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Ezúttal – rendhagyó módon – egy ajánlórovatunkat sze-
retnénk ajánlani. A mai sajtóvilágban már egy nyomta-
tott hetilapnak is kell, hogy legyenek a papíron megjele-
nő tartalmai mellett, azokkal összhangban készülő, 
mégis bizonyos mértékig önálló életet élő online rovatai. 

Lapunk ilyen világhálós újítása a közösségi média fel-
használói számára készülő karikatúra-sorozatunk a 
Facebookon, amellyel kiemelt aktuális tartalmainkra 
szeretné ráirányítani a figyelmet grafikusunk, Kiss Ne-
meskéri Zsuzsanna. Rajzain cikkeink témáit egyedi, 
különleges nézőpontból láttatja. 

Figyeljék, fogadják szeretettel – és mosollyal!
G.Á.
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	 Új	lehetőség	 
a	skizofrénia	
kezelésében

A skizofrénia egy pszichiátriai 
betegség, amit a gyakran a sze
mélyiség hasadásaként tartanak 
számon, valójában azonban a 
hallucinációk, téveszmék, za
vart gondolkodás, érzelmi si
várság és motivációhiány a leg

jellemzőbb tünetek. Általában fiatal 
felnőtt korban alakul ki és gyakran 
élethosszig tart. Az emberek közel 
1 százalékát érinti a betegség, ezért 
igen intenzíven kutatják. A közel
múlt nagy felfedezése volt, hogy 
a gliasejtek, az idegsejtek védel
mezői és táplálói, részt vesznek az 
idegsejtek közti kommunikáció
ban is. Ennek kapcsán felvetődött, 
hogy szerepük lehet a skizofréni
ára jellemző idegélettani változá
sok kialakulásában is. Egy bostoni 
kutatócsoport legújabb publiká
ciójában arról számol be, hogy a 
gliasejtek egy típusa (asztrociták) 
érintett az egyik ilyen változásban.

A skizofréniás betegek neuro fi zio
ló giájának egyik jellegzetes elváltozá
sa az NMDA(NmetilDaszpartát)
receptorok csökkent hatékonyságú 
működése. A receptor aktivitása 
összefüggésben van az acetilkolin 
sejtek közötti térben lévő mennyisé
gével az agyban. Az acetilkolin egy 
neurotranszmitter, amelyet az előagy 
sejtcsoportjai juttatnak az agy külön
böző területeire. Az NMDA-receptor 
működésének egy további jellemzője, 
hogy csak egyszerre két különböző 
jelátvivő anyag bekötése esetén nyit
ja meg a részét képező ioncsatornát. 
A jelátvivők egyike a szerin, amelyet 
az asztrociták bocsájtanak ki és mivel 
az asztrociták felszínén is megtalál
hatók az acetilkolin receptorai, ezért 
felmerült, hogy az acetilkolin az 
asztrociták közreműködésével szabá
lyozza az NMDAreceptorok aktivi
tását (a szerin felszabadítása által). 

Az acetilkolin mennyisége a sej
tek közötti térben az éberséggel 
együtt változik, ébrenlét alatt a 
legmagasabb, mélyalvás közben 
pedig a legalacsonyabb. A kuta
tók egerek agyában vizsgálták az 
asztrociták által kibocsájtott szerin 
mennyiségének napszaktól függő 
változását. Ehhez egy NMDA-
receptorokban gazdag agyterületen 
mérték a posztszinaptikus potenciá
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Y lok nagyságát, ami főleg az NMDA-
receptorok aktivitásától és így a szerin 
mennyiségétől is függ. Ezután nagy 
mennyiségű szerint adtak az agysze
letekhez, és megvizsgálták az így ki
alakuló posztszinaptikus potenciálok 
nagyságát. Mivel így már az összes 
NMDAreceptor aktiválódott, a po
tenciálok összehasonlításával becsülhető 
az adott napszakra jellemző szerinszint. 
A szerin mennyisége az állatok éber 
szakaszában fokozatosan emelkedett és 
a végére tetőzött, pihenés közben pedig 
fokozatosan csökkent, vagyis az éber
séggel együtt változott.

Az éberség és a szerin mennyisége 
közötti összefüggést további vizsgá
latokkal igazolták. Az alvásmegvo
nás a szerinszint megemelkedését 
okozta, illetve az aktívabb állatok 
szerinszintje is magasabb volt. Mivel 
az éberség és az acetilkolin meny
nyisége összefüggnek, a kutatók az 
acetilkolinreceptorok aktivitását 
befolyásoló anyagok szerinszintre 
gyakorolt hatását is megvizsgálták. 
Az acetilkolinreceptorok aktivi
tását fokozó agonisták növelték, 
míg az antagonisták csökkentették 
a szerinkoncentrációt az agyszele
tekben. Végül géntechnológia al
kalmazásával is megerősítették az 
acetilkolin és a szerin felszabadulása 
közti kapcsolat létezését.

Tehát az acetilkolin mennyisé
ge szabályozza az asztrociták által 
kibocsájtott szerin mennyiségét, 
ami az NMDAreceptorok akti

vitását befolyásolja. A folyamat 
viselkedésre és kognícióra gyako
rolt hatása egyelőre nem világos, 
viszont az NMDAreceptorok 
szabályozásának újabb részletei 
hasznosak lehetnek a skizofrénia 
kezelésében. A betegség tünetei
nek enyhítésére jelenleg használt 
antipszichotikumok hosszú távú 
használata súlyos mellékhatásokkal 
jár, ezért nagy az igény a kezelés 
újabb lehetőségeire. Az acetilkolin 
receptor aktivációja fokozhatja 
a skizofréniás betegek NMDA
receptorainak aktivitását, ezzel ta

lán a tünetek enyhülését hozhatja. 
Jelenleg az utolsó klinikai stádiu
mok egyikében van egy acetilkolin
agonista tesztelése, tehát hamarosan 
tisztázódhat a kutatók által feltárt 
folyamat gyakorlati jelentősége.

ReichaRdt RicháRd

	 Tűz	és	jég

19 000 évvel ezelőtt kezdődött és 
10 000 évig tartott az a folyamat, 
amikor szokatlanul sok és nagy 
jéghegy szakadt le az Antarktisz 
gleccsereiről. Michael Weber kölni 

paleoklimatológus szerint így a Dé
li-sark jelentősen hozzájárult a tenger 
szintjének akkori megemelkedéséhez. 
A folyamat oka pedig valószínűleg a 
meleg tengervíz volt.

A kutató és csapata a német 
Polarstern nevű kutatóhajó fe
délzetéről közel 50 méter hosszú 
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Asztrocita (sárgával a sejttest, kékkel az asztrocita saját- és a környező sejtek sejtmagja)
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(DRI) úgy gondolják, hogy tudják 
a kérdésre a választ. A Déli-sark 
nyugati részén elterülő Marie Byrd-
föld 3460 méter magas vulkánja a 
Mount Takahe, melynek utolsó ki
törése Kr. e. 5550-re tehető. A vul
kán körülbelül 17 500 évvel ezelőtt 
volt a legaktívabb, akkor 192 évig 
tombolt. Ez az idő egybeesik a tér
ségben végbement fokozott jégolva
dással. Miután McConnell és társai 
megvizsgálták az általuk vett ten
gerfenékmintákat, abban nehézfé
mekben és halogénekben – mint 
például klór vagy bróm – gazdag 
vulkánkitörés nyomaira bukkan

tak, még a Mount Takahetól közel 
3 kilométerre is. McConnell szerint 
„a kitörés egybeesik a déli féltekén, a 
legutóbbi jégkorszak végén bekövetke-
zett leggyorsabb éghajlatváltozással, és 
a globális üvegházgáz-koncentráció meg-
növekedésével”.

magmintákat vett a Weddell és 
Scotia-tenger fenekéről. „A jég-
hegyek kavicshordalékot hoznak ma-
gukkal a szárazföldről a tengerbe. 
Amikor a jég elolvad, az a hordalék 
a tengerfenékre süllyed, és ott rétege-
sen lerakódik” – magyarázza a fo
lyamatot Gerhard Kuhn az Alfred
Wegener-Intézettől. „A minták 
segítségével meg tudtuk állapítani, 
mikor érkezett különösen sok jéghegy 
ebbe a térségbe.” 

Ez alapján megállapították, hogy 
a gleccserek 19000 évvel ezelőttől 
kezdve nyolc fázisban nagyon sok 
és nagy jéghegyet indítottak út
jukra. A legtöbbet kb. 
14 600 éve, pont ak
kor, amikor a tengerek 
szintje nem egészen 
500 év alatt 16 métert 
emelkedett. Weber és 
társai úgy gondolták, 
hogy az emelkedé
sért felelős vízmeny
nyiség legalább fele 
az Antarktiszról szár
mazott, ahol az ol
vadási folyamatot az 
odaáramló szokatlanul 
meleg víz gyorsította.

A jégtakaró kb. 19 000 
évvel ezelőtt kezdődött 
zsugorodására, a szél
irányok megváltozásá
ra és a napsugárzás beeső szögének 
módosulására Weberen kívül más 
kutatók is felfigyeltek, de az okát 
eddig nem tudták kideríteni. Jo-
seph R. McConnell és nemzetközi 
csapata a nevadai Renoban talál
ható Desert Research Instituttól 

McConnell a vizsgálati eredmé
nyek alapján azt feltételezi, hogy a 
halogén elemekben bővelkedő vul
kánkitöréseknek köze lehet ezek
hez a folyamatokhoz. Napjainkhoz 
hasonlóan ózonlyuk keletkezett az 
Antarktisz fölött, ami az egész déli 
félteke klímájának nagyarányú vál
tozásához vezetett.

A Proceedings of the National 
Academy of Sience szaklapban meg
jelent tanulmányhoz a DRI labo
ratóriumában elemezték a tenger
fenékből vett mintákat, közülük 
volt olyan is, amit több, mint 3400 
méter mélyről hozták fel. A vizs
gálat során olyan kémiai szabály
talanságokra bukkantak, melyeket 
egyértelműen a Mount Takahe 
kitöréseihez tudtak hozzárendelni. 
Hasonló elemzések különböző dé
lisarki minták alapján korábban is 
történtek, de azok még nem voltak 
ilyen részletesek, a tudósok azon
ban gyanították, hogy a vulkánki
töréseknek köze lehet a klíma átala
kulásához.

Az Antarktiszon eddig is 47 tűz
hányót tartottak számon, de a sark
kutatók meg akarták tudni, hány 
vulkánt rejt még a helyenként 4 
kilométer vastag jégtakaró. A dé
li-sarki Ross-jégtől az Antarktiszi-
félszigetig 3500 kilométer hosszú
ságban végül még 91 vulkánt talál
tak, de nem kizárt, hogy a konti
nens más részein további tűzhányók 
várnak felfedezésre.

Egyelőre nem tudni, hogy van-e 
köztük olyan, amely még aktív le
het. Kitörés esetén kétséges, hogy 
az erupció észrevehető lenne a fel
színen is, de a vulkán fölötti jég
réteg biztosan megolvadna, ami a 
vízszint emelkedéséhez vezetne, és 
a jégtakaró szerkezetét is destabili
zálná. Ugyanakkor a jégtakaró fo
lyamatos zsugorodása aktiválhatja a 
jelenleg még alvó vulkánokat.

hesz MaRianna

	 A	nyál	mikrobái	 
és	a	környezet	

Az Egyesült Királyság kuta
tói felfedezték, hogy az ember 
nyálában lakó mikroorganiz
musok közösségét az befolyá
solja leginkább, hogy az ember 
milyen háztartásban él. A ta
nulmányt az American Society 
for Microbiology folyóiratában, 
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Vulkán az Antarktiszon

Mount Takahe
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az mBio® című lap
ban publikálták. A ta
nulmányból kiderül, 
hogy sokkal nagyobb 
szerepet játszik a száj 
mikrobiótájának össze
tételében a korai, kör
nyezetből érkező hatás, 
mint a genetikai ténye
zők. A nyálban lakó 
baktériumok kulcsfon
tosságú szerepet játsza
nak a száj és az egész 
szervezet egészségének 
megőrzésében.

„Kezd általánosan el-
terjedni a tudás, misze-
rint kapcsolat áll fenn a 
mikrobiótánk és az álta-
lános egészségünk között. 
Ez önmagában is jó ok arra, hogy fel-
kutassuk, mi is zajlik a nyálunkban, 
hogyan érkeznek oda a baktériumok, 
és milyen munkát végeznek ott” – 
mondta Adam P. Roberts, a Liver
pool School of Tropical Medicine 
(Egyesült Királyság) szenior előadó
ja, akinek területe az antimikrobális 
kemoterápia és rezisztencia. Liam 
Shaw, a UCL Genetics Institute di
ákja hozzátette: „A szájüregben ter-
mészetes módon több száz baktérium-
faj él, melyek megakadályozzák, hogy 
a kívülről érkező baktériumok megtele-
pedjenek, ám ők maguk is okozhatnak 
betegségeket a szájüregben.”

A kutatócsoport arra volt kíván
csi, hogyan jön létre a nyálban a 
mikrobióta, és melyek azok a té
nyezők, melyek befolyásolják, mely 
baktériumokat tartalmazza. Ro
berts kollégája, Andrew M. Smith, 
az UCL mikrobiológusa, kivételes 
mintához fért hozzá: egy kiter
jedt, askenázi zsidó család DNS 
és nyálmintáihoz. A család tagjai 
négy városban, három kontinensen 
szétszórva éltek. Ez lehetővé tette, 
hogy a kutatócsoport azt vizsgálja, 
hogy a nyál mikrobiótájában látha
tó különbség mennyire függvénye 
a gazda genetikájának, és mennyire 
a környezetnek. Mivel a családtagok 
ultraortodox askenázi zsidók voltak, 
ugyanazt a kulturálisan meghatáro
zott étrendet és életmódot követték, 
így ennek a tényezőnek a hatását nem 
kellett figyelembe venni. A családta
gok DNSét már szekvenálták, így a 
kutatóknak egyedülálló és precíz in
formációjuk volt az egymáshoz való 
viszonyokról is.

Shaw és társai szekvenálták a csa
ládtagok bakteriális DNSét, mely 
a nyálban volt található. A vizsgá
latban 157 családtag és 27 askenázi 
zsidó kontrollszemély vett részt. A 
mikrobióta magját, mely közös volt, 
a Streptococcus, Rothia, Neisseria, és 
Prevotella baktériumok alkották.

A baktériumfajok szintjén előálló 
különbség okának megállapításához 
Shaw és társai statisztikai módszere
ket használtak, melyeket az ökológia 
területéről emeltek át. Olyan ténye
zőket hasonlítottak össze mint közös 
háztartás, város, életkor, genetikai 
rokonság. Magasan győzött a közös 
háztartás tényezője annak tekinteté
ben, hogy kik osztoznak ugyanolyan 
összetételű mikrobiótában. „Azaz a 
személyek közötti különbséget az hatá-
rozza meg, hogy a helyi környezetünk-
ben érintkezünk, és megosztjuk a mikro-
organizmusainkat” – összegezte Shaw.

Házastársak, valamint szülők és 
10 évnél fiatalabb gyerekek, akik 
egy háztartásban éltek osztoz

tak leginkább a közös 
mikrobiótában. „Az érint-
kezésnek nem is kell olyan 
intimnek lenni, mint például 
a csók. Az emberek keze 
nyálas, és hozzáérnek min-
denhez a házban. A tíz 
évnél fiatalabb gyerekeknek 
hasonlóbb a nyáluk baktéri-
umtartalma a szüleikéhez, 
mint az idősebb gyerekek-
nek, talán amiatt, mert az 
idősebb gyerekek önállóbb 
személyekké válnak” – 
mondta Roberts.

A kutatócsoport gondo
san megvizsgálta azt is, 
vajon a genetikai rokon
ság befolyásoljae a nyál 
mikrobiótájának össze

tételét. Amikor a rokonsági fokot a 
családfa alapján mérték, akkor kicsi, 
de statisztikailag jelentős befolyást 
találtak. Ám amikor a genetikai 
szekvenálásból nyert információkat 
használták, ami a rokonsági fokot 
sokkal pontosabban méri, akkor a ge
netikai alapú összefüggés eltűnt. Más 
szavakkal, egy személy genetikája 
nem játszik szerepet abban, hogy mi
lyen mikrobióta alakul ki a nyálban.

„A családfa nem mindig fedi le a valós 
genetikai rokonságot abban a tekintet-
ben, hogy a családtagok milyen mennyi-
ségű genomon osztoznak” – mondta 
Shaw. Roberts más kutatókat is arra 
biztat, hogy folytassanak nagy min
tán mikrobiótakutatásokat humán 
genetikai információk segítségével 
ahelyett, hogy a családfákra bíznák 
magukat.

A kutatás kimutatta, hogy a fel
növekedés alatt megosztott kör
nyezet játssza a fő szerepet abban, 
hogy melyik baktérium-életközös
ség telepszik meg a nyálban. An
nak tudatában, hogy a megosztott 
környezet irányítja a mikrobiótát, 
talán egy nap képesek leszünk irá
nyítani a kialakulását, mondta Ro
berts. Példának felhozta a gyökér
hártyagyulladást, mely általánosan 
elterjedt fertőző ínybetegség, me
lyet a mikrobiótával hoznak ösz
szefüggésbe. „Ha megértjük, milyen 
tag jai vannak a mikrobiológiai életkö-
zösségnek a nyálban, mely felelős az 
egészségért, akkor változtathatunk a 
mindennapi viselkedésünkön úgy, hogy 
változzon a mikrobiótánk” – összegezte 
a tanulmány.
Forrás: American Society for Microbiology

Gyökérhártya-gyulladás

A felnövekedés közben a környezet játssza a fő szerepet abban, hogy melyik 
baktérium-életközösség telepszik meg a nyálban (KÉP: MONET / FOTOLIA)
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A svájci kormány szerepét be-
töltő Szövetségi Tanács már a 
magyar forradalmat vérbe-

fojtó szovjet fegyveres beavatkozás 
megindulása után két nappal, novem-
ber 6-án kifejezte készségét 2000 ma-
gyar menekült befogadására. E létszá-
mot egy héttel később már 4000-re 
emelték. November 27-én pedig ígé-
retet tettek további 6000 menekült 
ideiglenes befogadására. A Svájci Vö-
röskeresztet bízták meg a magyar me-
nekültek Svájcon belüli szállításának és 
ideiglenes elszállásolásának megszer-
vezésével. A költségek fedezésére a 
Vöröskereszt adománygyűjtést indí-
tott Magyarország érdekében. Az 
érintetteket először üdülőtelepeken, 
diákszállásokon, szállodákban és lak-
tanyákban helyezték el. Majd sokak-
nak közülük igen hamar lakásokat 
ajánlottak fel.

Kitüntetett figyelem  
és nehézségek

Az új élet megkezdése számos nem 
várt nehézséggel járt. Befogadási le-
hetőségeket főként gyermekes csalá-
doknak ajánlottak fel, sokkal na-
gyobb számban voltak azonban egye-
dülálló fiatal menekültek. Sokan nem 
akarták elfogadni a nekik felajánlott 
munkát, mondván: tengerentúli to-
vábbutazásra várnak. Ausztriából va-
ló elszállításukkor ugyanis ezt ígérték 

AZ 1956-OS MAGYAR MENEKÜLTEK SVÁJCBAN

nekik. A források szerint sok mene-
kült becsapva érezte magát, és egész 
csoportok fenyegetőztek azzal, hogy 
illegálisan visszatérnek Ausztriába. 
Továbbá 1957. január folyamán ki 
kellett üríteni a menekültek szállásául 
használt laktanyákat a kezdődő kato-
nai kiképzések miatt. Nehezen meg-
oldható problémát jelentett az újon-
nan érkezők csekély nyelvtudása és a 
serdülőkorúak különösen magas szá-
ma, akiknek a kezelése az életkori sa-
játosságokból adódóan pszichológiai 
nehézségekkel járt.

A magyar menekülők svájci befoga-
dásának alapelvei közé tartozott, hogy 
előzetesen nem válogattak közülük. 
Minden magyar menekült huzamos 
tartózkodásra jogosító engedélyt ka-
pott. A svájci hatóságok kinyilvánítot-
ták, hogy a menekültek „Svájcban ma-
radhatnak, ameddig csak akarnak, azzal a 
feltétellel, hogy a kívánalmaknak megfele-
lően viselkednek.” Nagy gondossággal 
foglalkoztak a magyarok ügyével, 
akiknek a többi külföldihez képest pri-
vilegizált helyzetet biztosítottak. Ez 
a kitüntetett figyelem nyilvánult 
meg abban is, ahogyan a katonai ha-
tóságok aprólékos precizitással meg-
szervezték a befogadótáborokat az 
ingyenes postai szolgálattól, a zseb-
pénz biztosításán át addig a lehetősé-
gig, hogy a menekültek értéktárgyai-
kat ingyenesen elhelyezhették a 

Banque Populaire Suisse-ben (Svájci 
Népi Bank) Bernben. Igyekeztek 
megrövidíteni a tábori körülmények 
között eltöltendő időt, és a lehető leg-
gyorsabban integrálni a magyar me-
nekülteket a svájci közösségbe, lehető-
vé téve számukra a normális életet. Így 
Svájcban nem voltak lázongások és éh-
ségsztrájkok. Kezdettől fogva döntő 
fontosságúnak tekintették, hogy a 
magyar menekültek megfelelő körül-
mények között mielőbb munkába áll-
janak. A hatóságok, a segélyszerveze-
tek és a sajtó egyaránt az új jövevények 
iránti megértő hozzáállásra buzdított.

A befogadók reakciójának  
két szakasza

A svájci lakosság hatalmas lelkesedés-
sel értesült a magyar forradalom hírei-
ről. Egymást érték a tüntetések, szoli-
daritási nyilatkozatok, segélygyűjtési 
akciók. A november 4-i szovjet be-
avatkozás híre sokként érte a svájci 
közvéleményt. A legtöbb nagyváros-
ban, így Zürichben, Bernben és Genf-
ben egyetemisták tüntetéseire került 
sor. Több tízezer aláírással petíciókban 
követelték a Szövetségi Tanácstól, 
hogy szakítsa meg a diplomáciai kap-
csolatokat a Szovjetunióval. A kom-
munista irányzatú Svájci Munkáspárt 
(PdA) tagjait számos támadás érte. A 
lakosság lelkesedése és szolidaritása 
nagymértékben megkönnyítette a 

Az 1956-os forradalom szovjetek általi leverését követő magyar menekült-
hullám, illetve a befogadásukra szervezett nemzetközi segélyakció a 
magyar és az egyetemes történetnek egyaránt kiemelkedő fejezete. Az 
európai viszonylatban is jelentős, mintegy 200 ezer fős menekülttömeg ellá-
tása, a befogadási országokba szállítása és integrálása a nemzetközi mene-
kültsegélyezés különleges sikere, melyben az ENSZ-család intézményei 

meghatározó szerepet játszottak. E történet egyik legérdekesebb epizódja éppen Svájcban játszó-
dott le, mely ország területéhez és lakosságszámához képest a legtöbb magyar menekülőnek adott 
új otthont. A hugenották befogadásának emlékéhez hasonlóan az 1956-os magyarok megsegítése is 

a svájci kollektív emlékezet részévé vált.

FELEJTHETETLEN 
FOGADTATÁS

Magyar menekültek egy Svájcba 
tartó vonatra szállnak fel
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nemzetközi segélyezésre eredetileg 
szánt pénz összesen körülbelül 6,5 mil-
lió frankot tett ki.

Az 1956-os magyar forradalom me-
nekültjeinek befogadása a számos ne-
hézség ellenére kétségtelen siker volt. 
A lakosság számarányához képest 
messze a legtöbb magyar menekültet 
Svájc fogadta be. 1957. március 31-ig 
12 040 fő érkezett, ami a lakosság 
2,397 ezreléke (a második Kanada 
17 559 menekülttel, ami 1,099 ezrelék). 
Mintegy 500 (más források szerint 
600) menekült egyetemista került 
svájci egyetemekre. 1957. augusztus 
végére a magyar menekültek 72%-a 
már kereső tevékenységet folytatott, 
főként az iparban.

A befogadás sikerének okait kutatva 
megfigyelhetők a korabeli nyugati vi-
lágra általánosan jellemző tényezők: 
Svájc is aláírta az 1951-es genfi mene-
kültügyi egyezményt. Ez a dokumen-
tum képezte a magyar menekültek 
svájci befogadásának nemzetközi jogi 
hátterét. Svájc – noha nem volt a 
NATO tagja – a hidegháború nem-
zetközi kontextusában egyértelműen a 
nyugat részének tekinthető. Így példá-
ul nem exportált a szovjet blokkba a 
COCOM-listán szereplő termékeket. 
Az erőteljes antikommunizmussal ösz-
szefüggésben Svájcban is tetten érhető 
a szovjet blokkból érkező „hideghábo-
rús menekültek” pozitív megkülön-
böztetése a hatóságok és a lakosság ré-
széről egyaránt. A menedékjog elnye-
rése számukra az 1970-es évek köze-
péig semmilyen nehézséggel nem járt. 
A menekültek ügyét a Svájcban tar-
tózkodó külföldiek ügyétől elkülönít-
ve kezelték, és nem érintették őket a 
bevándorlókkal szemben fokozatosan 
bevezetett korlátozások sem. Az anti-

kommunizmusnak, egyes más nyuga-
ti országokhoz – így Franciaországhoz 
és Olaszországhoz – hasonlóan Svájc-
ban is voltak igen heves megnyilvánu-
lásai. 1956. november 7-én erőszakos 
demonstrációkra került sor Bernben a 
szovjet nagykövetség körül és Genfben 
a szovjet ENSZ-küldöttség épületénél, 
ahol éppen ünnepi fogadást tartottak. 
A nagy gazdasági prosperitás és a mun-
kaerő iránti növekvő igény Svájcban 
szintén megkönnyítette a menekültek 
letelepedését. A bruttó hazai termék 
(GDP) 1956-ban 6,4%-kal, 1957-ben 
pedig 4%-kal növekedett.

Sajátos jellemzők
Vannak azonban a magyar mene-
kültek befogadásának sajátosan sváj-
ci jellemzői is. A XIX. század óta 
megfigyelhető a gondolat, hogy a 
menekültek befogadásának van egy 
sajátos svájci hagyománya, amely a 
„humanitárius hagyományhoz” kö-
tődően a nemzeti identitás fontos ré-
sze. E koncepció fejlődésének fontos 

svájci hatóságoknak a magyar mene-
kültek letelepítése érdekében tett 
erőfeszítéseit. Az állami szervek 
szimbolikus gesztusokkal is erősítették 
a lakosság szolidaritását: 1956. no-
vember 20-án reggel harangzúgást 
követően országszerte három perces 
csendes megemlékezést tartottak.

1957. januártól azonban a lakosság 
rokonszenvének csökkenését figyel-
hetjük meg. A negatív élményeket jól 
tükrözték a kantonális rendőrségek 
igazgatóinak 1957. március 15-én tar-
tott értekezletén elhangzott beszámo-
lók az egyes kantonok helyzetéről és 
újabb magyar menekültek befogadá-
sának lehetőségeiről. Erőteljes kritikák 
fogalmazódnak meg a betelepülő ma-
gyarok egy részének a munkához való 
hozzáállásával kapcsolatban. Neu-
châtel Kanton küldötte például kifej-
tette, hogy „teljesen megteltek. Nincs 
semmilyen munka és szálláslehetőség a 
magyarok számára. A nálunk lévő magya-
rok 10-15%-nak sajnálatos magatartása 
teljesen megsemmisítette a svájci lakosság 
erőfeszítéseit és lelkesedését.” Ezért 1957 
tavaszán a sikeres befogadás érdeké-
ben a svájci kormányzat újra mozgósí-
totta országa közvéleményét.

A Szövetségi Tanács 1957. május 17-i, 
a Szövetségi Gyűléshez küldött üzene-
te az adott időpontig hozzávetőlegesen 
áttekinti Svájc pénzügyi hozzájárulását 
a magyar menekültek nemzetközi és 
svájci befogadásához. Az irat szerint a 
teljes költséget 30 millió (akkori) sváj-
ci frankra becsülték (1 svájci frank 
1956-ban a mai svájci frank mintegy 
négyszeresét érte), amihez még hozzá-
jön a dokumentum által kérelmezett 
és elnyert újabb 7 millió frank. Az ösz-
szeg nagyságrendjét jól érzékelteti, 
hogy a svájci állam által 1955−1956-ra 

Az első magyar menekültek megérkeznek 
Buchs pályaudvarára (Sankt Gallen kanton)

Buchs pályaudvarán A Vöröskereszt kórházvonata 
Buchs-ban 

Laktanya átalakítása a magyar menekültek 
számára (Liestal) 
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Az időszakos elemek közül kieme-
lendő a magyar menekültek befoga-
dása kapcsán ható biztonságpolitikai 
szempont: Markus Feldmann, a Szö-
vetségi Tanács igazságügyi és rendé-
szeti ügyekért felelős tagja, 1956-ban 
a konföderáció elnöke, november 
közepén az akkor Ausztriában tar-
tózkodó 40 000 magyar menekültet 
komoly katonai kockázatnak tekin-
tette a nyugati szövetségesek 1955-
ös kivonulása után még védtelen 
Ausztria, és áttételesen Svájc számá-
ra is. Továbbá a szovjet hadsereg 
magyarországi beavatkozása által ki-
váltott felháborodás talán hangsúlyo-
sabb és tartósabb volt Svájcban, mint 
másutt nyugaton. Svájc az egyike 
volt azon három országnak, amelyek 
tiltakozásuk kifejezéseképpen boj-
kottálták a Melbourne-i Olimpiai Já-
tékokat (Spanyolország és Hollandia 
volt a másik kettő).

Antikommunizmus
Mivel magyarázható a svájci lakos-
ság körében megfigyelhető különö-
sen mély antikommunizmus? Mér-
tékadó svájci történészek arra hívják 
fel a figyelmet, hogy a náci Német-
ország összeomlása nyomán érzett 
megkönnyebbülés Svájcban hamar 
átadta a helyét a kommunista nagy-
hatalom előrenyomulása miatti ag-
godalomnak. Értelmezésük szerint a 
náci veszély idején kialakult mentali-
tás és védekező beállítódás rávetült a 
kommunista expanzióra és ideológi-
ára is. Azzal a különbséggel, hogy 
míg a közvetlen veszélyt jelentő nácik 
címére csak óvatos, burkolt kritikák 
fogalmazódtak meg, addig az anti-
kommunizmust és a szovjetellenessé-
get – a NATO védelmi rendszerének 

állomásaként Max Petitpierre, a 
Szövetségi Tanács külügyekben ille-
tékes tagja az 1940-es évek közepén 
megfogalmazta a „semlegesség és 
szolidaritás” politikáját, mint Svájc 
külpolitikájának alapvető paradig-
máját. A szolidaritás elemének hang-
súlyozása fontos eszköze volt a má-
sodik világháború végére kialakuló 
külpolitikai elszigeteltség feloldásá-
nak: a győztes szövetségesek ugyanis 
felrótták Svájc együttműködését a 
tengelyhatalmakkal. Maguk a Svájc-
ba érkezett magyar menekültek is a 
svájci identitáskonstrukció részeivé 
váltak: befogadásukkor a lakosság 
eleve feltételezte, hogy politikai 
okokból hagyták el hazájukat, a sajtó 
sajátosan svájci tulajdonságokkal ru-
házta fel őket, igyekeztek a két nép 
történelmét párhuzamba állítani 
(például harc a Habsburgok és más 
nagyhatalmak ellen). Ugyancsak ré-
gi svájci hagyománynak tekinthető, 
hogy azok a csoportok, amelynek 
szociális, szakmai helyzete, ideológi-
ája vagy vallása a legközelebb áll az 
adott menekültekéhez, főszerepet ját-
szanak befogadásukban. Így volt ez a 
hugenották vagy az 1789-es francia 
forradalom menekültjeinek érkezése-
kor is. Ennek megfelelően 1956-ban 
az egyetemista szervezetek és az 
egyetemi hatóságok különösen aktív-
nak mutatkoztak a menekült magyar 
egyetemisták ügyének rendezésében. 
Az 1956-os magyarok, valamint az 
1968-as csehszlovákok esetében a 
svájci lakosság ismerte, illetve ismerni 
vélte a menekülés indokait, míg az 
1970−1980-as években a Harmadik 
Világból jöttek esetében gyakran 
nem, ami csökkentette a befogadási 
hajlandóságot irányukban.

közvetett haszonélvezőjeként – teljes 
nyíltsággal ki lehetett fejezni. A svájci 
antikommunista hullám éppen az 
1956-os magyar forradalom brutális 
leverésére adott válasz idején tetőzött.

Egyes svájci történészek feltételezik, 
hogy a svájci hatóságok magyar me-
nekültek irányában tanúsított külö-
nösen befogadó hozzáállásának kiala-
kításához hozzájárulhatott az a törek-
vés is, hogy enyhítsék a zsidó mene-
kültekkel kapcsolatban a második 
világháború idején gyakorolt svájci 
politika miatt megfogalmazott éles 
kritikákat. Maga az a tény, hogy a 
Karl Ludwig professzor által a témáról 
készített, és már 1955-re befejezett je-
lentést csak 1957 tavaszán hozták nyil-
vánosságra, mégpedig a magyar me-
nekültek rendkívül bőkezű befogadá-
sáról szóló függelékkel együtt, e törté-
nészek szerint arra a szándékra utalhat, 
hogy ezzel kívánták enyhíteni a jelen-
tés által szintén megfogalmazott kriti-
kákat.

A  magyar menekültek befogadása 
lehetőséget adott a semleges Svájcnak, 
hogy kifejezze a szovjetek felé elítélő 
véleményét és a nyugati táborhoz tar-
tozását egyaránt. Hasonló magatartás-
nak lehettünk tanúi 1963-ban a tibeti 
és 1968-ban a csehszlovák menekültek 
Svájcba érkezésekor is. 

Az 1956-os magyar menekültek 
svájci befogadása különösen sikeres 
vállalkozás volt. A hidegháborús 
szembenállás tekinthető a rendkívü-
li eredményesség legfőbb tényezőjé-
nek. A nemzetközi konfrontáció ál-
tal felerősített következetes kor-
mányzati politikai akarat volt képes 
a befogadás során felmerülő ezernyi 
nehézség legyőzésére.

KecsKés D. Gusztáv

Zürichi egyetemisták fáklyás felvonulása 
Magyarországért 

1956. november 7. Tüntetés a berni szovjet 
nagykövetség előtt 

Egyetemisták Magyarországra küldendő  
ruhákat válogatnak (Lausanne) 
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1.
rész

Luther Márton Ágoston-rendi 
szerzetes 1517. október 31-én 
Wittenbergben a hagyomány 

szerint kiszögezte a vártemplom kapu-
jára 95 pontból álló tételeit, amelyben 
ismertette álláspontját, hitet téve a hit 
általi egyedüli üdvözülés mellett, elítél-
ve a búcsúcédulák (feloldozólevelek) 
árusítását, amelyek megvásárlása ese-
tén állítólag csökkennek a halál utáni 
szenvedések. 1516–1517-ben ugyanis 
Albert mainzi érsek a búcsúcédulák ré-
vén igyekezett összegyűjteni a szüksé-
ges források ráeső részét a római Szent 
Péter-bazilika felépítéséhez, illetve sa-
ját adósságai kifizetéséhez. Luther 
1517. október 31-én levelet írt Albert 
püspöknek, amelyben tiltakozott a bú-
csúcédulák árusítása ellen. A levélhez 
csatolta a búcsúcédulák erejét és haté-
konyságát kétségbe vonó vitairatát, 
amely később a 95 tétel néven vált is-
mertté. A tételeknek rendkívüli hatása 
volt: futótűzként terjedtek a Német-
római Birodalomban, és sok hívet sze-
reztek maguknak. Nézetei először 

Habsburg Mária udvarában je-
lentkeztek, majd az erdélyi szá-
szok között váltak elfogadottá.

A protestantizmus 
kialakulása

Luther fokozatosan eltávolodott 
a római vezetéstől. Ezzel egy 
időben a svájci Ulrich Zwingli, 
a zürichi főtemplom lelkésze, 
majd Kálvin János ( Jean Calvin) 
1535-ben Svájc francia részében, 
Bázelben írta meg világhírű mű-
vét, A keresztény vallás rendszere 
címmel, amely az egész francia 
reformáció fejévé tette. Életében 
a latin szöveg 14, a francia 
szöveg 10 ki a dást ért meg. 
(Magyarra Szenczi Molnár 
Albert fordította). E mozgalmak 
tagjait a pápasággal szembeni 
tiltakozás – protestálás – miatt 
protestánsoknak ne vez ték el, 
így alakult ki a ke resz tény ség új 
nagy ága: a protestantizmus.

Kálvin fő tanítása a predesztináció, az 
eleve elrendelés elve volt. Az ember – 
tanítása szerint – köteles erkölcsös és te-

vékeny életet élni. Kálvin a reformáció 
új irányzatát vitte sikerre Genfben, 
amelynek alapján a református egyhá-
zak ma is működnek világszerte. Rend-
szerét és a református egyházat kálvi-
nizmus néven is emlegetik. A nyugati 
világra egyetlen más protestáns egyház 
sem gyakorolt ennél mélyebb és tartó-
sabb hatást.

A magyar kultúra  
meghatározó kötőanyaga

A reformáció eszméi Magyarországon a 
XVI. században, a török uralom idősza-
kában terjedtek el, több forrásból táplál-
koztak és példátlan gyorsasággal teret 
hódítottak. Mivel Magyarország élénk 

5 0 0  É V E S  A  R E F O R M Á C I Ó

HITÚJÍTÁS A XVI. SZÁZADI 
MAGYARORSZÁGON

A reformáció a XVI. századi Nyugat-Európa szellemi forradalma volt, amely a katolikus egyház hibái-
ra adott válaszként indult. A nyugati uralkodók már nem fogadták el az egyház abszolút és egyetemes 
hatalmát. A nemesség az egyházi vagyon megszerzésére törekedett. A polgárság bírálta a klérus 
romlottságát és megvetette a tudatlanságot. A kutatás szabadsága, az emberről alkotott új felfogás 

ellentétbe került a katolikus egyház addigi világszemléletével.

Wittenberg látképe 1536-ban

Luther Márton kiszögezi feliratát  
a wittenbergi vártemplom kapujára
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ház a latin nyelvet felcserélte az 
anyanyelvekre, s a lelkész az 
anyanyelv fejlesztője, a köznapi 
beszéd, s a fogalomkincs csi-
szolója lett. Iparos- és jobbágy-
paraszt-csemeték ezrei kerül-
hettek „értelmiségi” szintre a 
megreformált egyházak anya-
nyelvi iskolahálózatában. 

De a nemesi udvarokban is hó-
dított a reformáció. Az uralko-
dó a közösség javára rendelte-
tett, és ha ez nem működik, az 
önkény általánossá válik, akkor 
a köznek szembe kell fordulnia 
vele – vezették le a reformált 
rendek Kálvin tanaiból a politi-
kai ellenállás jogát. Ahogy né-
met földön, úgy Magyarorszá-
gon is ez volt a rendi ellenállás 

eszmei bázisa az abszolutizmusra törő 
katolikus Habsburgokkal szemben.

A katolikus egyház csak évtizedek 
múlva mozdult a megújulásra. A lelke-
kért folytatott harcban a protestantiz-
mussal egyenrangú oktatási programo-
kat hirdetett. Jelentős hatása lett a fellen-
dülő tanítórendnek, a piaristáknak, de 
főleg a katolikus egyház „elit csapatá-
nak”, a jezsuitáknak. Miközben az is-
tentisztelet nyelve továbbra is a latin ma-
radt, okultak a protestánsok sikereiből és 
az anyanyelvi kultúra felé fordultak. A 
királyi Magyarországon a barokk kato-
likus ihletettséggel és tematikával, kato-
likus univerzalizmussal terjedt: az új 

kapcsolatban állt a klasszikus értelem-
ben vett reformáció egyik bölcsőjével, a 
reformáció tanai először az észak-
nyugat-dunántúli és felvidéki német, 
valamint az erdélyi szász városokban 
váltak ismertté és gyökereztek meg. Bu-
dán pedig a humanizmust és az „új ke-
gyességet” (devotio moderna) egybeol-
vasztó, Rotterdami Erasmusszal levele-
ző, s annak műveit olvasó kör élt. A re-
formáció gondolatával rokonszenvező 
személyek főleg Mária királyné körül 
csoportosultak. Mindez azonban alig 
sugárzott túl a király környezetén, 
jóllehet egyes bibliafordítási kísérle-
teknél kimutathatók erasmusi hatások 
(Komjáti Benedek, 1533, Pesti Gábor, 
1538). Mivel azonban az ország irányítá-
sa jórészt Habsburg befolyás alatt állt, és 
az országnagyok zöme német volt, a né-
metellenes magyar nemesi csoport a re-
formációban is idegen ügyet látott, ezért 
reformációellenessé vált. Az országgyű-
léseken, ahol a magyar nemesség volt 
többségben, több alkalommal (1523, 
1525) törvényt hoztak a reformáció el-
len, de végrehajtásukra alig került sor.

A XVI–XVII. század fordulóján a 
lakosság (beleértve a nemességet is) 
80–85 százaléka már valamelyik refor-
mált vallás tanait követte. A lelkipásztor 
új funkciót kapott: házasodott, így csa-
ládjával is kötődött a gyülekezethez. 
Mivel léte a gyülekezettől függött, fi-
gyelmét is a közösségi keretek működ-
tetésére irányította. A hódoltságban a 
reformált lelkész emberségben és ke-
reszténységben megtartó erő volt, bele-
simult a korábbi igazgatási, bíráskodási 
és erkölcsi keretekbe. A reformált egy-

templom- és középítkezések, a templo-
mi zene, az udvari festészet új európai 
stílusirányzat lett. Mindezek a követke-
ző század magyar kultúrájának meg-
határozó kötőanyagává váltak. A ma-
gyar állam jövőjéről és lehetőségeiről 
folytatott vitákban a politikai állásfog-
lalás párosult a felekezeti hovatarto-
zással: a katolikus egyház Habsburg-
barát volt, míg a protestáns egyházak-
hoz tartozók – mindenekelőtt a refor-
mátus hívők – nemzeti királyságot 
kívántak. A megosztottság bizonyos 
mértékig a XX. századig kihatott a ma-
gyar politikai gondolkodásra.

A tanok terjesztői és irányzatai
A mohácsi csatavesztést (1526. augusz-
tus 29.) követően nem volt lehetőség 
Magyarországon a reformáció hívei-
nek üldözésére, sőt a katasztrofális hely-
zet még szabadabb utat nyitott az új ta-
noknak: teljes létbizonytalanságban 
üdvbizonyosságot hirdetett. Az evan-
géliumi tanítás terjedését, befogadását 
segítette, hogy a prédikátorok tudása, 
tiszta életvitele, erkölcsi magatartása hi-
telessé tette mondanivalójukat az őket 
hallgatók előtt. A reformátorok az 
evangéliumi tanítás népszerűsítésére, az 
emberekhez való közelebb vitelére az 
irodalom minden válfaját felhasznál-
ták: a prédikációt, a drámát, az egyházi 
éneket stb.

A reformáció tanainak első ma-
gyarországi terjesztői Grineus Si-
mon és Vinschemius Vitus budai ta-
nárok, Kordatus Konrád és Speratus 
Pál voltak. Speratus Pált 1522-ben, a 

Luther Márton
Kálvin János

Meliusz Juhász Péter szobra Debrecenben 
(Füredi Richárd alkotása)
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reformáció tanainak terjesztése 
miatt kiutasították Bécsből. Dévai 
Bíró Mátyás Kassán, Budán és 
Debrecenben, Sztárai Mihály pedig 
főként Tolnában, Baranyában és  a 
Dráván túli részeken járult hozzá a 
reformáció terjedéséhez. Meliusz Ju-
hász Péter alapította meg a magyar 
kálvinista egyházat, amely Debrecen-
ben működött; a város ekkor kapta a 
„kálvinista Róma” elnevezést.

A lutheri tanítások a legkorábbi tartós 
sikert az erdélyi és szepességi szászok 
között érték el. Az erdélyi szászok re-
formációja Johannes Honterus (1498–
1549) brassói lelkész, a felső-magyar-
országi pedig Leonhard Stöckel (1510–
1560) bártfai rektor nevéhez fűződik. 
Stöckel szerkesztette meg a magyaror-
szági reformáció első nagy jelentősé-
gű, lutheri szellemű hitvallási iratát, 
amellyel a felvidéki öt szabad királyi vá-

ros védekezett I. Ferdinánd király előtt 
az eretnekség vádja ellen (Confessio 
Pentapolitana, 1546).

Az iskolai és vallási igények miatt sorra 
alakultak a nyomdák. Nagyszebenben 
már 1529-ben működött a szászok 
nyomdája, Nádasdy Tamás országbíró 
sárvár-újszigeti nyomdája adta ki 1541-
ben Sylvester János Újtestamentum-for-
dítását. 1549-től Kolozsváron a 
Hoffgreff György által alapított nyom-
da dolgozott, amely nemcsak vallási 
könyveket adott ki, hanem Tinódi Lan-
tos Sebestyén törökellenes harcokat 
megéneklő históriás énekeit is. Szép 
számmal virágoztak más műfajok is: 
bibliai történetek, históriai elbeszélések 
(Farkas András, Székely István, Heltai 
Gáspár), zsoltárfordítások (Batizi And-
rás, Sztárai Mihály, Szegedi Gergely, 
Kecskeméti Vég Mihály). A kialakuló 
dráma (Sztárai Mihály: Az igaz papság-
nak tüköre vagy Válaszuti György Debre-
ceni disputája) ugyanúgy a protestáns-ka-
tolikus, vagy az unitárius-református 
hitvitákat szolgálta, mint a kor csaknem 
valamennyi irodalmi műfaja.

A reformáció irányzatai közül először a 
lutheri terjedt el Magyarországon, majd 
az 1550-es évek elejétől egyre inkább te-
ret hódított a helvét (svájci, református) 
irányzat is. A Felső-Tiszavidéken élő 
protestánsok a tarcali zsinaton, 1562-ben 
nyilvánították saját egyházukat kálvinis-
tának. Erdélyben a tordai (1563) és a 

nagyenyedi (1564) zsinatokon váltak 
külön felekezetekké a szászok és ma-
gyarok, mindkét csoport saját püspö-
köt is választott magának. A Tiszántúl 
17 egyházmegyéje a debreceni zsinaton 
(1567), a Tolna és Baranya megyeiek pe-
dig a hercegszőllősi zsinaton (1576) fo-
gadták el a helvét hitvallást: a dunántúli 
felsőbb vármegyék protestánsai a csepre-
gi szóvita után, 1591-ben váltak ketté.

Az anabaptista és egyéb kisebb irányza-
tok mellett az antitrinitárius (Szenthá-
romságot tagadó, unitárius) tanokat val-
lók szervezkedtek, főként Blandrata 
György és Dávid Ferenc buzgólkodása 
mellett Erdélyben, majd nézeteik onnan 
átterjedtek Nyugat- és Dél-Magyaror-
szágra is. A Királyhágón innen és túl a 
szászok, a dunántúli felső vármegyék-
ben a magyarok nagy része megtartotta 
hite alapjául a Luther-féle Augsburgi 
Hitvallást (Ágostoni Hitvallás). A széke-
lyek és más magyar nemzetiségű protes-
tánsok pedig csatlakoztak a svájci (hel-
vét) reformációhoz, hitük alapjait a hei-
delbergi alapműből sajátítva el (Heidel-
bergi Káté vagy Helvét Hitvallás).

Az első prédikátorok az evangélium 
hirdetését, a lelkek mentését, a nép 
megmaradását tartották elsődlegesen 
fontosnak, nem az egyház szervezeti 
kiépítését. Azonban a történelmi hely-
zet alakulása, a szükség létrehozta az 
egyházi intézményrendszer felállítá-
sát, amelyhez rendelkezésre állt a már 

jól kiépített középkori rendszer 
váza. Ezt igyekeztek megújult 
tartalommal kitölteni. Így a 
XVI. század végétől kiépült a 
magyar protestáns, majd kü-
lön-külön az evangélikus és 
református egyházi szervezet.

A gyülekezeteket a lelké-
szek kormányozták, kisebb 
területek, egyházmegyék élé-
re espereseket (szeniorokat) 
választottak, több szeniorátus 
egy szuperintendenciát (püs-
pökséget) alkotott, élén a szu-

per intendessel (püspökkel). (A pres bi-
té riumok csak a XVII. századtól je-
lentek meg a református egyházban; 
a nem lelkészi elemek, a földesurak 
patrónusi jogon pártfogókként szól-
hattak bele az egyház életébe.) A sze-
nior és szuperintendens jogkörét, ha-
táskörét a zsinatok (lényegében lel-
készgyűlések) által megalkotott „ká-
nonok” szabályozták, és ezeknek a 
szinódusoknak tartoztak a tisztség-
viselők beszámolási kötelezettséggel. 
Ezek a testületek a reális szükségle-
tek miatt gyakran közigazgatási fel-
adatokat s az erkölcsi rend fenntartá-
sát is szolgálták.

Magyarország felekezeti képe a 
XVI. század végén úgy alakult, hogy 
az ország körülbelül 3,5 milliós ke-
resztény lakosságának mintegy fele a 
református, negyede az evangélikus 
egyházhoz tartozott. A fennmaradó 
egynegyed rész az unitárius, orto-
dox és katolikus egyház híve volt. 
Az ország összlakosságának tehát 
85–90 százaléka protestáns lett.

Juhász Dániel

A szandaszőlősi 
református templom

(fent)
A sopronnémeti 

evangélikus templom
(balra)

A budakeszi református 
templom (légifelvételen)

Kálvin János
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ökológiájának kutatását, így jelen-
leg az ELTE-n is főként ezzel fog-
lalkozom.
– A hallgatók oktatásában is régóta 
részt vesz.
– Az egyetemi életnek a legfonto-
sabb értéke az, hogy hallgatókkal 
foglalkozunk, mert szerintem az na-
gyon jó dolog, ha valaki tud hatni a 
diákokra. A hallgatók adják meg az 
igazi értelmét az egyetemi munká-
nak. Jelen pillanatban is több PhD-
hallgató és jó néhány szakdolgozó 
munkáját segítem.
– A vasutakat, utakat és csator
nákat az ökológiában átfogó néven 
vonalas létesítményeknek nevezik 
– milyen negatív hatásaik vannak 
ezeknek természetvédelmi szem
pontból?
– Kétfelé lehet bontani a választ: 
vannak a közvetett és a közvetlen 
hatások. A közvetlen hatás a legin-
kább látványos: amikor elütnek 
egy állatot, akkor szerencsétlen el 
fog pusztulni. Rosszabb esetben az 
ember is sérül az autóban. Nem 
gondolnánk, de a közvetett hatá-
sok hosszú távon akár súlyosabbak 
is lehetnek. Ide tartozik például a 
fragmentáció, azaz amikor felda-
rabolódik egy élőhely. Mondok 
egy jelenleg aktuális témát: az igen 
ritka, Magyarországon fokozottan 

védett emlős, a földikutya esetét. 
Tegyük fel, hogy egy környéken 
csak egy egész pici területen fordul 
elő ez a faj, és ott egy utat építe-
nek. Ha az út kettévágja az állo-
mányt, az azt jelenti, hogy a két 
populáció nem tud egymással sza-
porodni, és ilyenkor egy idő után 
akár mind a két oldalon eltűnhet-
nek az állatok. Ha elválasztanak 
egymástól területeket, akkor an-
nak beltenyésztés, genetikai le-
romlás is lehet a következménye. 
Az autópálya mellett a védőkerítés 
és a pályatest között mindig van 
egy szélesebb rész. Ott általában 
kaszálják a füvet, van valamilyen 
növényzet, de a jellege elüthet a 
környező területektől. Megjelenik 
tehát egy folyosóhatás: olyan ide-
genhonos fajok terjedhetnek a vo-
nalas létesítmények mentén, ame-
lyek eleve nem is tartoznának az 
adott terület élővilágához. A fenti-
ek azt mutatják, hogy nagyon ösz-
szetett hatásokról beszélhetünk.
– 2016 decemberében a tekintélyes 
Science című lapban jelent meg a 
Természetvédelmi Biológiai Tár
sa ság (Society for Conservation 
Biology) nevű nemzetközi tudomá
nyos szervezet kutatóinak elemzése 
a Földön még megmaradt útmentes 
területek kiterjedéséről. A cikk ter

– Hogy alakult az eddigi pályája?
– Bár jelenleg az Állatrendszertani és 
Ökológiai Tanszéken kutatok és ta-
nítok, a rendszertan és ökológia 
mellett sok más dologgal is foglal-
koztam életem során. Az első mun-
kahelyem egy állattenyésztési kutató-
intézet volt, ahol állatokat operáltam, 
élettani dolgokkal foglalkoztam. 
Onnan átmentem a Gyógy szer kutató 
Intézetbe, ahol többek között anti-
biotikumok kifejlesztésével és a ké-

rődzők ben dő fer men tá ció já val fog-
lalkoztam. De a pályám során végig 
megtartottam, továbbvittem a szak-
dolgozati témámat, a kisemlősök 

I N T E R J Ú  FA R K A S  J Á N O S S A L
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Magyarországot nemzetközi összehasonlításban is sűrűn 
hálózzák be a vonalas létesítmények, azaz utak és vas-
utak. Évente több százezer állat pusztul el az elütések, 
ütközések miatt, ráadásul az állatok állományait is szét-
szabdalják ezen létesítmények. Farkas János, az ELTE 
Állatrendszertani és Ökológiai Tanszékének adjunktusa 
kollégáival áttekintette, melyek azok a forró pontok, ahol 
a legtöbb probléma adódik. Emellett meghatározták, hogy 
milyen egy ideális vadátjáró, és a gócpontokba kihelyez-

hető vadriasztókkal is kísérleteznek.

Áthaladó békákra figyelmeztető tábla  
a Kopácsi-réten, a magyar-szerb-horvát határ 

környékén (BAJOMI BÁLINT FELVÉTELE)
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– Természetesen sokkal kisebb az 
esélye, hogy ütközzenek állatok-
kal azok, akik vonattal vagy busz-
szal utaznak, mint akik külön au-
tókkal utaznak. Ráadásul a na-
gyobb járművel való ütközéseknél 
a sérülések is sokkal kisebbek.
– Önök vizsgálták, hogy milyen 
az ideális vadátjáró. Mire jutot
tak?
– Ausztriában lehet jó példákat 
látni, ha az ember Hegyeshalom 
után megy Bécs felé. A vadátjáró 
lehetőleg legyen minél szélesebb, 

legyen talajtakarása, a felszíne ne 
legyen leaszfaltozva, és legyen va-
lamilyen növényzeti borítottsága. 
Tehát a természetes élőhelyet tük-
rözze, és akkor használják az álla-
tok. Sajnos sokszor jó helyre ter-
vezik a vadátjárót, de hiányoznak 
a fent említett paraméterek, és 
emiatt nem használják az állatok.

Manapság nagyon sok próbálko-
zás van a tájak szétszabdalásának 
feloldására, de ahhoz, hogy a mai 
viszonyokhoz jól alkalmazkodó 
rendszert hozzunk létre, ehhez 
további támogatások lennének 
szükségesek. Mivel minden állat-
faj különbözőképpen reagál az 
utakra, nem lehet egységes meg-
oldást találni. Mindig az lenne a 
lényeg, hogy az adott fajra, az 
adott problémára dolgozzunk ki 
megoldást.

Bajomi Bálint

mat, a környező területek jellegét. 
Ezen információk alapján meg tud-
juk mondani, hogy egy adott he-
lyen mekkora az esélye annak, hogy 
ott valamilyen állatot elüssenek. A 
rendszerünk abban a folyamatban 
segíti a döntéshozókat, hogy egy 
pályázatnál eldöntsék, hol létesüljön 
ökológiai átjáró vagy békaalagút.
– Milyen eredményre jutottak? 
Mik a fő konfliktuszónák?
– A gyorsforgalmi utaknál és az 
autópályáknál egyértelműen min-
dig a csomópontok azok, amik 

problémásak. Ugyanis ezen utak-
nál védőkerítés van az útpálya 
mellett, és ha a kerítés ép, akkor az 
állatok nagy része nem tud bejutni 
a pályatestre. De a csomópontok-
nál véget érnek ezek a kerítések, és 
ott könnyedén be tudnak menni az 
állatok. A másik típusú gócpont a 
vízfolyások környéke, ami az al-
sóbbrendű utaknál is problémás 
szokott lenni. Nagyon sok állat 
követi az árkokat, vízfolyásokat; 
ide be tudnak menni az állatok, és 
a vízfolyásoknál nehéz lezárni az 
útra való bejutást.
– Egyegy autóban többségében 
1–2 ember ül, míg egy vonat jóval 
több embert szállít egyszerre. Ki 
lehetne számolni, hogy a személy
autónál, autóbusznál és a vonat
nál átlagosan mennyi az elütött 
állatok egy utaskilométerre eső 
száma?

mészetvédelmi szempontból szomo
rú képet festett. Európában és ezen 
belül Magyarországon mennyire 
sűrű az úthálózat?
– Természetesen Európa nagy ré-
sze – főként a nyugati országok, 
de Közép-Európa is – nagyon sű-
rű úthálózattal rendelkezik. Ma-
gyarországon kiemelkedően sűrű 
a hálózat; az utóbbi évek és a kö-
zeljövő gyorsforgalmi úthálózat 
fejlesztései még inkább ezt erősí-
tik.
– Vannak arra becslések, hogy 
Magyarországon évente hány állat 
pusztul el a közvetlen hatás, tehát 
az ütközés nyomán?
– Ha csak a kisebb állatokat néz-
zük Magyarországon, és a teljes 
úthálózatot – nem csak a gyors-
forgalmi utakat –, akkor ez sok 
százezer állatot jelent. Csak sün-
disznóból például 40 ezret gázol-
nak el évente. Az alsóbbrendű 
utaknál, ha az ütközés nem okoz 
kárt az autóban, akkor a vezetők 
legtöbbször nem is jelentik be eze-
ket a károkat.
– Készítettek egy egész országra 
vonatkozó, modellezésen, térin
formatikán alapuló kutatást. Mi 
volt ennek a célja?
– Magyarországon nagyon fontos 
a védett és fokozottan védett álla-
tok védelme. Mint korábban em-
lítettem, nagyon sok állatot ütnek 
el az utak mellett. A leggyakoribb 
és egyben a legismertebb a békák 
elütése. Természetvédők rendsze-
resen szerveznek békamentéseket: 
átviszik az állatokat az út egyik 
oldaláról a másikra, hogy az au-
tók ne gázolják el a békákat. 
Ugyanakkor sok más védett állat 
is áldozatul esik a forgalomnak. 
Mindezek miatt elindítottunk 
egy kutatást, melynek során mo-
dellezéssel készítettünk a magyar-
országi védett gerincesekre egy 
térképet. Ez tartalmazta az autó-
pályák és az alsóbbrendű utak 
egyes szakaszainál, hogy mekkora 
az esélye, hogy ott egy bizonyos 
fajt elüssenek. Ennek a modellnek 
a megalkotása során a Talajkutató 
Intézettel közösen készítettünk 
egy térinformatikai rendszert. Fi-
gyelembe vettük a fajok élőhely-
igényeit és az utakon levő forgal-

Vadátjáró Ausztriában, Hegyeshalom és Bécs között (BAJOMI BÁLINT FELVÉTELE)
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Capaccio meséi

Az állatok környezeti jelenléte az emberiség legelső él-
ményei közé tartozik, a tűzzel, a mennydörgéssel, az év-
szakok változásával együtt. Nem csoda, hogy sem a tár-
sadalmi, sem a személyes élet nem képzelhető el nélkü-
lük. És természetesen a kultúra, a vallás és a tudomá-
nyok sem: az irodalom, a művészetek számtalan ága 
tükrözi vissza az állatvilágot és egyes fajait, megszemé-
lyesített példányait; a politeizmusok állatistenei, a mono-
teizmusok állatvilága egyaránt a földi és túlvilági élet 
szereplői. Mindezeken túl tudományok, tudományágak 
– biológia, zoológia – születtek tanulmányozásuk, meg-
ismerésük nyomán.

Aiszóposz és Phaedrus történetei persze azon túl, hogy 
állatokról is szóltak, keletkezésük korának még nem dif-
ferenciálódott tudását ugyancsak magukba foglalták: 
keveredik bennük a mitológia, az átté-
teles pszichológia, emberi és állati lélek-
tan, a kor tudásának megfelelő termé-
szetismeret, naiv etológia, valamint a 
tanító szándék. Hagyományuk tovább 
élt a középkorban és az újkorban is, a 
XVI–XVII. század fordulóján élt 
Giulio Cesare Capaccio a Tanmesék, 
apológusok című munkájának bevezető-
jében maga veszi számba forrásait, s 
különbözteti meg a fabulát és az 
apológust.

A szerző történetei két részből állnak, 
az olvasóra szöveg és illusztráció (met-
szet) gyakorol együttes hatást. Utóbbi 
legtöbbször egy pillanatba sűrítve mu-
tatja be a tanmese lényegét – és ezzel 
erősítve a megértést –, mint például A 
férfi és a festő címűben, amely egyéb-
ként vándortörténet, korábbi szerzők-
nél is előfordul. Üzenetének lényege az 
a feszültség, amely a művész képeinek 
szépsége és gyermekeinek rútsága kö-
zött feszül. S amikor erről kérdezik, azt 
válaszolja, hogy képeit nappal, világosban, gyerekeit vi-
szont sötétben csinálja, s míg az első esetben a nap fénye 
segít a színek formázásában, addig a sötétben nem tud 
figyelni arra, miként ábrázolja a szemeket és az állat. 
Ennek a történetnek nyilván lehetne freudista olvasata 
is, amitől most tekintsünk el, az viszont elgondolkozta-
tó, hogy a hagyományban egymásra mosódik, egymás-
nak megfelelője egy műalkotás létrehozatala, valamint a 
fogantatás; tágabb elvonatkoztatásban a külső és a belső 
világ ellentmondása – ahogy a tanulság is sejteti. A met-
szet pedig egy pillanatba sűrítve ábrázolja az apológus 
elbeszélését: a kíváncsiskodó férfit, a festőt állványa 
előtt, amelyen egy női alak látható, valamint a kép hát-
terében a – talán rajzoló – fiúgyermeket. Bár a technika 
nem teszi lehetővé a részletezést, az mégis világosan lát-
ható, hogy a festmény képzeletbeli s nem a valóság után 
készített személyt ábrázol, míg a fiú, ténykedése által 

jellemezve, nagyon is kézzelfogható. A többit az olvasó-
nak kell belelátnia a képbe, amihez a szöveg segítséget 
nyújt, s egyben meg is erősíti az annak megfelelő, kiegé-
szített látványt. 

A történetek másik, tanító jellegére mutat rá A ház ura 
és a macska című mese, amely egyfelől helyes állati meg-
figyelésen alapul, amire azonban a szerző egy konstruált 
történetet épít, hogy a kettő keverékéből ma már kissé 
banálisan hangzó, de a maga korában érvényes intelem-
mel lássa el az olvasót. A városi ember, aki korábban so-
ha nem találkozott macskával, egyszer csak a házában 
talált egyet, „amint az kedvére ette a sajtot”. A városi 
ember nyilván az ellenszenve miatt nem figyelt addig a 
macskákra, teszi hozzá a huszonegyedik század olvasója, 
de az állat otthonossága megváltoztatta benne ezt az ér-
zést s érdeklődése feléledt. Kérdésére, hogyan került 
oda, a vendég természetéből adódó választ ad: „lakatos 

olyan szorosan még nem zárt be ajtót, amin 
ne tudjon bizton bejutni a macska”. Aki 
macskák közelében él, számtalanszor 
tapasztalhatja, hogy egyszercsak ott ta-
lálja őket, ahol előtte hírük-hamvuk 
sem volt – nem titkos, misztikus képes-
ségük miatt, de nesztelen mozgásuk, 
kíváncsiságuk, a megszokottól eltérő 
megfigyelő viselkedésük következté-
ben. A hangsúly azonban nem ezen a 
helyes megfigyelésen van, hanem a le-
vonható tanulságon: „A családfő mindig 
ügyeljen a házára”.  Ez visszaránt a 
XVI–XVII. századi valóságba, a csalá-
di (és társadalmi) hierarchiába, a tekin-
tély és a nyomában járó felelősség vilá-
gába. Ezt erősíti meg a meséhez tartozó 
illusztráció is: csodálkozó, széttárt ke-
zével a befogadást jelző családfő és az 
ablak alatt meghúzódó, érzelemmode-
ráló macska.

Capaccio meséi részben közvetítenek 
egy hagyományt, részben maguk is te-
remtenek egy viszonyítási rendszert. 

Az emberek, állatok, mitológiai alakok, ritkábban növé-
nyek, sőt tárgyak világát is magukba fogadó történetek 
narrációja, rendszere, esemény–tanulság viszonya egy-
felől megismétli az ókori elődök meseszituációit, másfe-
lől azonban, ahogy ezt a szerző személyes ismeretei és a 
kor tudása lehetővé tették, alakít is azokon – ezáltal bi-
zonyos pontokon módosít a kánonon, amit az utána kö-
vetkezők folytatnak tovább. Minderről a fordító, Vígh 
Éva részletes összefoglalást ad a kötet utószavában, amely 
az olvasót bevezeti ebbe a magyarul újonnan felfedezett 
világba. Capaccio munkájának fordítása újabb ablakot 
nyit a világirodalom egyik érdekes művére, amelyben a 
természet és a társadalom még szoros kapcsolatban állt 
és kommunikált egymással. (Giulio Cesare Capaccio: 
Tanmesék, apológusok. Szeged, 2016, Lazi Könyvkiadó, 125 
oldal, 1990 forint)

Buda attila
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szakban bőven kínálnak lehetőséget a 
szabadtéri sportolásra vagy egyszerűen 
csak a szabadban való tartózkodásra és 
az elmaradhatatlan norvég nemzeti 
foglalatosságra, az úton-útfélen vég-
zett virsli-grillezésre.

Norvégiában a turizmusra épített 
infrastruktúra világszínvonalú, amely-
hez a „trollmítosz”, azaz a hegyi ma-
nókról szóló történetek is hozzátartoz-
nak, mi több, a legendára komoly ipar-
ág épült, amit az elnevezések száma, de 
az ajándéktárgyak sokfélesége is tük-
röz. A jól jelzett túraösvényekhez az 
azokat megközelítő kiváló minőségű 
úthálózat és egyéb infrastruktúra tár-
sul. Ezek közé sorolhatjuk a nevezetes-
ségekre épülő, olykor bizony szédületes 
mélységek fölé kinyúló panoráma-ki-
látókat, például a Geiranger-fjordnál, a 

Trollok útjánál (Troll stigen), Åndalsnes 
fölött (Romsdal strappa) vagy éppen az 
idén Loenben beüzemelt „Skylift” fel-
vonó felső állomásánál. Ebből a sorból 
értelemszerűen az Északi-fokon, vagyis 
a Nordkappon létesített látogatóköz-
pont sem maradhat ki, amely mérete, 
komplexitása révén minden bizonnyal 
a legnagyobb ilyen jellegű építmény az 
országban. 

Legek versenye 
A temérdek kilátó nagy valószínűség-
gel annak is köszönhető, hogy a nor-
vég tengerpart földrészünk legválto-
zatosabb és legtagoltabb vidékének 
számít, s különösen igaz ez az ország 
északi elvégződésére. A pleisztocén el-
jegesedés során a gleccserek hatalmas 
fjordokat alakítottak ki, mint például 

A z utazókat a régmúlt időkben 
is vonzották a földrajzi legek, 
és vélhetően manapság sincs 

ez másképp. Legyen az például a leg-
magasabban vagy a legmélyebben 
fekvő település, a legnagyobb ország 
vagy éppen a legészakibb szárazföld – 
ezek a helyek mindig is megkülönböz-
tetett figyelemben részesültek. Észak-
Norvégia napjainkban is sokakat von-
zó célpont messzi, zord, sarkkörön túli 
tájaival, fjordjaival, gleccsereivel, neve-
zetes kilátópontjaival, különös útháló-
zatával és kedves kisvárosaival. 

Trollok földje
Maga Norvégia különös ország, politi-
kai, gazdasági és természetföldrajzi ér-
telemben egyaránt. Elég, ha csak az 
uniós normák betartására (bár nem 
tagja az Európai Uniónak), a tengeri 
kőolaj-kitermelésre alapozott gazda(g)
ságra, az úthálózat bonyolultságára (fi-
zetős és lezárt utak, regisztrációköteles 
úthasználat, fizetős tengeri alagutak, 
autópályakompok stb.) vagy a termé-
szet megóvására, a természeti öröksé-
gek bemutatására tett erőfeszítésekre 
gondolunk. Utóbbiakkal nyilvánvaló-
an összefügg, hogy Norvégia termé-
szetjáró nemzet, lakóinak zöme kortól 
függetlenül hódol ennek a szenvedély-
nek, aminek az időjárás változékonysá-
ga sem szabhat gátat. A turizmus az 
ország gazdaságának egyik motorja, a 
látványos hegyvidéki tájak minden év-

I D Ő U TA Z Á S  A  S A R K KÖ R Ö N  T Ú L R A

EURÓPA ÉSZAKI VÉGÉN
Norvégia és egyben Európa 
„legészakibb” szárazföldi pont-
jára, a Nordkappra tett utazá-
sunk a földtörténeti múltba 
vezet, ahol Európa legősibb 
kőzetei hevernek a lábunk alatt. 
Ugyanakkor az Északi-fok infra-
struktúrája nagyon is jövőbe 
mutató: turistacsalogató óriás-
komplexum, XXI. századi lát-

ványelemekkel. A szelíd rénszarvasok látványa  
hozzátartozik az északi tájak arculatához 

(OSTYÁNI JÁNOS FELVÉTELE)
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71º 11’-nél található Euró-
pa „legészakibb” pontja, 
vagyis az Északi-fok. A 
megnevezés kissé csaló-
ka, hiszen Nordkapp ki-
szögellése Magerøya szi-

a Varanger- vagy a Porsanger-
fjord, amelyek mélyen be-
nyúlnak Európába. A nem 
is olyan távoli geológiai 
múltban egy valamikori 
fjord folyamatosan táguló 
öble vágta le a kontinentális 
selfterületről Magerøya szige-
tét. Ez utóbbin, a 71. szélessé-
gi körön, egészen pontosan a 

getén, tehát a szó szoros értelemben 
nem az európai kontinensen található, 
még ha egy tengeri alagút össze is köti a 
szárazfölddel, ráadásul a szigetnek a 
Nordkappal szomszédos, Knivskjellodden 
nevű nyúlványa 1500 méterrel közelebb 

van az Északi-sarkhoz. Nordkapp 
platója nyilván a könnyebb megkö-
zelíthetősége és beépíthetősége 
okán vált jelképpé a történelmi 
időkben. (Magát az Északi-fokot az 
angol Richard Chancellor nevezte 
el 1554-ben, miután az Északkeleti-
átjárót keresve elhajózott mellette.)

S hogy tovább bonyolítsuk a dol-
got, Norvégia legészakibb helye 
valójában a Nordkapp és az Észa-
ki-sark között félúton elterülő szi-
getcsoport, Svalbard – ismertebb 
nevén a Spitzbergák – területén 
lévő Rossøya nevű sziklaszirt, 
míg a norvég szárazföld 
legészakibb pontja a Nordkinn-
fok (Kinnarodden) a 71. szélességi 

kör 7. percnél. Az utóbbi helyszín 
egyúttal az európai szárazföld valódi 
legészakibb pontja is. Amennyiben 
kontinensünk tágabban értelmezett, 
szigetekkel körülvett peremét sze-
retnénk meghatározni, az jó 10 fok-
kal még távolabbra, a 81. szélességi 
kör 50. percnél található, a Ferenc Jó-
zsef-földön.

A megközelítés viszontagságai
Elszigeteltsége ellenére Nordkapp 
évente több tízezer látogatót vonz, 
akik többnyire repülővel, illetve bé-
relt autóval érkeznek, de jelentős a 

Halászfalu a messzi északon (A SZERZŐ FELVÉTELE)

A hullámverés által rétegenként 
lepucolt palakőzet Olderfjord 

közelében (A SZERZŐ FELVÉTELE)

Palás kőzetek közelről (A SZERZŐ FELVÉTELE)

Nordkapp ősi gránitsziklája a glóbusszal
 (BENKOVICS-MOLNÁR GYÖRGYI FELVÉTELE)
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busszal és saját gépkocsival érkező tu-
risták száma is. Érkezhetünk a – kö-
zép-európai szemmel nézve – „mesz-
szi” északra repülővel; Magyarország-
ról Osló, Bergen és Trondheim városán 
keresztül, átszállással érhetjük el a hú-
szezres lélekszámú Alta városát vagy a 
Magerøya szigetén található, 2500 la-
kosú Honningsvågot (míg az előbbi 
helyről körülbelül 230 kilométeres, az 
utóbbiról mindössze 33 kilométeres au-
tózás vagy buszozás vár még ránk).

Bár Norvégia különleges természeti 
adottságainak áttekintésére igazából a 
repülőút a legalkalmasabb, az ország 
valódi arcát mégis az emberléptékűbb 
autózással tapasztalhatjuk meg. Ha cé-
lunkat a lehető legrövidebb idő alatt 
szeretnénk elérni, Magyarországról ér-
demesebb Németországon, Dánián, 
Svédországon és Finnországon keresz-
tül utazni. Közlekedés szempontjából 
Norvégia úthálózata ugyanis a fjordo-
kon és hágókon való átkelések és az 
esetlegesen lezárt utak miatt kevés-
bé kiszámítható. Amennyiben az 
imént említett útvonalat követjük, 
az Északi-sarkkört Finnországban, 
a Rovaniemi városától 8 kilométer-
re északra található Napapiirinél 
léphetjük át (Norvégiában ugyanez a 
szélességi kör Mo i Rana közelében, 
hegyvidéki tájon halad át). Nyáron a 
sarkkörön túli területek különös 
élményt kínálnak az utazónak; az 
éjféli nap szokatlan jelenségét. Ez azt 
jelenti, hogy a nap éjfélkor is a horizont 
fölött marad. Minél északabbra 
haladunk, ez az „anomália” annál 
hosszabb ideig áll fenn, az Északi-
foknál nagyjából két hónapig. 
Szokatlan éjfélkor is „késő délutáni” 
világosságban autózni, ilyenkor a 
bioritmus felborul, ami fáradtságban, 
kialvatlanságban nyilvánulhat meg.

Mindehhez hozzájárul az is, hogy 
a helyi időjárás rendkívül változé-
kony, a hóviharok keltette zimankótól 
a kellemes nyári napsütésig minden 
előfordulhat, ráadásul 10–20 percen-
ként váltakozva, ami nekünk furcsa le-
het, ám itt a szubarktikus övezetben 
ez a természetes. Előfordul, hogy a 
semmiből pillanatok alatt hóvihar 
kerekedik, amely szürkeséget, „éj-
szakát” hoz a tájra még az éjféli nap 
idején is, így a borús nappalokon 
akár sötétebb is lehet, mint derült 
időben az éjszakai órákban. Érdekes 
belegondolni, hogy Nord kapptól 

néhány fokkal északabbra, mintegy 
800 kilométernyi távolságra, már csak 
a Spitzbergák találhatók, majd az eget 
elnyeli a sarki óceán.

Ősi idők hagyatéka
A tengerparti Alta városát elhagyva a 
kietlennek tűnő, még május végén is 
sok helyen hóval borított tundraöve-
zetben haladunk, ahol tankönyvbe illő 
kép fogad. A halászfalvak, hangulatos 
kicsi házakkal telepöttyözött havas 
lankák, az út szélén békésen legelésző 
rénszarvasok látványa nem sokat 
változhatott az elmúlt néhányszáz év-
ben. A kopárnak tetsző, dimbes-dom-
bos tájon nyár elején, bár a növényzet 
már szirmait bontogatja, a geológiai 
látnivalók jelentik a legfőbb attrakciót. 
Olderfjord közelében, pazar szikla alak-
zatok kötik le figyelmünket. Az egy-
kori, fél milliárd éve keletkezett Kale-
dóniai-hegység nyomait fedezhetjük fel 
ezeken a palasziklákon, amelyeket fur-
csamód – mivel a föld tör té net során az 
ó- és előidei hegységképződéseket kö-
vetően évmilliárdokon át szárazulat 
voltak – nem, vagy csak kevés helyen 
takarják egykori tengerelöntések lera-
kódásai.  Ős-Európa rendhagyó „ké-
peskönyvét” nézegethetjük itt, óriási 
palacsintákra emlékeztető, egymásra 
rakódott lapok formájában. 

Utunk nem sokkal később a mo-
dern építészet egyik remekművén, 
az Északi-fok-alagúton vezet át. Ezt a 
mintegy 7 kilométer hosszú csatorna-
alagutat Magerøya szigete és a száraz-
föld között építették a kilencvenes évek 
második felében. Érdekessége, hogy 
legmélyebb pontja a tenger szintje alatt 

212 méterrel található. Létesítése előtt 
komp üzemelt Kåfjord és Honning-
svåg között. Norvégiában a közlekedés 
furcsaságai közé tartozik, hogy egy-
egy átkelésért – történjen az alagút-
ban vagy hídon – (néhány kivételtől 
eltekintve) csak addig kell útdíjat fi-
zetni, amíg a beruházás költségei 
meg nem térülnek, utána a létesít-
mények használatát ingyenessé te-
szik. Így van ez egyebek mellett az 
Atlanti-útnál (Atlantic Road) és az 
imént említett Északi-fok-alagútnál 
is, ez utóbbi esetében 2012 júniusá-
ban szüntették meg a díjfizetést.

Tekintettel a kemény telekre, az utak 
karbantartására nagy hangsúlyt fek-
tetnek. Az északi alagutak bejáratához 
például fagyvédő kapukat telepítenek, 
amelyek az autók érkezésére automa-
tikusan nyílnak. Ugyanakkor számos 
helyen láthatunk sorompót, amelyet 
bizony alkalomadtán, az utak járhatat-
lanná válásakor (havazások, hóviha-
rok idején) lezárnak. Nordkapp jelen-
tős turistalátványosság, amely komoly 
bevételhez juttatja a látogatóközpont 
üzemeltetőit azzal, hogy tetemes ösz-
szeget kér el a területre való behajtá-
sért, így van miből gondoskodni az 
egyébként rendkívül jó minőségű 
utak rendszeres takarításáról.

Ez év tavaszának utolsó napján érkez-
tünk meg Nordkapp 307 méter maga-
san lévő gránitfennsíkjára. A híres gló-
busz látványa fennkölt érzéseket éb-
reszt az emberben – Európa e „befeje-
ződésének” megvan a maga varázsa. 
Nem csoda, hogy a középkor emberei 
a világ végét képzelték itt maguk elé. 

Lieber Tamás

Nordkapp fennsíkján. A háttérben a látogatóközpont. (OSTYÁNI JÁNOS FELVÉTELE)
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A molekulák szerkezete és 
működése szorosan össze-
kapcsolódik. Pillanatké-

pek készítésével beleshetünk a mo-
lekulák életébe, amely végső soron 
a saját életünk. Az aktin végiglép-
ked a miozinszálon, és a karunk 
felemelkedik. A topoizomeráz 
pördít egyet a DNS-szálon, és 
folytatódhat a másolás. Nátrium-
csatorna nyílik az agysejtjeinken, 
és életre szóló elméknyomat marad 
belőle. Vagy mutálódik a DNS, és 
a belőle másolódó fehérje állandó 
aktív állapotban serkenti a sejtet 
osztódásra, és a tumor csak nő. 

Éppen ezért a gyógyszerfejlesztés 
egyik nagy kérdése, hogy hogyan 
tudunk olyan hatóanyagot találni, 
amely kapcsolódik bizonyos fehér-
jékhez és ezzel semlegesíti vagy 
megváltoztatja a hatásukat. Ehhez 
segítségül hívjuk a fehérje alakját, és 
különböző algoritmusokkal olyan 
molekulát tervezünk, ami pont a 
megfelelő helyre illik, ahol szabá-
lyozni tudja a fehérje működését. 
Mindehhez szükségünk van a bioló-
giai molekula alakjának vizsgálatá-
ra. Legjobb persze, ha az összes álla-
potát ismerjük egy adott molekulá-
nak, így tudjuk milyen, amikor ak-
tív és milyen, mikor inaktív, de 
egyelőre rengeteg molekulát még 
egy állapotban se ismerünk.

Biológiai problémák
Fizikában, anyagtudományban évek 
óta nagy sikerrel használják az elekt-
ronmikroszkópot (1986, fizikai No-
bel-díj), melynek alapelve, hogy egy 
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nagy energiájú elektronsugárral il-
letjük a vizsgálandó anyagot, 
amely azzal valamilyen kapcsolat-
ba kerül: szóródik, elnyelődik, át-
halad vagy kilök egy elektront a 
mintából, amiből a minta alakjára, 
tulajdonságaira következtethe-
tünk. Ezzel ma már egyes moleku-
lákban az atomok helye is megha-
tározható. A biológiai minták vizs-
gálatára azonban több okból nem 
optimális: egyrészt a nagy energiá-
jú elektronok nagy része egyene-
sen áthalad a számára „ritkás” bio-
lógiai mintán, emiatt alacsony a 
kontraszt, vagyis nehezen kivehető 
lesz a kép. Ezt lehet javítani nega-
tív festéssel, vagyis, hogy a minta 
környezete „sűrű” az elektronok 

számára. Sejtek vizsgálatakor a 
vizsgálandó részletet vagy mole-
kulát is megfesthetik ilyen „sűrű” 
anyaggal, például ozmium-
tetraoxiddal. Másrészt az elekt-
ronnyaláb ereje összemérhető az 
atomok közt lévő kovalens kötés-
sel, ami miatt a mérés alatt károso-
dik a mért biomolekula. Harmad-
részt pedig a mérés vákuumban 
zajlik, ami távolról sem a termé-
szetes környezete sejtjeink mole-
kuláinak, amelyek mindaddig va-
lamilyen – többnyire vizes – kö-
zegben voltak. A vízelvonással 
drasztikusan megváltozhat a mole-
kulák alakja, épp az, amit mérni 
akarunk. Ezen is segíthet a fent 
említett negatív festés, mely során 

FAGYOTT MIKROVILÁG
A kriogén elektronmikroszkóp (krio-EM) technológiának legfőbb szépsége abban rejlik, hogy amíg a 
mikroszkópok minőségét a készített kép felbontása jelzi, a krio-EM első pillantásra teljesen használ-
hatatlan, homályos, alig kivehető képet ad, melyre úgy tűnik, hogy nem is érdemes több időt és ener-
giát pazarolni. De az információ benne van. Másodjára ránézve, és bő tíz év fejlesztés és több kép 
együttes elemzése után, a maszatok alakot nyernek, és lassan körvonalazódni látszik egy nanomé-
teres objektum. További tíz év fejlesztésének eredményeképpen ma már elég nagy magabiztossággal 
lehet behatárolni nem csak az atomok helyét, de a különböző pillanatnyi állapotába fagyott molekula 

funkcionális alakváltozásaira is fény derülhet.

A „maszattan” felbontásának fejlődése

2013 előtti 
felbontás

Jelenlegi
felbontás
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állapítja meg a minta alakját. A 
minta vákuumban van, mert a le-
vegő atomjait nem szeretnénk 
mérni. Ha megpróbáljuk a 
biomolekulát ebbe vizes közegével 
együtt beletenni, a víz a vákuum-
ban elpárolog. Ha lefagyasztjuk a 
vizet, akkor kevésbé párolog. Fa-
gyasszuk le! Hűtés során a vízből 
jégkristályok alakulnak, amelyek 
szórják az elektronokat és tönkre-
teszik a molekulaszerezetet. Ahogy 
Jacques Dubochet fogalmazott: „a 
molekulák víz nélkül is és jégbe 
fagyva is halottak, mint a halak”. 
Fagyasszuk hát gyorsan! Ha a 
vizet hirtelen fagyasztjuk le, 
benne a molekulával, akkor a 
vízmolekuláknak nincs idejük 
kristályrácsba rendeződni, ott 
fagynak meg, ahol épp voltak. 
Az ilyen üvegszerű (vitrifikált) 
vízjég már egyenletesen szórja az 
elektronokat, nem zavarva a mé-
rést. A lefagyasztás során -190 °C 
kell ahhoz, hogy a vízmolekulák 
ne rendeződjenek át kristályrács-
ba, -160 Celsius-fokon kell tarta-
ni. Ehhez a technikai feltételek 
együtt fejlődtek magával a mik-
roszkóppal. Jacques Dubochet, 
Alasdair McDowall és munkatársa-
ik voltak az elsők, akiknek ez si-
került. Dubochet-t tüntették ki a 
2017-es év kémiai Nobel-díjának 
harmadával.

Ahogy már fentebb szó volt róla, 
az elektronmikroszkóp elektron-
nyalábja szétveri a kovalens köté-
seket. Ha viszont kevesebb, kisebb 
energiájú elektronnal pásztázzuk a 
mintát, az a képminőségen fog 
rontani. Ezt két módon lehet ki-

küszöbölni: egyrészt érzékenyebb 
detektorok segítségével is lehet 
még javítani a kép felbontásán. Ez 
a technológia fejlődésével érkezett, 
a mai műszerek egy-egy elektron 
detektálására is képesek. A 70-es 
években azonban ez még nem volt 
elérhető. A másik lehetőség, hogy 
sok képet kell készíteni, amelyeket 
aztán átlagolunk. Valójában a ha-
gyományos mikroszkópok eseté-
ben is átlagolódik a kép a beérkező 
fotonok, elektronok vagy röntgensu-

garak alapján. Ha sok képet készí-
tünk, mindegyik kép fog mutatni 
valamit a molekulából, amely a de-
tektor előtt van, de hol ilyen, hol 
olyan szögből, hol az egyik, hol a 
másik részletet.

Ez önmagában nem probléma, a 
röntgen krisztal lográfia során is 
mozgatjuk a mintát vagy a rönt-
gennyalábot, hogy minden irány-
ból megnézhessük a mintát, így 
alakítva háromdimenziós képet. 

a minta egy elektronok energiájá-
val szemben ellenállóbb anyagba 
van ágyazva, amely vákuumban is 
megtartja az alakját – így védve és 
támogatva a benne rejlő mintát.

Jelenleg leggyakrabban használt 
módszer a biológiai molekulák 
struktúrájának vizsgálatára a rönt-
gen krisztallográfia és a mágneses 
magrezonancia, melyeket már ko-
rábban érdemesnek tartott a bi-
zottság a Nobel-díjra. A röntgen 
krisztallográfia nagy felbontású 
képet ad, de csak kristályos mintá-
kon végezhető, amely állapot sok 
fontos molekula esetében nem el-
érhető. A mágneses magrezonancia 
kis méretű, vízben oldható moleku-
lákról ad nagy felbontású képet, akár 
a molekula mozgásáról is szolgálhat 
információval. 

Ebbe a körbe lépett be a krio-
elektronmikroszkópia, mely nagy 
molekulákról ad egyelőre kis felbon-
tású képet, de kristályosíthatósági 
vagy szimmetriai megkötés nélkül, 
sőt, a molekulák vízburkukat, ter-
mészetes alakjukat is megtartják, 
valamint a mérés során keletkezett 
kár is minimalizálódik. A krio-
EM népszerűsége és képfelbontása 
folyamatosan nő, de még van mit 
behozni a másik két módszerhez 
képest. Talán ezt is segíti az idei 
Nobel-díj.

Elektronsugárral átlőtt 
minták

Miről is van szó? Vegyünk egy 
transzmissziós elektronmikroszkó-
pot. Ez vékony mintán lő keresztül 
elektronokat és azok elnyelődésé-
nek és szóródásának mértékéből 

Jacques Dubochet Joachim Frank

A Nobel-díjas Joachim Frank ezzel a fotóval 
illusztrálta a módszert: 

az árnyék 2D-vetület, a kutya pedig 
a 3D-s molekula

Richard Henderson
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Richard Henderson és munkatársai 
tíz évvel később elsőként írták le a 
bakteriorodopszin molekulaszerke-
zetét a krio-EM segítségével. A 
rodopszinok családjában olyan tagok 
vannak, mint a gerincesek szemé-
nek fényérzékelő molekulái vagy 

mint a növények fotoszintézisének 
fénygyűjtő molekulái. A 
bakteriorodopszin a sejthártyában 
lévő molekula, s mint ilyen, nem 
kristályosítható önmagában struktú-
ravesztés nélkül, szüksége van a 
membránra, hogy felvehesse műkö-
dőképes alakját. A krio-EM ezt a le-
hetőséget megadja neki. Funkciójá-
nak és szerkezetének megfejtésével 
tudjuk, hogy a molekula fény hatá-
sára elektronokat mozgat a hártya 
egyik oldaláról a másikra. Ezt a tu-
lajdonságát például az ideg sejt ku ta-
tás ban használják, segítségével fény-
re aktiválható idegsejteket lehet elő-
állítani. Ez volt tehát az első mole-
kula, amelynek a meg lehetett 
határozni a szerkezetét fagyasztási 
eljárás és a vetületátlagoló algorit-
musok a segítségével. Henderson 
sürgette a mikroszkópok és előkészí-
tési technológiák további fejlesztését, 
melyek korlátozták a felbontóképes-
séget. Mindezen munkásságáért a 
2017-es kémiai Nobel díj harmadik 
díjazottját tisztelhetjük benne.

Fontos, hogy itt tudjuk, hogy 
mikor melyik irányból nézünk rá 
a molekulára. Viszont a krio-EM 
esetében a minta egyenletesen van 
elszórva, vízbe fagyva egy rácsfe-
lületen. Minden egyes rácspontban 
lesz egy molekula, amit vizsgá-
lunk. Ezeknek a moleku-
láknak az irányultsága 
esetleges lesz: minden 
egyes molekula úgy áll, 
ahogy éppen megfagyott. 
És ez már egy sokkal ko-
molyabb matematika-szá-
mítástechnikai probléma, 
hiszen az egyes képek fel-
bontása gyenge. Ahogy Joa-
chim Frank fogalmaz a cél 
„zajos háttér előtti, alig látható 
jellemzők egymáshoz illeszté-
se”. Ezek külön-külön is ko-
moly nehézségeket támasz-
tanak a képfeldolgozásban. 
A kortársak egyenesen „ma-
szattannak” („blobology”) 
nevezték a módszert.

Megoldások régen és 
most

A 1970 és ’80-as években 
Frank és Marin van Heel a 
következőképpen fogta 
meg a problémát. A rács-
háló egyes pontjain elhelyezkedő 
molekula reprezentálható n darab 
különböző intenzitású pixellel, 
amely pixelek sokdimenziós vekt-
orok. Ezeket a vektorokat többvál-
tozós statisztikai analízissel csopor-
tosítani lehet, mely csoportok meg-
feleltethetők az adott molekula 
adott orientációból vett kétdimen-
ziós vetületeinek. Az azonosnak 
vélt orientációkból vett képek már 
átlagolhatók, így javítva a jel-zaj 
arányon. Ezen kétdimenziós átla-
gok megfelelő összerendezésével 
összeállítható egy háromdimenziós 
struktúra. Egyrészt meg kell talál-
ni az egyes vetületekhez tartozó 
szöget, másrészt össze kell rendez-
ni azokat. Frank és Michael 
Radermacher megtalálták a megol-
dást. Ez a módszer megadja a lehe-
tőséget arra is, hogy egyazon mole-
kula különböző szerkezeti funkcio-
nális állapotát is megkülönböztet-
hessük. Frank a 2017-es kémiai 
Nobel-díj második harmadának ki-
tüntetettje.

A világ számos pontján zajlanak 
mérések a krio-EM technológia 
segítségével. A Stockholmi Egye-
tem egyik csoportja a mitokond-
riumnak, a sejtek energiatermelő 
egységének teljes fehérjeszinteti-
záló apparátusát igyekszik megér-

teni. A módszer lehetősé-
get ad egy olyan komp-
lex, rugalmas és dinami-
kus rendszer vizsgálatára, 
amilyen ma ga az élet.

A Nobel-díj, a világ 
talán legrangosabb, de 
mindenképpen a társa-
dalom által legismertebb 
kitüntetése. A tudomá-
nyos felfedezések meg-
ismerése és elismerése 
szerves része a társada-
lomnak. A tradíció és a 
megújulás szükséges ah-
hoz, hogy ez így is ma-
radjon. Alfred Nobel 
végrendelete szerint a 
díj azt a személyt il leti 
meg, aki a megelőző év-
ben az emberiség leg-
főbb javát szolgálta. Ez 
azóta enyhült és az idő-
beliség nem kritérium, 
valamint három sze-
mély is osztozhat a dí-

jon, sőt a béke Nobel-díj eseté-
ben szervezetek is kaphatják. A 
tudományos társadalom ösztönzi 
a Nobel-díj gondnokait, hogy ezt 
terjesszék ki a természettudomá-
nyokra is, hiszen a tudomány a 
„legcsapatabb csapatsport”. Ala-
posan kel l keresni, hogy olyan 
tudóst találjunk ma, aki szólóban 
ért el tudományos áttörést. Jelen-
korunk tudományos laborjaiban, 
amelyek vezetőit általában díjaz-
zák, ott van még a doktorandusz 
hal lgató, a posztdoktor, a techni-
kus, ott vannak az együttműkö-
dő laborok, a konferenciák, a 
publikációk. Ott van az intézet 
maga, mely lehetővé teszi a za-
vartalan kutatást és az alapítvá-
nyok és a kormányok, amelyek 
finanszírozzák. Az idei kémiai 
Nobel-díj tudományos sajtóköz-
leményében a kitüntetetteken kí-
vül nem kevesebb, mint 18 nevet 
említettek meg és közel 90 publi-
kációt idéztek.

Ferenc Kata

Ilyen képet ad a fehérjékről a krio-EM
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	 Tisztelt	Főszerkesztő	Úr!

Ismerőseim hívták fel figyelmemet 
egy, az Élet és Tudomány című 
hetilapban megjelent cikkre. Ne-
vezett írás dr. Bozi Róbert állat-
orvos és dr. Szabó Géza őskoros 

régész munkája, a szekszárdi Csontos-szurdikról 
szól és a lap LXXII. évfolyamának 
36. számában, 2017. szeptember 8-án 
látott napvilágot.

A régész szakmában alapvető elvárás 
egy-egy lelőhely kutatástörténetének 
alapos ismerete, mindannyian tudatá-
ban kell, hogy legyünk munkánk során 
annak, hogy nem velünk kezdődött a 
történelem és a régészeti kutatás sem. A 
cikk szerzőinek, mintha ez a tény elke-
rülte volna a figyelmét, ezért röviden 
összefoglalnám az előzményeket a 
Csontos-, helyesen: Csont-szurdik vo-
natkozásában. A lelőhelyet nem csu-
pán a helyiek ismerik régóta, az el-
múlt 150 évben számos alkalommal 
megemlítették híradásokban. A cikk 
állításával szemben 2006 óta szerepel 
a közhiteles lelőhely-nyilvántartás-
ban. Magam a 2002-ben megjelent 
avar kori lelőhelykorpuszban szerep-
lő szócikkben gyűjtöttem fel innen 
egy avar kori övveretre vonatkozó adatot. Szekszárd város 
2004-ben született örökségvédelmi hatástanulmányának 
régészeti részében avar kori temetőként és ismeretlen korú 
állattemetőként jellemeztem a lelőhelyet. 2010-ben a Szek-
szárdi Lösz-szurdik tanösvények című kiadványban az álta-
lam írt, lelőhelyre vonatkozó szöveg említi az avar kori vo-
natkozást, és a régészeti lelőhely rongálását tiltó jogszabályt. 
Hosszabb előkészítés után, részben a lelőhely pusztulásának 
veszélye miatt 2016-ban ásatási engedélyt kért a Csont-
szurdik régészeti feltárására a Wosinsky Mór Megyei Mú-
zeum, a kutatási programban több kollégámmal együtt 
magam is részt veszek. Mivel a lelőhelyet avar kori tömeg-
sírnak gondoljuk, népvándorláskoros régészként, a feltárás 
vezetőjeként jómagam kerültem megjelölésre (tervásatásra 
csak az adott korszakkal, szakterülettel foglalkozó régész 
kaphat engedélyt az örökségvédelmi jogszabályok szerint). 
A jelenleg is tartó kutatás célja a már ismert régészeti lelő-
hely pontos kiterjedésének, jellegének tisztázása. Feltárá-
sunk során korhatározó leletek kerültek elő erről a különle-
ges lelőhelyről.

A felsorolt adatok – természetesen a még folyamatban 
lévő kutatás kivételével – publikáltak, ellenőrizhetők – 
szemben a cikk régészeti tárgyú állításaival. A szerzők 
személyemet is megemlítik, ha nem is név szerint, én ját-
szom a történetben a „gonosz” és tudatlan múzeumigaz-
gató szerepét, aki megakadályozta a lelőhely „tudomá-
nyos kutatását”. „A legalapvetőbb kérdésre, a csontok korá-
nak meghatározására radiokarbonos vizsgálatot szerettünk vol-
na végezni. Ennek támogatását a helyi múzeum igazgatója 
arra hivatkozva, hogy az egy XVIII. századi dögkút esetében 

értelmetlen, sajnos elutasította.”– írják, jómagam erre más-
ként emlékezem. Dr. Szabó Géza múzeumi beosztottam 
nem az eső miatt lehullott csontokból, hanem a partfal-
ban lévő intakt betöltésből kívánt volna mintát venni, 
mikor hozzám fordult kérésével. Ezt, a vonatkozó kultu-
rális örökségvédelmi jogszabály által engedélyhez kötött 
régészeti kutatásnak minősülő tevékenységet elsősorban 
a C14-es vizsgálat bekerülési költsége miatt utasítottam 
el, akkor még fel sem merült, hogy ezt bármely cég in-

gyen elvégezné. Azt, hogy az 
objektum XVIII. századi lenne, 
sohasem mondtam, ez az adat 
Tolna megye földrajzi neveinek 
1981-ben megjelent gyűjtésében 
szerepel. Mivel a fent bemutatott 
leletanyag alapján a lelőhely kor-
meghatározása nem volt kérdéses, 
ezért némiképpen indokolatlan-
nak véltem a természettudomá-
nyos vizsgálatot, hiszen a régészeti 
kormeghatározás lehetősége nyi-
tott volt akkor is. Hozzátartozik a 
képhez, hogy az őskoros kolléga az 
akkor már avar korinak meghatá-
rozott lelőhelyet nem is áshatta 
volna, hiszen nem szakterülete a 
korszak, emellett a korábbi régé-
szeti feltárások dokumentálásával 
kapcsolatos elmaradása miatt 
egyébként sem kaphatott volna fel-
tárási engedélyt. 2016-ban a régész 

kolléga, ha máshonnan nem is, a múzeum éves jelenté-
séből tudomást szerzett az egyébként nem titkos, az in-
tézmény által megkezdett kutatási program tényéről, 
éppen ezért szokatlan, hogy rejtély-megfejtő okfejtésé-
ben ez a momentum még említés szintjén sem szerepel. 
Különös, hogy a 2014-ben kezdett – és a röntgenfelvé-
tel tanúsága szerint még 2017 augusztusában is folyó – 
természettudományos vizsgálat tényét, a cikk muzeo-
lógus szerzője sem munkatervében nem szerepeltette, 
sem már a megkezdett múzeumi kutatásról szóló be-
számoló ismeretében nem osztotta meg sem az intéz-
ménnyel, sem munkatársaival.

A múzeumnak és a benne dolgozó régészeknek a fel-
adata a régészeti lelőhelyek megóvása, bizonyos esetekben 
mentése, feltárása, dokumentálása, feldolgozása, az előke-
rült leletanyag megőrzése, a jelenségek és leletek tudomá-
nyos értelmezése, feldolgozása és az eredmények közzété-
tele. Ezeket a tevékenységeket a szakmai szabályok betar-
tásával és jogszabályok keretei között kell(ene) végezniük. 
A cikk régész szerzője ezeket a szabályokat több ízben 
megszegte (elmaradt lelőhely-bejelentés, engedély nélkül 
végzett anyagmintavétel és 3D felmérés), ezzel a szakmá-
nak és az intézménynek is rossz hírét keltve. A fentiek mi-
att a szekszárdi múzeum nevében és személyesen is elhatá-
rolódom a kolléga tevékenységétől.

Üdvözlettel:
 Ódor János Gábor
 régész, igazgató 
 Wosinsky Mór Megyei Múzeum
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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.

ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

SZABÁLYOK

1. Fekete Sándor (Nyíregyháza, 
sandor.fekete@netra.hu)

 – Évszaktévesztés – 
A kertemben lévő 

májusi cseresznyefa 
szeptemberben újra

 kivirágzott.

2. Horváth Miklós (Butyka, 
hmika@vilaglex.hu ) – 
2017 első jégvirága – 

A kertünk aljában, hajnalban.

3–5. Dancsó András (Budapest, 
dancso.andras@freemail.hu) – Városi történet – 

 A harkály odút vájt a szomszéd ház sarkán  
a szigetelésbe, de azután odajött egy szarka, és a 

harkály bölcsebbnek látta odébbállni (de az is lehet, 
hogy ő már megtalálta a vacsoráját).

2

1
3

4

5
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K ora ősz; az utóbbi hetek 
érdekességeiből. Már vár-

tam idei másodvirágzást doku-
mentáló fotót, de a sokáig 
elhúzódó hőség és szárazság 
szinte megállította a növénye-
ket. Aztán csaknem egyidejű-
leg érkeztek az első reggeli 
zúzmarákkal. 
Az építőipar a külső szigetelés 

réseivel, puha anyagaival új 
lehetőségeket nyitott a velünk 
élő természet számára. Ez konf-
liktusokra vezet majd, és nem a 
szarkák lesznek az állagmegóvás 
főszereplői. Bár tőlük is van fél-
nivalója a többi madárnak, rit-
kítják az utánpótlást alaposan. A 
kiskereskedőknek javítóanyago-
kon, a természetvédőknek téli 
búvóhelyek városi lehetőségein 
kell gondolkozniuk.

H. J. 

7. Hájas Ágnes 
 (Páty, agnesh56@gmail.com) – Csigagomba 
– Egy esős reggelen sétáltam az utcánkban, 

és megláttam e két különös gombát.  
Első pillantásra azt hittem,  

házatlan csigák.

8. Sárospatakiné (Budapest) – Mitől van néha egérkaki egy 4. emeleti függőfolyosón? – 
A kissé érdesített vakolat elég nekik egy-egy nappali pihenőre. Télre aztán majd keresnek 

valami jobb helyet. 

7

6

6. Csárdi László 
(Budapest, szamarkut@gmail.com) – 

Ellentét – Az észak-börzsönyi
 Fekete völgyben

8
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LogIQs
www.mensa.hu

Az előző számunkban megjelent fejtörők megoldásai

1. fejtörő – Fodor Ágnes feladványa

Megoldás: B

(Az egyes oszlopok felső két négyzetét egymásra vetítve kapjuk meg az alsó négyzetet. 
Minden szín, ami az egymásra vetítés során üres elemre esik, a legalsó sorban megmarad, 

két ugyanolyan egymásra kerülő kis négyzet viszont üres felületet eredményez.)

2. fejtörő – Csonka Dávid feladványa

Megoldás: Művészet

(Mindegyik szóban szerepel egy-egy fonetikusan leírt görög betű:  
alfa, ióta, ró, nű, tau, éta, kszi + mű.)

3. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: F

(Az A-C, a B-D-H, valamint az E-G betűkkel jelzett kulcsok azonosak. Mivel egyetlen kulcs 
nyitja a zárat, az csak az F lehet.)

Fejtörő rovatunk feladványai 
Olvasóink általános feladatmeg-
oldó képességét teszik próbára. 
A kérdések tetszőleges sorrend-
ben oldhatók meg. A megoldáso-
kat jövő heti számunkban közöl-
jük. Jó töprengést, briliáns ötle-
teket, eredményes gondolkodást 

kívánunk!

1. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Ki a tulajdonosa a felsorolt dolgoknak?

3. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

A számmal jelölt ábrák közül melyik illik az ábrasor első helyére?

Az alkimista naponta egy hordó puskaport képes 
előállítani. A gyártási időszakban azonban  

a király katonái minden este ellátogatnak hozzá,  
és elviszik az összes meglévő puskapor felét.  

Idén tavasszal, a puskaporgyártás elején, amikor 
még egyáltalán nincs puskapor a házban,  

az alkimista elhatározza, hogy a régieket kidobva 
új hordókat vásárol a piacon.  

Hány hordót kell vennie, amiben biztosan  
el fog férni a puskapor egész évben?

2. fejtörő – Csonka Dávid feladványa



Csábító zene

Az emberiség ősidők óta zenél, csak éppen azt nehéz 
megmondani, hogy tulajdonképpen miért. Természe-
tesen ezúttal nem az a kérdés, hogy az egyes emberek 
miért zenélnek, az egyén számára mit jelent a hang-
szeres játék, az éneklés vagy a zenehallgatás. No nem 
mintha erről a pszichológusok már mindent kiderí-
tettek volna, de a nagy kérdés az, hogy fajunkban mi-
ért alakult ki a zenélés képessége, szeretete. Darwin 
elgondolása erről az volt, hogy a zene, akárcsak a ma-
dárdal, biológiai adaptáció, mely valamiképpen a faj-
fenntartásban játszik szerepet. Az elmélet logikus és 
vonzó, csak éppen mindeddig alig-alig sikerült bizo-
nyítékot találni rá.

Manuela M. Marin, az Innsbrucki Egyetem kutatója 
munkatársaival együtt olyan kísérletet tervezett, 
melynek célja az volt, hogy legalább részben próbára 
tegye Darwinnak a férfi-nő kapcsolat és a zene ösz-
szefüggésére vonatkozó gondolatát. A 64 női és 32 
férfi résztvevőnek ellenkező nemű személyekről ké-
szült arcképeket mutattak 2 másodpercig, és arra 
kérték a kísérlet alanyait, hogy pontozással határoz-
zák meg, mennyire tartják szexuálisan vonzónak a 
fotón látható személyt, és mennyire szívesen alakíta-
nának ki vele párkapcsolatot. A résztvevők fele 
csendben figyelte az egymás után megjelenő portré-
kat, a többieknek viszont minden kép bemutatása 
előtt 25 másodpercen át egy zenerészletet játszottak 
le. A zenék mind XIX. századi zongoradarabok rész-
letei voltak, és egyrészt abban tértek el egymástól, 
hogy mennyire voltak kellemes hangzásúak, más-
részt pedig a tekintetben is különböztek, hogy – az 
előzetes vizsgálatok szerint – mennyire voltak képe-
sek pozitív vagy negatív értelemben izgalmat kelteni 
a hallgatóban.

Ahogyan azt Darwin megsejtette, a zene és a nemi von-
zalom valóban összefüggött: azok a nők, akik zenei felve-
zetés után értékelték a portrékat, sokkal vonzóbbnak ta-
lálták a rajtuk látható férfiakat, mint azok a nők, akikkel 
csendben végezték a kísérletet. A legnagyobb hatása az 
intenzív, az izgalmat jelentős mértékben fokozni képes 
zenéknek volt, mégpedig függetlenül attól, hogy egyéb-
ként kellemes vagy kevésbé kellemes hangzásúak vol-
tak-e. A jelenség csak nőknél volt tapasztalható, férfiak-
nál nem – a bevezető zene nem befolyásolta, hogy a férfi-
ak mennyire tartják vonzónak a képen látható nőket.

Annak megértéséhez, hogy a zene – legalábbis a 
nők esetében – miért volt képes fokozni az el lenke-

ző nem iránti vonzalmat, érdemes felidézni egy ko-
rábbi kísérletet. A pszichológusok a hullámvasuta-
zás előtt ál ló, i l letve a hullámvasútról éppen leszál lt 
emberekkel értékeltették ugyanazt a képet, mely 
egy átlagos külsejű személyt ábrázolt. Az a meg-
hökkentő eredmény született, hogy a hullámvas-
utazás után az emberek, akik még az izgalmak ha-
tása alatt ál ltak, sokkal vonzóbbnak látták a mo-
dellt, mint azok, akik az értékeléskor nyugodtak 
voltak. Erre az lehet a magyarázat, hogy hajlamo-
sak vagyunk félreértelmezni saját érzéseinket. Ha 
izgalmat érzünk és közben egy el lenkező nemű 
személy képét látjuk, nem tudjuk pontosan megál-
lapítani, hogy az izgalomnak mekkora hányadát 
okozta a személy látványa. Lehetséges, hogy a ze-
nének is hasonló a hatásmechanizmusa: érzelmeket, 
izgalmat kelt az emberben, és a hal lgató nem tudja 
pontosan, ezt a lelkiál lapotot a zene, vagy a közel-
ben levő személyek idézték-e elő. Az mindenesetre 
valószínű, hogy a hatásos zene több tízezer év óta a 
csábítás egyik bevált trükkje.

Mannhardt andrás

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

Munka-dal (SZŰCS ÉDUA RAJZA)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Tartható-e a párizsi 
klímaegyezmény célja?

Ha be akarjuk tartani a párizsi klí-
maegyezmény által kitűzött célt, 

hogy csak 1,5 Celsius-fokkal növe-
kedjen a Föld hőmérséklete, akkor 
nagyobb mértékben kell csökkente-
ni a szén-dioxid-kibocsátást, mint 
ahogy az eddigi intézkedések fi-
gyelembe vették.

A kutatásban az Oxfordi Egye-
temmel együttműködésben számos 
nemzetközi partner mellett részt 
vett a Exeteri Egyetem és a Londoni 
Egyetem (Egyesült Királyság). A ku-
tatás célja az volt, hogy annak geo-
fizikai kivitelezhetőségét vizsgálják, 
vajon a globális felmelegedés „2 Cel-
sius-fokkal a preindusztriális szint fölé 
csökkenthető-e, és célba érhet-e a törek-
vés, hogy 1,5 Celsius-fok alá csökkent-
sük a hőmérséklet emelkedését.”

A Nature Geoscience folyóiratban 
publikált cikk megállapítja, hogy a 
fenti cél, mely a párizsi klímaegyez-

Richard Millar, a tanulmány egyik 
szerzője elmondta: „Ahhoz, hogy 
teljesítsük a párizsi klímaegyezmény 
célját, tehát hogy a felmelegedést meg-
állítsuk a preindusztriális szint fölött 

Növelhető a növények 
meleg- és szárazságtűrése

A Texas A&M AgriLife Research 
(USA) kutatói felfedeztek egy 

ribonukleinsavat (RNS-t), mely 
lúdfű (Arabidopsis thaliana) esetében 
növelte az ellenálló képességet a szá-
raz klímával és sós talajjal szemben. 
A felfedezés új utat nyit a genetikai 
tervezésben, melynek segítségével 
szárazság- és sótűrő növényeket 
hozhatnak létre az élelmiszerként 
fogyasztott növények, mondta 
Liming Hsziong, az AgriLife kutató 
professzora.

„Ez az első alkalom, hogy olyan hosz-
szú, nem-kódoló RNS-t találtunk, 
mely a növény toleranciáját szabá-
lyozza a kedvezőtlen, nem fiziológiai 
külső tényezőkre” – mondta Liming 
Hsziong.

A hosszú, nem-kódoló RNS, me-
lyet a lúdfűben találtak a kutatók, 
kis számban volt megtalálható olyan 
növényekben, melyek nem nehéz kö-
rülmények között éltek, ám a szintje 
növekedett, amikor a növény száraz 
vagy sós körülményeknek volt ki-
téve. Amikor manuálisan növelték 

ratlanok, így az általunk talált molekula 
esetében is, mely a szárazság- és sótűrést 
befolyásolja” – mondta a kutató.

Az alapvető különbség a rövid 
és hosszú nem-kódoló RNS kö-

mény kitűzése, még 
nem lehetetlen geofi-
zikai szempontból, de 
ambiciózusabban kel-
lene hozzá csökkente-
ni a szennyezőanyag-
kibocsátást, mint a 
már megállapított 
mérték.

Három megköze-
lítéssel értékelték 
a „szén-költségve-
tést” 1,5 Celsius-fok-
ra: újraértékelték a 
komplex modellek 
által adott eredmé-
nyeket, új kísérlete-
ket folytattak egy 
közepesen komplex 
modellel, valamint 
egy egyszerű modell 
használatával értékelték a jelenlegi klí-
marendszer tulajdonságaiban található 
bizonytalanságok mértékét. Mind-
egyik esetben a jelenlegi kibocsátással 
és felmelegedéssel számoltak.

ezen RNS-szintjét, 
akkor ennek meg-
felelően növekedett 
a szárazsággal és 
sós talajjal szem-
beni tolerancia 
is, összevetve azon 
növényekkel, me-
lyekben válto-
zatlanul hagyták 
a hosszú, nem-
kódoló RNS-
szintjét.

„A legtöbb RNS 
a sejt fehérjeter-
melésével van kap-
csolatban. A nem-
kódoló RNS nem 
szól bele a fehér-
je-előállításba, ha-
nem számos fontos 
biológiai folyamat 
szabályzóiként mű-
ködik” – mondta 
Hsziong.

„Különböző típusú nem-kódoló RNS-
ek léteznek. Az utóbbi években a rövid 
nem-kódoló RNS kapott nagy figyelmet. 
Sok hosszú, nem-kódoló RNS esetében 
azonban a biológiai funkciók még feltá-

Az összehasonlítás mutatja, hogy jobb annak a lúdfűnek  
a szárazságtűrő képessége, melynek speciális RNS-szintjét 

megnövelték (KÉP: TEXAS A&M AGRILIFE RESEARCH)
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A folyékony halmazállapotú grafént 
bevonat formájában lehet rétegezni kü-
lönböző, akár a használati igénybevé-
telnél mozgásnak, hajlításnak kitett fe-
lületekre. A szövött, kötött és nemszőtt 
eljárásokkal készített textilanyagokra 
felvitt réteggel speciális képességű ru-
házati alapanyagok állnak a konfek-
cionálók rendelkezésre. Az elektro-
mos vezetőképesség lehetőséget ad a 

„hordható elektronikás”, úgynevezett 
intelligens textilcikkek (ruházat segít-
ségével kommunikáció, életfunkciók 
monitorozása stb.), a mechanikai- és 
hőhatások elleni védőruházatok terü-
letén vékonyabb és könnyebb öltözékek 
készítésére. Szenzorként felhasználható 
pl. a testhőmérséklet, bőrfelületet érő 
nyomás folyamatos mérésére is.

Speciális szenzor és áramkör gra-
fén be történő beépítésével olyan ta-
pasz is előállítható, amelyet a ka ron 
viselve, közvetlen az emberi verejtékből 
lehetőség nyílik a vér cu kors zint 
meghatározásra.

Ez a sokoldalú anyag tehát hamarosan 
„testközelbe” kerül: ruháink anyaga-
ként viseletünk része lesz.

Kutasi Csaba

Grafénba öltözünk?

A grafén a szén egyik kétdimenziós 
allotrópja, amelyet nanoméretű 

hatszögletű rács épít fel, a csúcsokban 
egy-egy atommal. Alkalmazásáról, a 
benne rejlő lehetőségekről többször ír-
tunk már lapunkban. A tudósok rég-
óta foglalkoztak vele, 1962-ben elekt-
ronmikroszkópokban figyelték meg, 
azonban kizárólag fémfelületeken 
mint hordozókon tudták tanulmá-
nyozni. 2004-ben Andre Geim és Kons-
tantin Novoselov a Manchesteri Egyete-
men el tudta szigetelni a réteg-struktú-
rás anyagot, így lehetőség nyílt a grafén 
részletes elemzésére, a kor-
ábbi elméleti kutatások 
(összetétel, szerkezet, tulaj-
donságok) felhasználásával. 
A két fizikus – leegyszerű-
sített megfogalmazással – 
egy grafit tömb ről különle-
ges ta pa dófelülettel bevont 
lap segítségével finom réte-
geket választott le, majd 
számos kísérlet végén sike-
rült elérni az egyetlen 
atomnyi réteget, és a két-
dimenziós anyagú grafént transz-
ferálni. A két kutatót a grafén 
„újbóli felfedezéséért” és a részletes 
elemzésekből, vizsgálatokból származó 
kimagasló eredményekért 2010-ben 
fizikai Nobel-díjjal tüntették ki.

A grafén számos különleges tulaj-
donsággal rendelkezik, amelyek mi-
att a ruhaiparban is érdeklődnek a 
felhasználási lehetőségei iránt. Nagy 
szilárdságú (200-szor erősebb, mint 
a legszilárdabb acél), keményebb a 
gyémántnál, fokozottan kopásálló, 
kiválóan vezeti a hőt (adott felület 
egyenletes hőeloszlását megvalósít-
va) és az elektromos áramot, továb-
bá közel átlátszó, valamint rugalmas, 
hajlékony. Antibakteriális képessége a 
humán felhasználásnál (pl. alsóruháza-
ti anyagok bevonataként, orvostech-
nikai eszközöknél) kerül előtérbe. A 
grafén és a vele érintkező közegek (pl. 
víz, levegő) között minimális a súr-
lódási tényező, az ilyen térben mozgó 
anyagoknál (pl. sportruházat stb.) kü-
lönösen előnyös alkalmazása. Említett 
tulajdonsága alapján – az elmúlt évek-
ben – többek között az elektronikai 
eszközök, egyes vizsgáló műszerek, 
speciális akkumulátorok, kompozitok 
előállítása területén a 10 millió dollárt 
jóval meghaladta a grafén globális ér-
tékesítése.

1,5 Celsius-fokkal, 2015-től a teljes 
szén-dioxid-kibocsátást 880 milliárd 
tonna alá kellene vinni.”

Michael Grubb, a tanulmány társ-
szerzője, a Londoni Egyetem mun-
katársa így összegzett: „A tanulmá-
nyunk mutatja, hogy a párizsi klíma-
egyezmény célja elérhető, de tisztázta, 
hogy valóban kötelező az előírtakat tel-
jesíteni, hogy 1,5 Celsius-fok alá vigyük 
a felmelegedést.”

„A következő évi globális áttekintéssel 
kezdve az országoknak ki kellene keve-
redniük a szénből és megerősíteni válla-
lásaikat, hogy a párizsi klímaegyezmény 
célja felé tartsanak. Minél előbb kezd el 
csökkenni a globális kibocsátás, annál ki-
sebb a nagy klimatikus összeomlás veszé-
lye. Így a gazdasági összeomlás veszélye 
is, amely akkor következhet be, ha hirte-
len kell lecsökkenteni a kibocsátást, ha a 
rövidtávú cselekvés nem vezet eredmény-
re. Hiszen ez olyan mértékű lenne, me-
lyet a történelem során még nem tapasz-
taltunk.” – összegezte a tanulmány.

(University of Oxford)

zött a nukleotidok száma – ezek 
az RNS-ek szerkezeti építőelemei. 
A hosszú nem-kódoló RNS több 
nukleotiddal rendelkezik.

Hsziong elmondta, hogy a kutatás 
új megközelítésnek számít a növé-
nyek szárazság- és sótűrő toleran-
ciája növelésének területén. „A leg-
több, jelenleg zajló kutatás a növények 
stressztűrő képessége terén nem veszi fi-
gyelembe a hosszú, nem-kódoló RNS-t, 
hanem azokra a génekre fókuszál, me-
lyek a fehérje-előállítást irányítják. Ám 
a fehérjekódoló gének manipulálása 
gyakran gátolja a növény fejlődését és 
növekedését.” Az a hosszú, nem-kó-
doló RNS azonban, melyet Hsziong 
kutatócsoportja fedezett fel, anélkül 
változtatható, hogy mellékhatással 
járna a növény egészségére nézve.

„Még korai jósolni, de valószínűleg 
egy teljesen új megközelítés kapujában 
állunk, hogy képesek legyünk geneti-
kailag szárazság- és sótűrő növényeket 
tervezni, beleértve az élelmiszernövé-
nyeket is. Kutatásunk következő lépé-
seként a lúdfűtől különböző növények 
hosszú, nem-kódoló RNS-szintjét is 
megpróbáljuk növelni, és megnézni, 
vajon ezek is kifejlesztik-e a nagyobb 
szárazság- és sótűrő képességet” – 
mondta Hsziong.

(Texas A&M AgriLife 
Communications)

Grafén alapú tapasz a vércukorszint 
meghatározására, az emberi verejték 

elemzésével

Grafénnel textíliára nyomtatott elektródák és áramkörök
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Áramot Tunéziából

A TuNur egy angol vállalat, mely 
napenergia-fejlesztéssel foglalko-

zik. A cég a héten kapcsolatba lépett a 
tunéziai kormányal, hogy engedélyt 
kérjen egy nagyszabású projekt kivite-
lezésére. Céljuk egy olyan 4,5 gigawatt 
teljesítményű erőmű létrehozása, 
amely nagy mennyiségű megújuló 
energiát szolgáltat 5 millió európai 
háztartás vagy akár több mint 7 millió 
elektromos jármű ellátására. 

A napelemmezőt a tervek szerint a 
szaharai területen építik meg, s emellett 
három nagyfeszültségű, tenger alatti 
vezetékrendszert is húznának, amelyek 
alacsony energiaveszteség mellett old-
ják meg az energia szállítását.

Az első vezeték összekapcsol-
ja majd Tunéziát az európai há-
lózathoz jelenleg is kapcsolódó 
Máltával. A szigetország mint 
energiaközpont jelentősége így to-
vább erősödhet a Földközi-tenger 
térségében. A második vezeték 
fejlesztését még évekkel ezelőtt 
elkezdték – az európai közösség 
által nagyra becsült „közös ér-
dekű projekt” Rómától északra 
fog partot érni. Felmerült a to-
vábbiakban egy harmadik vezeték 
lefektetése is; ez a vonal közvetle-
nül kapcsolná össze Tunéziát Dél-
Franciaországgal.

A TuNur vezérigazgatója, Kevin 
Sara szerint a program gazdasági 
nyomás alatt áll. „A szaharai terü-

let az európai régiókhoz képest két-
szer annyi fényenergiában részesül, 
így azonos befektetéssel kétszer annyi 
elektromos energiát vagyunk képesek 
ott termelni. Egy állami segélyektől 
mentes országban mindig alacsony 
költségű termelőnek fogunk számítani, 
még az átviteli költségekkel együtt is.”

A tunéziai koncepció csak egyi-
ke a legújabb Észak-Afrikában 
futó számos vállalkozásnak a nap-
energia piacán. Az ezt megelőző 
hasonló vál lalkozás a 2016-ban 
indított Noor nevű projekt volt, 
amely jelenleg első szakaszában 
van. Ez azt jelenti, hogy a vég-
ső 580 megawattos kapacitásból 
most 160 megawatt energiát bizto-
sít a létesítmény.

(www.greenfo.hu) 

A játék mint  
látens tanulás?

A z etológusok már régóta tud-
ják, hogy egy faj játékossága és 

intelligenciája szorosan összefügg. 
Az emberszabásúak, a delfinek hí-
resek játékosságukról és intelligen-
ciájukról. Ahogyan az embergye-
rek a tárgyakkal való játék, építés  
során tanulja meg az egyes tevé-
kenységeket, úgy néz ki, a madarak 
esetében is fennáll ez az összefüggés.

A Yorki Egyetem kutatóinak 
keákkal és kaledón varjakkal vég-
zett vizsgálatai  újabb adalékokkal 
szolgálnak a témával kapcsolatban. 
Kísérleteik során különböző színű és 
formájú kockákkal és zsinórokkal 
látták el a madarakat, majd hagy-

ták hogy játszanak 
velük és rögzítették 
a viselkedésüket. A 
kísérlet második ré-
szében a kockákat 
és zsinórokat le-
cserélték labdákra 
és pálcikákra. Az 
állatoknak egy át-
látszó csőbe dugott 
élelmet kellett ki-
piszkálni. Az ada-
tok elemzése so-
rán kiderült, hogy 
azok az egyedek, 
amelyek előbb játszottak a tárgyak-
kal, gyorsabban ki tudták választa-
ni a megfelelő tárgyat és gyorsab-
ban megoldották a feladatot.

Érdekes, hogy a az állatok visel-
kedése nem változott meg a tár-
gyak iránt, inkább úgy tűnt, hogy 
a játék során mintegy véletlensze-
rűen felfedezték a tárgyak egyes 
tulajdonságait. A kutatók szerint 

ÉT-ETOLÓGIA

ez a fajta látens tanulás, – ahol az 
egyed nem kap közvetlen megerő-
sítést egy adott  akcióra – nagyon 
fontos a kognitív képességek fej-
lődésében. Azt remélik hogy ez az 
új kísérleti elrendezés alkalmas lesz 
arra, hogy a játék- és eszközhaszná-
lat összefüggését egyéb fajoknál is 
tanulmányozhassák.

bilKó Ágnes

Tunézia -Málta

Tunézia -Olaszo.

Tunézia -Franciao.
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Vizsgák 
A2, B1, B2 

és C1 
szinteken

TELC nemzetközi és államilag elismert 
nyelvvizsgák 7 nyelvből 4 szinten

Éjszakai szórakozóhely. 5. Forrasztófém; cin. 6. Baljós előjel. 7. Bánya-
település Gyulafehérvártól nyugat-északnyugatra. 8. Az István délszláv 
megfelelője. 9. European Environmental Bureau (Európai Környezetvé-
delmi Iroda), röv. 10. Piszkos ...; Rejtő Jenő regényalakja. 14. A valódi sze-
zon. 16. Amerikai profi kosárlabdaliga. 18. Hegyes orrú kutyával vadászó 
ember. 20. Sűrűn, sokszor. 22. Felületre sorban tapaszt. 23. Atkákat pusz-
tít. 24. Ilyen méretű. 28. Az ukrajnai Lemberg orosz neve. 30. Anzelmet is, 
Anzelmát is becézik így. 31. ... Illgner; világbajnok német labdarúgókapus. 
33. Nem is fölé! 34. Lóeleség. 36. A bárium vegyjele.

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: Gestetner Dávid, kerekes toll, Tho-
mas Edison.

Kedves Olvasóink!

A 2006 és 2015 között  
megjelent lapszámaink  

kedvezményesen, 
200 forintos áron 
vásárolhatók meg 

a szerkesztőségben.

Jó szórakozást kívánunk 
lapunk  olvasásához!

Bár a papi hivatást választotta, szenvedélyesen érdekelték a természet-
tudományok, főleg a növénytan – hazánk első búzanemesítőjét tisztel-
hetjük e heti rejtvényünk főszereplőjében  (vízszintes 1.). Módszere, a 
szelekciós eljárás, akárcsak vetéskísérletei, korát megelőzték. Felis-
merve a földművelés, mezőgazdálkodás oktatásának országos hiányát, 
szorgalmazta az ilyen típusú iskolák létrehozását. Ám míg kortársát, 
Tessedik Sámuelt ma országosan ismerik, az ő úttörő munkásságát 
legföljebb a szakmatörténet jegyzi. Ma már a szakemberek közül is 
kevesen tudják, hogy ő írta az első, nyomtatásban megjelent mono-
gráfiát az egyik népszerű kertészeti növényünkről és termesztéséről 
(vízszintes 21.), de híres volt gabonatermesztési könyve (vízszintes 37.) 
is. Jó fejtést kívánunk!

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

VÍZSZINTES: 1. A búzanemesítő neve. 11. ... futása; Vörösmarty Mihály 
eposza. 12. Alma ...; iskola, egyetem. 13. A nemzet színésze (István, 
1931–2014). 14. ...-harmadába; elnagyoltan. 15. Vetőgéppel is szórják. 16. 
Március 8-án van. 17. Műsor vége! 18. Becézett Abigél. 19. Klub egyede. 
21. E kertészeti növényünkről is írt. 25. South African Airways (Dél-
Afrikai Légitársaság), röv. 26. Korszak. 27. Akció kezdete! 29. Verne egyik 
kapitánya. 31. Bács-Kiskun (megye), röv. 32. Leleményesen merész. 34. 
Dán komikuspár magasabbik tagja, Huru társa. 35. Itáliai. 36. Zagyva, 
összefüggéstelen. 37. 1793-ban kiadott könyvének címe.

FÜGGŐLEGES: 1. Vásárosnamény mellett ömlik a Tiszába. 2. Taktikai 
feladat egyes csapatsportokban. 3. Dunakeszihez csatolt település. 4. 
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A kétszáz éve született 
Arany János költészetében 
megjelenő állat- és nö-
vényvilággal ismerked-
hetnek meg az érdeklő-

dők azon az interaktív kiállításon, amely október 9-én 
nyílt Budapesten a Magyar Természettudományi Múze-
umban. Az Aranyba foglalva című új időszaki kiállítás 
a Toldi, a Télben és A tölgyek alatt című Arany-versek 
kapcsán mutatja be az állatokat, növényeket és termé-
szeti jelenségeket.

Arany János környezet- és tájleírásaiból érzékletes ké-
pet kap az olvasó a XIX. századi Magyarország termé-
szeti viszonyairól. A költő a Magyar Tudományos Akadé-
mia főtitkáraként hivatalból nemcsak a humán tudomá-
nyokkal, hanem természettudománnyal is foglalkozott. 
Titkárként közreműködött abban, hogy visszaszerezzék a 
Bolyai-hagyatékot a marosvásárhelyi Református Kollé-
giumból. Tudománytörténeti szempontból legérdekesebb 
az a levél, amelyben Arany mint főtitkár értesítette 
Charles Darwint, hogy az MTA külső tagjává választot-
ták. A költő főtitkársága alatt fogadta tagjai közé az 
akadémia többek között Jedlik Ányost és Eötvös Lorán-
dot, valamint számos külföldi természettudóst is. A tár-
lat december 31-ig várja az érdeklődőket.

Szintén az Arany János-év al-
kalmából nyílt kiállítás az Or-
szágos Széchenyi Könyvtárban 
„…legyen eszme- és alak-
hű, mégis szabad...” címmel, 
melyen Shakespeare összes mű-
vének első magyar kiadásárát 

ismerhetik meg a látogatók.
William Shakespeare műveit fordították magyarra 

1858 előtt is, azonban a XVIII. század végén és a 
XIX. század elején az átültetők alapszövegként a német 
fordításokat és átdolgozásokat használták. A szerb szár-
mazású Tomori (Teodorovits) Anasztáz, a nagykőrösi 
református gimnázium matematikatanára – Arany Já-
nos kollégája – 1854-ben dús örökséghez jutott. Tomori 
a XIX. század második fele magyar művelődésének és 
tudományának megemlékezésre méltó mecénása lett, az el-
ső magyar teljes Shakespeare-kiadás kitalálója, elindítója és 
finanszírozója. Az elvek kidolgozását Arany Jánostól kérte.

Az első kötet (Szentivánéji álom, Othello) 1864-ben, az 
utolsó (Szonettek) 1878-ban jelent meg. A Shakespeare-
drámák új fordításai a következő két évtizedben szinte 
mind színpadra kerültek. Először a Szentivánéji álom, 
1864. április 23-án, a Nemzeti Színházban, William 
Shakespeare születésének 300. évfordulóján. A 2018. ja-
nuár 31-ig látható kiállítás a kiadás történetét – és eb-
ben Arany János munkáját, szerepét, Shakespeare-fordí-
tásait – mutatja be.

ÉT-IRÁNYTŰ ÉT-IRÁNYTŰ	 Bánsághy Nóra rovata

A Kovács Gábor Művészeti 
Alapítvány a Debreceni Re-
formátus Hittudományi Egye-
temmel együttműködésben 
kiállítássorozattal emlékezik 

a Reformáció 500. évfordulójára Biblia a magyar 
képzőművészetben címmel. A sorozat végső állo-
mása Budapest, ahol a tárlat tematikájában és szellemi-
ségében összefoglalása és betetőzése lesz a korábbi há-
rom, Debrecenben, Győrben és Kolozsváron megvaló-
sult kiállításnak.

A Biblia az európai kultúrában mindig többet jelentett 
egy könyvnél: az európai művészet történetében közel 
kétezer éven át a Biblia eseményeinek, szereplőinek vagy 
a hozzájuk kapcsolódó morális tartalmaknak az ábrázo-
lása állt a középpontban.

A XX. századi modern művészetben megőrződött a 
Biblia minden korábbi felhasználási módja, de a súlypont 
a közösségi szempontok felől az individuális megközelí-
tések felé tolódott: a bibliai szereplők az alkotó szubjek-
tív világának megfelelően sorskérdésekkel és drámai lét-
helyzetekkel szembenéző személyiségek. 

A magyar képzőművészet elmúlt száz évében rendre 
születtek (és születnek ma is) olyan alkotók, akik képesek 
a Bibliát úgy interpretálni, hogy az több legyen puszta il-
lusztrációnál. Szalay Lajos, Borsos Miklós, Tóth Menyhért, 
Kondor Béla, Csernus Tibor, Péreli Zsuzsa és más művészek 
munkái nyomán mélyebb értelmet nyer az isteni teremtés, 
könnyebben eljutnak hozzánk Krisztus tanításai, és job-
ban átérezzük azt a szenvedést, amit azért vállalt a ke-
resztfán, hogy halálával megváltsa az emberiséget.

A kiállítás 2018. január 14-ig látogatható Budapesten 
a Várkert Bazár Testőrpalotájában.

A CAFe Budapest Kortárs 
Művészeti Fesztivállal közös 
szervezésben nyílt meg Alföldi 
Róbert fotókiállítása az Átri-
um Galériában. Az Idealizált 
színes világok című tárlaton 
nem a színész-rendező által 
készített fényképek láthatók, 

hanem értékes magángyűjteménye darabjai.
Alföldi komoly gyűjtő, szisztematikusan és a minőség-

re érzékenyen fölépített gyűjteménye hiánypótló körké-
pe a magyar neoavantgárd fotóművészetnek és a képző-
művészek fotómunkáinak. Nem először enged bepillan-
tást a nagyközönségnek kollekciójába, tavaly januárban 
például a Mai Manó Házban nyílt kiállítása, A múlt sza-
badsága címmel pedig egy válogatásalbumot is kiadott 
ugyanabban az évben. Ezúttal gyűjteménye kézzel – 
pasztellceruzával, akvarellel és olajfestékkel – színezett 
fotográfiáit láthatjuk az 1940 és az 1970 közötti három 
évtizedből. A képek október 31-ig tekinthetők meg.

Arany természet

Shakespeare-fordítások

Kiszínezve

Több mint egy könyv
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Ezek a színpompás ködök talán a 
Nyilas csillagkép legszebb objek-
tumai. Alul a Lagúna-köd (M8) 
látható, nevét a köd közepén kacs-
karingósan átfutó jellegzetes, szé-
les, sötétebb sávról kapta. Felette a 
Trifid-köd (M20), elnevezése az 
égitestet három részre szabdaló 
porfelhők távcsöves látványára 
utal. Anyagukból csillagok szület-
nek, ezek ultraibolya sugárzása io-
nizálja a körülöttük levő hidro-
géngázt, ezért az jellegzetes vörös 
színben pompázik. Nem minden 
részük ionizált, és nem csak hidro-
génből állnak. Mindkét objektum 
reflexiós ködöt is tartalmaz, ezek-
ben jelentős mennyiségű por is ta-
lálható. A csillagok sugárzását 
visszaverő anyag kék színben 
játszik, mert a fiatal csillagok igen 
forróak, tehát kékes fényűek. A 
Trifid-köd melletti nyílt csillag-
halmaz az M21 katalógusszámot 
viseli.

A Lagúna-ködben megfigyelhe-
tő sötét csomók, nyúlványok a 
Bok-globulák. Ezek a születő csil-
lagokat körülvevő sűrű anyagfel-
hők, a csillagok „magzatburkai”. 
Ezeket még nem fújta szét a 
megszülető égitestek csillagszele. 
Egy laza halmaz is megfigyelhető 
(a sötét sávtól balra), melyet való-
színűleg a köd anyagából már ko-
rábban megszületett csillagok al-
kotnak.

Magyarországról  akár már egy 
binokulárral is azonosítható objek-
tumok.

Kép és szöveg: Éder Iván
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A	világ	első	borgeológiai	térképe
A világ legelső „borgeológiai” tér-
képét Szabó József készítette. Az 
1865-ben kiadott, „Tokaj-Hegyalja 
földtani s szőlőmivelési térképe” a 
„Tokaj-Hegyaljai album” mellékle-
teként jelent meg. A Keleti Gusztáv 
kőnyomataival illusztrált, négynyel-
vű album részletesen tárgyalja a te-
rület kőzeteit, talajtípusait, valamint 
szőlő- és borkultúráját. 

Hatékonyabb	mesterséges	
megtermékenyítés
A Pécsi Tudományegyetem Orvosi 
Biológiai Intézetében olyan módszer 
kifejlesztésén dolgoznak, amely a be-
ágyazódásra képes embriók előre tör-
ténő kiválasztásával növelné a mester-
séges megtermékenyítések sikerét. Ha 
a módszer beválik, a mesterséges meg-
termékenyítések során gyakoribb iker-
terhességek is elkerülhetővé válnának.

Inasok	és	mestereik	az	ókorban
A pedagógia történetét bemutató mo-
nográfiák és tankönyvek leginkább a 
nevelés-oktatás azon szeletével fog-
lalkoznak, melyet manapság közmű-
veltségi oktatásnak, a régebbi korok-
ban pedig a szabad művészetekben 
való elmélyülésnek neveztek. A mű-
vészetek szabad jelzőjét a szabad em-
berhez méltó jelentésben kell itt értel-
meznünk.



  

Ködök a Nyilasban
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