyobb szám kerül, egészen  

a forma megtöréséig, ahol ez a folyamat visszafordul, így az utolsó  
prímszám mellé megint a nála csupán eggyel nagyobb szám illik.)

2. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: az A betű

3. fejtörő – Darabont Gergő feladványa

Megoldás: 2 

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 alkal-
mas. A megoldásokat jövő heti számunkban 
közöljük. Jó töprengést, briliáns ötleteket, ered-

ményes gondolkodást kívánunk!

2. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

1. fejtörő –  Mikó Laura Hanna feladványa

Melyik ábra illik a kérdőjel helyére?

3. fejtörő – Darabont Gergő feladványa

Színezze ki az ábrát úgy, hogy minden sorban és oszlopban 
annyi fekete négyzetcsoport szerepeljen, amennyi darab számot 

az ábra szélén lát, az egyes csoportok hosszúsága pedig 
a számok nagyságával legyen megegyező! A számok sorrendben 

szerepelnek, és a fekete csoportok között legalább  
egy üres mezőt kell hagyni.

Az alább felsorolt kifejezések közt egy szó az összefüggés:



Aludj rá egyet!

A közkeletű bölcsesség szerint amikor valamilyen bonyolult 
problémával találkozik az ember, jól teszi, ha alszik rá egyet, 
mert utána könnyebben megtalálja majd a megoldást. Vajon 
az alvás valóban bölcsebbé tesz?

Denise J. Cai, a Kaliforniai Egyetem kutatója és munkatársai 
egy kísérletükben a szunyókálásnak a kreatív feladatmegol-
dásra gyakorolt hatását vizsgálták. A résztvevők először reggel 
9 órakor töltöttek ki egy kreativitástesztet, melyben három, 
egymással össze nem függő szó mellé kellett megtalálni azt a 
negyediket, amelyik mindegyikkel összekapcsolható. Ha pél-
dául a három szó burgonya, anya és víz, akkor a megoldás az 
édes szó, mert ez előtagként mindhárommal összekapcsolható. 
Természetesen a résztvevők a feladványoknak csak egy részét 
tudták megoldani (mindenki így van ezzel), ezért a kutatók 
egy kis rejtett segítséget adtak a megfejtés nélkül maradt rejt-
vényekhez. A segítség abból állt, hogy a szókereső feladatok 
után egy jóval egyszerűbb feladat következett, amelyben ana-
lógiákat kellett megadni: CHIPS: SÓS – SÜTEMÉNY: 
É___ . A résztvevők nem tudták, hogy az analógiás játékban 
megoldásként beírt szavak egy része egyúttal megoldás a ko-
rábban megfejteni nem tudott szókereső feladatokra is.

Tizenkét óra elteltével, este 9-kor a pszichológusok újra az 
alanyok elé tettek egy sor szókereső feladatot. A rejtvények kö-
zött voltak újak és olyanok is, melyek reggel megoldatlanul 
maradtak. Az előző próba óta eltelt időben a résztvevők egy 
része végig ébren volt. Mások aludtak ugyan egy kicsit, de az 
alvás során nem jelentkezett REM-fázis (ez az alvás különösen 
fontos szakasza, ekkor álmodunk), illetve voltak olyan résztve-
vők is, akik aludtak, és REM-fázis is megfigyelhető volt az al-
vásidejük alatt. Nos, akik REM-fázissal aludtak, azoknak a 
teljesítménye 40 százalékkal megugrott az ismerős feladatok 
megoldásában, vagyis képesek voltak hasznosítani a korábban 
kapott „bújtatott” segítséget: össze tudták kapcsolni a látszólag 
nem összefüggő információkat. A másik két csoport eredmé-
nye is javult valamicskét, de korántsem ilyen mértékben. Ez azt 
támasztja alá, hogy valóban érdemes „ráaludni” a problémára, 
de csak akkor, ha álmodunk is, mert csak a REM-fázis segíti 
az információk feldolgozását, újrarendezését. Fontos megfi-
gyelés volt, hogy a teljesen új szórejtvények megoldását a 
REM-es alvás nem segítette – vagyis az ember az alvástól nem 
lesz „okosabb”, csak a korábban begyűjtött információkat ké-
pes kreatívabban újrarendezni.

Uma R. Karmarkar, a Harvard Üzleti Iskola kutatója és mun-
katársai a hétköznapi, összetett vásárlói döntéseket próbálták 
modellezni egy kísérletükben, melyben az alanyoknak négy 
különböző laptoptáskát mutattak be sokféle – pozitív és nega-
tív – információval. A résztvevőket megkérték, hogy értékel-

jék a táskákat, és döntsenek, melyiket vásárolnák meg maguk-
nak. 12 óra múlva mindenkit visszahívtak, és meg kellett is-
mételniük az értékelést és a döntést. Voltak, akiknél a 12 órás 
köztes idő az éjszakai alvást is magában foglalta – ám ennek 
nem volt nagy jelentősége. Akik aludtak egyet a döntésre, 
azoknak sem a vásárlási szándékuk nem erősödött meg, sem 
biztosabbak nem lettek döntésük helyességében.

Mindez azt sugallja, hogy az alvás nem tesz bölcsebbé ben-
nünket. Az viszont számít, hogy az álomlátás fázisában az 
agy egyes területei intenzívebben kommunikálnak egymás-
sal (a hippokampusz gátló hatása csökken, és ezért az agyké-
regben könnyebben terjed szét az aktiváció). Ez a „szaba-
dabb” agyműködés pedig elősegíti az olyan feladatok meg-
oldását, melyekhez a keretek közül való kilépés és meré-
szebb asszociáció szükséges. Mannhardt andrás

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK
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Mesterséges bőrrel 
érzékelő robotok

A Houstoni Egyetem kutatócso-
portja olyan új, nyújtható elekt-

ronikus eszközzel állt elő, mely bőr-
ként használható robotok esetében, és 
lehetővé teszi a hideg és meleg közöt-
ti különbség érzékelését, valamit 
biomedikai eszközökben is használ-
ható. Az eredményeket a Science 
Advances című szaklapban mutat-
ták be. Új a gyártás menete ab-
ban is, hogy könnyen hozzáfér-
hető alapanyagokat használ föl.

Cunjiang Yu mérnökprofesz-
szor, a tanulmány vezető szerző-
je elmondta, hogy ez a fejlesztés 
az első félvezető gumi, kompo-
zit formában, mely lehetővé te-
szi, hogy az elektronikai részek 
megtartsák működőképességü-
ket még akkor is, ha az anya-

kevésbé stabilak és költségesebbek 
voltak, mint a mostani fejlesztés 
eredményeképp nyert anyag. „Stra-
tégiánknak egyik előnye az egyszerű 
gyártási folyamat, valamint az, hogy az 
új anyag jól integrálható, bírja az igény-
bevételt és olcsó” – mondta a kutató.

Yu és a kutatócsoport többi tagja, 
Hae-Jin Kim, Kyoseung Sim és Anish 
Thukral létrehozták az elektronikus 
bőrt, és általa bemutatták: egy robot-
kéz is képes érzékelni azt, hogy egy 
csésze víz forró, vagy jéghideg-e. Az 
elektronikus bőr képes volt kompu-
terjelek értelmezésére is, melyeket a 
kéznek küldtek, és lefordította azokat 
az amerikai jelnyelvre. „A robotkéz a 
kézjeleket olvasható levéllé tudja alakítani, 
melyet egy ember, akár én, képes elolvasni 
és megérteni” – mondta Yu.

A mesterséges bőr csak egyetlen al-
kalmazása a kutatásnak. A kutatók 
szerint az általuk kifejlesztett anyag 

Tenyérnyi park és 
tanösvény – Budán

Budapest egy újabb, szabadon láto-
gatható tanösvénnyel gazdago-

dott. A Budapest Főváros XI. kerület 
Újbuda Önkormányzata a rövid Ko-
mondor utca és az annál hosszabb és 
fölöttébb tekervényes Brassó út által 
határolt saroktelek elhanyagolt és kis-
sé romos közparkjának felújítása mel-
lett döntött. Az eredeti tájépítészeti 
tervek a zöldfelületekkel szemben tá-
masztott olyan új elvárások, mint az 
oktatási és természetvédelmi funkció 
okán, gyökeresen át lettek alakítva. 
Így a meglévő fák és cserjék mellé 37 
fa- és 550 cserjeegyed, valamint 600 
évelő példányt telepítettünk el, míg a 
gyep vadvirágos magkeverékkel lett 
pótolva és felülvetve.

A hivatalos nevén Brassó–Komondor 
Park és Tanösvény neve is jelzi, hogy 
felújításakor abban egy tanösvényt is 
kialakítottunk. Ez utóbbi részeként 3 
nagyobb információs tábla lett felállít-
va, melyeket tanulmányozva a terület 
geológiájával, növény- és állatvilágá-
val, valamint a felújítás szempontjaival 
ismerkedhet meg a látogató, míg a to-
vábbi 43 állomáson egy-egy faj magyar 
és tudományos neve, alaktani leírása, a 
fajhoz kötődő érdekességek kerülnek 

és kárpátaljai bennszülött Jósika-or-
gona, az erdélyi endemikus Borbás-
berkenye, a dél-erdélyi magyar tölgy 
és a pannon-balkáni régióban honos 
zágrábi rózsa is. A magas hegyvidé-
kek fajai, mint a nehézszagú boróka 
és a vöröslevelű rózsa foltjai szin-
tén megcsodálhatók. A kisemlősök 
és madarak táplálására a húsos és a 
veresgyűrű som, az ükörkelonc, az 
egybibés galagonya, a csíkos kecs-
kerágó, valamint a közönséges mo-

got 50 százalékkal megnyújtják. Ezt 
anélkül teszik, hogy bármilyen spe-
ciális mechanikai szerkezetre szük-
ség volna, emelte ki Yu.

A kutató elmondta, hogy a hagyo-
mányos félvezetők törékenyek, és ha 
nyújtható anyagokban használták 
azokat, akkor előtte bonyolult me-
chanikai rendszerbe kellett ágyazni 
mindegyiket. Ezért összetettebbek, 

bemutatásra. A növényfajok össze-
válogatásának fő szempontjává vált, 
hogy jórészt a Kárpát-medencében 
őshonos fajok szerepeljenek, de helyet 
kaptak olyan ritkaságok is, mint az 
élő kövületként ismert páfrányfenyő, 
az ókori hajók alapanyagát szolgáltató 
atlasz cédrus vagy a rágógumi alap-
anyagát adó amerikai ámbrafa is.

A városrész határon túli területeiről 
elnevezett utcák hangulatához il-
lően immár él a parkban az erdélyi 

(A SZERZŐ FELVÉTELEI)
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– mely lágy, hajlítható, nyújtható, 
csavarható – befolyásolni fogja a 
lágy, viselhető elektronikai termé-
kek területét, beleértve az egészség-
ügyi monitorokat, implantátumokat 
és az ember–gép interfészeket.

A nyújtható kompozit félvezetőt egy 
szilíciumalapú polimer, a polidimetil-
sziloxán (PDMS) felhasználásával 
készítették, apró nanovezetékek hoz-
záadásával. Utóbbiak az elektromos 
áram vezetéséhez szükségesek.

„Azt jósoljuk, hogy módszerünk, 
melynek során úgy hozunk létre elasz-
tikus félvezetőt, hogy nanofonalakat 
szívatunk fel gumiba, haladást jelent 
majd a nyújtható félvezetők területén, 
és a nyújtható elektronikai eszközök fej-
lődését vonja maga után széles körű al-
kalmazásokban, mint például mestersé-
ges bőrök, biomedikai implantátumok és 
sebészeti kesztyűk” – írták a kutatók.

(University of Houston)

Sötét pokol

A csillagászok megállapítása sze-
rint a régóta tanulmányozott 

WASP-12b névre keresztelt exo-
bolygó szinte egyáltalán nem veri 
vissza a látható fényt, emiatt majd-
nem koromfekete megjelenésű. Ez a 
felismerés új fényben világít rá a 
bolygó légköri összetételére és rácá-
fol minden korábbi feltevésre.

A kutatók a NASA és az Európai 
Űrügynökség közös programjában 
működő Hubble-űrteleszkóp egyik 
műszere, a képalkotó spektrográf 
(angol rövidítése STIS) segítségé-
vel határozták meg az albedó érté-
két, vagyis hogy mennyi fényt ver 
vissza a planéta. A nem-
zetközi kutatócsoportot a 
kanadai McGill, illetve az 
angol Exeter Egyetem csil-
lagászai vezetik.

„Az első eredmények megle-
pőek voltak” – magyarázta 
Taylor Bell, az erről szóló ta-
nulmány első számú szerző-
je, a kanadai McGill Egye-
tem exobolygó-kutatással 
foglalkozó tanszékének 
munkatársa. A mért albedó 
értéke rendkívül alacsony 
(körülbelül 0,064), azaz az 
égitest kétszer kevesebb 
fényt ver vissza, mint Hol-
dunk (0,12), emiatt a bolygó 
rendkívül sötétnek látszik.

A WASP-12b egy, a Na-
punkhoz hasonló csillag 
körül kering, nagyjából 1400 
fényévnyire. 2008-as felfede-
zése óta az egyik legjobban tanulmá-
nyozott exobolygóvá vált, átmérője 
kétszerese a Jupiterének, keringési 
ideje pedig megegyezik tengelyforgá-
sának időtartamával. Az ilyen égites-
tekre bevezetett osztályozási rendszer 
szerint a forró Jupiter típusú bolygók 
közé tartozik. Mivel túl közel kering 
anyacsillagához, a gravitációs vonzás 
miatt elnyújtott formájú, felszíni hő-
mérséklete a nappali oldalon akár a 
2600 Celsius-fokot is elérheti.

Az alacsony albedó legkézenfek-
vőbb magyarázata a magas hőmér-
séklet lehet. A bolygó nappali oldala 
olyan forró, hogy nincs felhőképző-
dés, az alkálifémek pedig ionizált 
formában vannak jelen. Emellett a 
hőmérséklet ahhoz is elég, hogy a 
hidrogénmolekulákat atomos szer-
kezetűre bontsa, így a légkör inkább 

egy kis tömegű csillag atmoszférájá-
ra hasonlít, mint egy bolygóéra.

Az albedó meghatározásához a ku-
tatók egy 2016 októberében bekö-
vetkező fogyatkozást használtak ki, 
ekkor ugyanis a bolygó közel teljes 
fázisban látszott a gazdacsillaga mö-
gött. Egy exobolygó esetén ez a leg-
jobb módja az albedó megállapítás-
nak, mivel így közvetlenül mérhető 
a fényvisszaverődés, a megfigyelési 
technika azonban tízszer nagyobb 
precizitást igényel, mint más hasonló 
bolygóátvonulás esetén.

A Hubble műszere segítségével a 
csil lagászok több különböző hul-
lámhosszon is megmérhették az 
albedót. Az új adatok alapján meg-

állapítható, hogy az exobolygó lég-
köre atomos hidrogénből és hélium-
ból áll. Eddig mindössze egy hasonló 
vizsgálatot végeztek a HD 189733b 
névre keresztelt, szintén forró Jupi-
ter típusú bolygó esetén. Az adatok 
birtokában Bell és csapata megálla-
pította, hogy a bolygó a látható fény 
kék hullámhosszúságú tartományá-
ban sugároz vissza. A WASP-12b 
esetén azonban alig beszélhetünk 
visszaverődésről, a rendkívül ala-
csony visszasugárzás a vörös tarto-
mányba esik.  

A tény, miszerint a két bolygó 
albedója ilyen jelentős különbségeket 
mutat, felhívja a figyelmet a spekt-
rális megfigyelések fontosságára és 
a forró Jupiter típusú bolygók vál-
tozatosságára. 

(ESA/Hubble Information Centre)

gyoró kiterjedt cserjései hivatottak. 
A vadvirágos gyep kialakításához a 
magvetésen túl évelő fajokat is vá-
lasztottunk, mint a ligeti zsálya, a 
szurokfű és az indás ínfű, így kíván-
juk segíteni a rovarvilág minél sok-
színűbb jelenlétét. Védett fajokkal is 
gazdagodott a sarokpark: gerebcsin 
(Aster amellus), Waldstein-pimpó 
(Waldsteinia geioides), szellőrózsa 
(Anemone sylvestris) és törpemandu-
la (Amygdalus nana) kaptak helyet 
a gyepben. Az egykor idetelepített 
dió-, mandula-, füge-, körte- és 
almafák sem lettek kivágva, sőt, 
még gránátalmát is ültettünk a helyi 
szubmediterrán klíma kiemelésére. 
A park és tanösvény madár- és dene-
vérbarát, a hagyományos odúk mellett 
fakuszodúk is felkerültek a fákra.

Kerényi-nagy ViKtor

A sötét bolygó művészi szemmel
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Mesterséges édenek

A z Éden Projekt egy mestersége-
sen fedett, látványos „beltéri 

esőerdő” megteremtése. Korábban 
e program keretében változtattak át 
egy használaton kívüli délnyugat-
angliai kőbányát 2001-ben. Most az 
Éden Projekt inspirálta sorozatot in-
dítanak világszerte.

Az új projektek, amelyek Kínában, 
Ausztráliában és Új-Zélandon 
indul-nak, a környezeti problé-
mákra fókuszálnak, beleértve a 
talajt, a vizet, az élelmiszert és a 
biodiverzitást is – a program ezekre 
a problémákra ad választ az emberek 
oktatásával és az ökológiai rendsze-
rek helyreállításának támogatásával. 

Az Éden Projekt társalapítója, 
Sir Tim Smit szerint: „Az Éden 
küldetése, hogy ráébredjünk arra, 
mennyire függünk a természeti világ-
tól, és a megszerzett tapasztalattal 
arra motiváljuk az embereket, hogy 
változtassanak a környezetükben, és 
legyenek fontos kérdéseik arról, hogy 
miként is nézhetne ki egy élhető jövő 
a számunkra.”

A kínai Qingdao városában – 
ahol az építkezést csak később 
kezdik meg – az új Éden a víz 
jelentőségével és annak a földi 
életben betöltött szerepével kíván 
foglalkozni, és az eredményeket 
és programokat megosztják majd 
más országokban futó Éden pro-
jektekkel.

Egy másik projekt a föld és talaj fon-
tosságával szeretne foglalkozni, ezt 
Yan’an városába tervezik (közel az 
agyaghadseregéről híres Hszianhoz). 
Ez a jövő szerves eszközeként mu-
tatja be az ökológiai helyreállítást, 
mely során a városon kívüli kimerült 
területből egy termékeny, virágzó, 
mezőgazdasági, ipari és oktatási szem-
pontból aktív völgyet alakítanak ki. 

A pekingi Sheng Lu borvidéken is 
megvalósul egy projekt, mely az ok-
tatásra, kiképzésre fókuszál, illetve a 
lakosoknak egy olyan helyet bizto-
sít, ahol újra kapcsolatba kerülhet-
nek a természettel.

Az ausztrálok a tasmán területen 
található Hobart kikötőt övező, 
természetileg károsodott területet 
fogják regenerálni. Programju-
kat az új fejlesztés zászlóshajójának 
szánják. Céljuk, hogy a szennyezett, 
elhanyagolt területet átalakítsák, és 
biztosítsák, hogy az Éden üzenete új 
közönséget is elérhessen.

Ezenkívül a projekt egy terve a 
többszöri földrengés sújtotta új-
zélandi Christchurch városával és 
közösségével is foglalkozik. Célja, 
hogy a helyi természeti és kulturá-
lis adottságok felfedezésével növelje 
a turistaforgalmat, és visszaállítsa a 
természetes ökológiai rendszert a he-
lyi Avon folyó mentén.

(www.greenfo.hu)  

Mutasd az éneked,  
s megmondom ki vagy!

A laikus megfigyelő számára 
oly egyszerűnek tűnhet el-

dönteni, hogy mely élőlények 
tartoznak egy fajba. Hiszen az 
egyedek nagyon hasonlóak, egy 
adott helyen élnek.  Vagy még-
sem teljesen? A tankönyvi definí-
ció szerint azok az egyedek tar-
toznak egy fajba, amelyek azonos 
helyen élnek és szaporodásra ké-
pes utódokat hoznak egymással 
létre. Ám a besorolás sokszor 
nem i lyen egyszerű, gyakran 
földrajzi akadálya van a párok 
egymásra találásának. Sokszor 
azonban a faji elkülönülés visel-
kedésbeli kü lönb  ségeken múlik.   

A Brit Kolumbia Egyetem or-
ni to ló gu sai Közép-Amerikában 
vé gez tek kutatásokat. A kutatási 
te rü le tü kön 72, küllemre nagyon 
hasonló madárfajt ismertek.

Jelen vizsgálatuk során a ku-
tatók abból indultak ki, hogy a 
madarak azért énekelnek, hogy 
megtalálják a megfelelő párt, il-
letve elűzzék az azonos faj hím-
jeit a saját területükről. Egy-egy 
faj énekét hangszóróról lejátszva 
figyelték a jelenlévő egyedek 
viselkedését. Azt várták, hogy 
az azonos fajú hím éneke heves 
reakciót vált ki, egy idegen faj 
éneke viszont hidegen hagyja a 
hallgatóságot. 

A hang visszajátszásos kísérle-
tek eredményeként csaknem száz 
fajt tudtak megkülönböztetni a 
térségben, vagyis 21 faj jal többet, 
mint ami addig a külső megjelené-
sük és földrajzi elterjedésük alap-
ján ismert volt. A kutatók szerint 

ÉT-ETOLÓGIA

bár nagyon sokat tudunk a mada-
rak énekéről, ezek az eredmények 
arra hívják fel a figyelmet, még 
sok mindent kell tanulni tőlük.

BilKó Ágnes
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TELC nemzetközi és államilag elismert 
nyelvvizsgák 7 nyelvből 4 szinten

Korlát közepe! 13. Látogatás. 15. Tavaszi. 16. Nyelvész, az MTA levelező 
tagja (József, 1873–1931). 17. Kormozó lánggal égő gáz. 19. Korhol. 20. 
Világbajnok olasz labdarúgó, 1982 aranylabdása (Paolo). 25. Sémi nyelv 
régi változata. 26. Júlia kedvese. 29. A találmánya legnagyobbrészt 
ezzel működik. 31. ... mail; légiposta. 33. Az Anna angol megfelelője. 35. 
A lantán vegyjele. 36. Pascal, röv. 37. Hasáb végei!

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: Teleki Zsigmond; Villány; kötött talajon. 

A HÓNAP KÉPE
SZEPTEMBER

Boros Margit (Budapest, bbrm2xis@gmail.com) – Eső után – 
című képe 36. számunkban jelent meg, a 1142. oldalon

A festő nagy előnye, hogy elképzelheti, s akárcsak néhány 
vázlat, jegyzet s persze az emlék alapján is alkothat varázsla-
tos tájképeket. A fotósnak ott kell lennie az alkalmas helyen, 
s főként az alkalmas időben. Az egybeesés néha egy életben 
csak egyszer fordul elő. És további szerencsék is szükségel-
tetnek. Festő ismerősöm elégedetlen volt egyik képével, hóna-
pokig a falhoz támasztva állt befejezetlen. Valamikor aztán a 
kályha lángja megcsillant a kompozíció egy logikátlan pont-
ján. Odafestette a pirosas foltot, s kész lett a mű. Itt a sötét 
lombok közt valahogyan átfurakodott napsugarak tükrözték a 
kompozícióba a logikátlan fényeket.  (H. J.)

Korának  híres lánglovagja volt e heti rejtvényünk fősze-
replője, ám a technikatörténetbe ma is használt találmá-
nyával írta be a nevét, mivel készülékével vízkár nélkül 
tudta eloltani a tüzet  (vízszintes 1. és vízszintes 18., 
valamint függőleges 29.). Jó fejtést kívánunk!

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekerete-
zett négyzetet. A 34-es számunkban elkezdődő, 
17 hetes rejtvényciklusunk végére a négyzetek 
betűi –helyes sorrendbe rakva – egy 105 éve szüle-
tett, Kossuth-díjas anatómus nevét adják ki. A név 
megfejtői között az Élet és Tudomány negyedéves 
előfizetését sorsoljuk ki. 

VÍZSZINTES: 1. A feltaláló neve. 10. Fűszerzöldség. 
11. Fasor szegélyezte út, utca. 12. Az eszperantó meg-
reformálásával létrejött mesterséges nyelv. 13. Virtual 
reference desk (könyvtári tájékoztató fajtája), röv. 14. A 
szamárium vegyjele. 16. Aqua ...; az ákovita (édes pálin-
ka) latin eredetije. 18. Ahogy a feltalálót emlegetik. 
21. Csehország autójele. 22. Híres szobra a Gondol-
kodó (Auguste). 23. Dolgozik a kertben. 24. E vízzel 
kapcsolódik a Balaton a Dunához. 27. Angol női név, 
Esterházy Péter kötetének (1984) címe is. 28. Középen szór! 30. ... 
Costa; 94-szeres portugál válogatott labdarúgó, ma sportvezető. 32. 
A Winnetou-történetek írója (Karl). 34. A háztól távolabb eső telekrész, 
ahol a gazdasági épületek vannak, tájszóval. 36. Katonai vezényszó.

FÜGGŐLEGES: 1. Iskolai táblatörlő eszköz. 2. A z betű angol neve. 3. 
Trósz fia, Ilion névadója. 4. Azonos római számok. 5. Diszkoszt dob. 6. 
Arrafele! 7. Beltéri falat vastag papírlemezzel burkol. 8. Könyvlap része. 9. 
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Idén ősszel több mint 90 ha-
zai településen 150 múzeum 
várja nyitott ajtókkal és szí-
nes programokkal vendégeit 
országszerte a szeptember 
25-től november 12-ig tar-

tó Múzeumok Őszi Fesztiválján.
Az idei rendezvénysorozat a látogatóbarát múzeumok 

koncepcióját szem előtt tartva és Szabó Magda születésé-
nek századik évfordulója apropóján „Az ajtó nyitva 
áll” jelmondat köré szerve-
ződik. A hazai irodalmat 
meghatározó jeles írók, köl-
tők múzeumokban őrzött 
hagyatékára, az irodalom múzeumi környezetben ját-
szott szerepére is ráirányítja a figyelmet.

A nyitott ajtó több mint jelkép: a múzeumok a fesztivál 
alatt vendégségbe hívják mindazokat, akik nyitott szem-
mel, kíváncsisággal és érdeklődéssel fordulnak feléjük. A 
Múzeumok Őszi Fesztiválja a változatos programokkal, 
megnyitott múzeumi kapukkal nem pusztán a kulturális 
értékek megőrzésére, fontosságára kívánja felhívni a fi-
gyelmet, hanem szeretné a XXI. századi modern embe-
rek számára is kézzelfoghatóvá, megélhetővé tenni a mú-
zeumok világát. A programsorozat találkozások sokszínű 
lehetőségét kívánja megteremteni múzeum és közönsége 
között, minden generáció számára. 

A Magyar Mezőgazdasági 
Múzeum és Könyvtárban lát-
ható új, A jégtorony titka 
című őszi kiállítás és játék egy 
képzeletbeli sarkvidéki uta-
zásra, izgalmas kincskeresésre 
hívja a látogatókat, akik egy 
mesebeli kaland résztvevője-

ként megismerhetik a káprázatos jégvilágot, miközben 
megtévesztő feladványok és agyafúrt akadályok teszik 
próbára bátorságukat és ügyességüket. A több mint 
1000 négyzetméteren elterülő kiállítás és játék új témá-
val, megújult látványvilággal, különleges installációk-
kal, trükkös feladványokkal, szöveges játéklappal és 
ajándékkal várja a kalandvágyó látogatókat.

A fagyos tájakon átívelő kaland során a látogatóknak 
fel kell kutatniuk a hajdani jégóriások elveszett arany-
kincsét, melyet megkaparintott egy fondorlatos Kincs-
vadász. A kapzsi tolvaj sarkvidéki Jégtornyába zárkózva, 
hét lakat alatt őrzi értékes zsákmányát. Az expedíció bá-
tor tagjai azonban eljuthatnak a Kincsvadász búvóhelyé-
re, és visszaszerezhetik az elbitorolt kincset. A képzelet-
beli tájakon barangolva a kincskeresők váratlan akadá-
lyokba ütköznek, miközben a torony leleményes ura lép-
ten-nyomon váratlan trükkökkel zavarja össze az 
elméjüket és az érzékeiket. A feladványok megfejtéséhez 

ÉT-IRÁNYTŰ ÉT-IRÁNYTŰ	 Bánsághy Nóra rovata

bátor szívre, éles szemre, biztos fülre és jó szimatra is 
szükség lesz. Ám ha minden titkot kifürkésznek, a juta-
lom sem marad el! A kalandos felfedezésre november 
5-ig van lehetőségük a vállalkozó szellemű látogatók-
nak – kicsiknek és nagyoknak egyaránt!

Az 500 éves reformáció em-
lékévében a Petőfi Irodalmi 
Múzeum legújabb, Hű, mint 
az árny, tiszta, mint a fény 
című kiállításában az unitáriu-

sokat talán legismertebbé tévő regény, Jókai Mór Egy az 
Isten című művét helyezi a középpontba. Nem csupán 
azért, mert jelentős műtárgyakkal tudják megjeleníteni a 
művet, hiszen birtokukban vannak a mű autográf részle-
tei, díszkiadásának különböző példányai vagy kínai és an-
gol fordítása vagy Keserü Ilona illusztrációsorozata is; 
sokkal inkább a jelennek szóló üzenete miatt – a főhős a 
béke és a türelem feltétlen híve, mégsem képes kitérni a 
konfliktusok elől, hogy védelmezze szeretteit.

A november 12-ig látható tárlat bemutatja az író kul-
tikus diadalútját és az alapélményeket jelentő látogatást 
Torockón, valamint a Magyar Unitárius Egyháznak az 
irodalomhoz fűződő viszonyát.

Kétszáznál is több műtárgy, nyolc-
vannyolc digitális fotó és három 
filmrészlet révén kel életre a láto-
gató előtt az emblematikus távol-
keleti nagyváros, a húszas-har-
mincas évek Sanghaja és a két vi-
lágháború között működött, híres 
budapesti Sanghay bár.

A Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti 
Múzeum nagyszabású Sanghay–

Shanghai: Párhuzamos eltérések Kelet és Nyugat 
között kiállítása a két helyszín, Sanghaj és a megidézett 
időszak ellentmondásos hazai Kelet-képét jól reprezentáló 
Sanghay bár által szimbolizált két világ hasonlóságaira 
és különbözőségeire helyezi a fókuszt. Célja, hogy a 
Sanghajban akkoriban élő és tevé-
kenykedő magyarok hagyatékát 
bemutatva bepillantást engedjen a 
kínai metropolisz valóságába, va-
lamint hogy a Kelet által megih-
letett magyarországi műalkotá-
sok felvonultatásával felvillantson 
eddig alig vagy egyáltalán nem 
kutatott területeket. A 2018. áp-
rilis 8-ig nyitva tartó tárlatot 
kultúrtörténeti előadássorozat, 
építészeti nap, tematikus workshopok, havonta jelentke-
ző Sanghaj-filmklub és múzeumpedagógiai foglalkozá-
sok színesítik.  

Ősszel a múzeumban

Fagyos kaland

Két világ

Jelennek szóló üzenet
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A hátlapon
A rőtvállú vanga
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A rőtvállú vanga (Calicalicus ru fo car
palis) a rendszertan jelen állása sze-
rint 37 fajt számláló van ga félék csa-
lád (Vangidae) tagja. Nem túl nagy 
madár,  verébméretű, jelentős ivari 
dimorfizmussal. A hímekre – lásd 
hátlapunk felvételét – jellemző a ki-
terjedt fekete torokfolt s a szárny 
felső oldalán látható rozsdaszínű 
mező, mely a nagy karfedő tollakra 
is ráterjed. 

Közeli rokonához, a tágabb elterje-
désű rozsdafarkú vangához (Calica
licus madagascariensis) nagyon hason-
lít, attól feltűnő világossárga szemé-
vel, valamint szárnyának kiterjed-
tebb rozsdafoltjával különbözik.

A húsz évvel ezelőtt, 1997-ben is-
mertté vált madár Madagaszkár dél-
nyugati részén, Toliara közelében él, 
ahol az első példányt is gyűjtötték. 
Élőhelye egy sajátos fás vegetáció: a 
laposan elterülő tengerparti mész-
kőplatón kialakult sűrű, néhol átha-
tolhatatlan tüskés bozótot átlagosan 
2 méter magasságú cserjék alkotják, 
helyenként 3–4 méterre kiemelkedő 
kisebb fákkal. A cserjést egy fává 
növő kutyatejféle, az Euphorbia 
stenoclada jellemzi.  A madárfaj élet-
módjáról, fészkeléséről még szinte 
semmit sem tudunk.

Néha a tudomány malmai is lassan 
őrölnek. Erre jó példa az itt bemuta-
tott faj esete is. Már 1947-ben be-
gyűjtötték az első példányt, amely 
évtizedekig ott hevert egy múze-
umban rozsdafarkú vanga néven, 
míg valaki fel nem ismerte benne az 
önálló fajt, s leírta a tudomány szá-
mára. 

Kép és szöveg: 
Bankovics attila
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Mi	mindent	tud?!
Éjt nappallá téve dolgozik, sose 
pihen, mindig szorgoskodik az új 
robotkolléga. Milyen vele együtt 
dolgozni? Elveszi majd az én mun-
kámat is? Egy-két lusta és ügyet-
len kollégát már elküldtek, mert ő 
jobban csinálja. Rám is sor kerül 
majd? 

Az	öregedés	legújabb	tényezője
Egyre több tudós vallja, hogy az 
öregedés idegrendszeri szabályo-
zás alatt állhat, a folyamatot a 
hipotalamusz nagyban befolyásol-
ja. Az utóbbiban található neurális 
őssejtek osztódásaikkal új neuro-
nokat hoznak létre, ám osztódása-
ik gyakorisága időskorban lecsök-
ken.  Ebben központi szerephez 
jutnak az őssejtek által felszabadí-
tott exoszómák, pontosabban az 
ezekben található mikroRNS-ek.

Széchenyi	'13
Széchenyi Kinga a híres történelmi 
család sarja – a háború után már szár-
mazásának árnyékos oldalát ismerhet-
te meg. Emlékeit és kutatásai eredmé-
nyét okulásul állította össze az utókor-
nak. A kitelepítést-felszabadító hatá-
rozatokat 1953 augusztusában kezdték 
kézbesíteni, egyszerre nem túl sokat, 
hogy a visszatérők tömege ne keltsen 
feltűnést a vasúti csomópontokban...
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