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… igazságtalanul vádolják a tudományt azzal, hogy 
nem szolgáltat elég aktuális, közérdeklődésre szá-
mot tartó hírt a nagyközönség számára. Be kell lát-
nom, hétről hétre friss kutatási eredményekkel, új 
elméletekkel megjelenő hetilapunk önmagában ta-
lán még nem elégséges bizonyíték a tudományos hí-
rek erejére. De most cáfolhatatlan igazolásra buk-
kantam! Igaz, meglepő helyen: egy fővárosi, kerüle-
ti terjesztésű, civil finanszírozású nyomtatott maga-
zin hasábjain…

Óriási elismerés három magyar professzornak! – áll 
nagy betűkkel a figyelemfelkeltő cím a lap egyik ki-
emelt belső oldalán. Nocsak, gondoltam, ezt rögtön el-
olvasom, ritkán találkoztam ugyanis ezidáig tudomá-
nyos hírekkel ebben a kiadványban – inkább a helyi 
közügyek, olvasói panaszok és kiskereskedelmi akciók 
domináltak a hasábjain. „Három magyar kutató kapta 
az agykutatás Nobel-díjának is nevezett Agy-díjat” – 
kezdődik a cikk. 

Ejha, ismét hazánkba kerül ez a fantasztikus elismerés 
– csodálkoztam –, s ezt éppen e forrásból kell megtud-
nom először? Úgy látszik, három a magyar igazság, a 
magyar agykutatók mindig triumvirátusban jutnak 
Agy-díjhoz… De vajon ki lesz az újabb három kitünte-
tett? Nem tagadom, egészen izgalomba jöttem…

Mindaddig, amíg a következő bekezdésben meg nem lát-
tam a díjazottak névsorát: Somogyi Péter, Freund Tamás és 
Buzsáki György nevét. Akkor már gyanakodni kezdtem, 
hogy itt bizony egy hét (!) évvel ezelőtti hír átvételéről van 
szó. A nagy öröm persze hét esztendő múltán is büszkeséggel 
tölti el a honfiúi szíveket, de mindezt újdonságként tálalni… 

Nem sikerült megfejtenem, mi indította a szerkesz-
tőket erre az ismétlésre. De tekintsünk e másod- vagy 
inkább sokadközlésre pozitívan: a tudomány világá-
ban minden valószínűség szerint járatlan szerkesztő 
számára is sokat jelent egy magyar kutatók által elért 
nemzetközi siker. A tudományos dicsőség híre lám, 
nem avul el, míg a közélet sok eseménye három nap 
múlva már feledésbe merül, a valóban világraszóló 
kutatási eredményeknek újból és újból tudunk örülni!

Gózon Ákos

Szerintem...



E
LS

Ő
 K

É
Z

B
Ő

L
A T

UD
OM

ÁN
Y Ú

J E
RE

DM
ÉN

YE
I  

Él e t É s  tu d o m á n y   2018/6  163

 Az éberség 
neurobiológiája

Az „éberség” szót leggyakrab-
ban az ébrenlét szinonimája-
ként használjuk, azonban egy 
pszichofiziológiai állapotot is 
jelöl, ami nagymértékben vál-
tozik napunk során, a mélyal-
vástól az aktív ébrenlétig. Az 

éberség tulajdonképpen a külső in-
gerekre való érzékenységet jellemzi, 
könnyedén megkülönböztethetjük 
előbb említett szintjeit: az alvást és 
az ébrenlétet. A fejbőrről elvezet-
hető elektromos jelek és különböző 
agyterületek idegsejtjeinek elektró-
dákkal mért aktivitása például jelen-
tősen eltér ezekben az állapotokban. 
Ugyanakkor az éberség ébrenlét 
alatti változásait nehezebbnek bizo-

nyult vizsgálni, mivel ezek rövidebb 
idő alatt mennek végbe és a viselke-
désre gyakorolt hatásuk is diszkrétebb.

Az amerikai Stanford Egyetem 
kutatócsoportja az éberség szabályo-
zásában szerepet játszó agyterületek 
kilétét igyekezett feltárni. Ehhez a 
teljes agy aktivitását kellett megfi-
gyelniük, ami emlősöknél egyelőre 
csakis az agyból készített szeletek 
immunfestésével elképzelhető. Az 
agyszeletek immunfestésével olyan 
gének kifejeződését mutatják ki, 
amik jellemzően az idegsejt tüze-
lése után kezdenek kifejeződni, a 
módszer időbeli felbontása miatt 
azonban sajnos alkalmatlan az agyi 
aktivitás rövid távú változásainak 
megfigyelésére. A kutatók ezért 
a zebradánió(más néven zebrahal) 
lárváit választották modellállatnak 
a vizsgálatokhoz, ugyanis a lár-
va teste teljesen áttetsző, és így az 
agyuk egésze vizsgálható fénymik-
roszkóp alatt.
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Y egy hang jelezte, hogy a száj köze-
lében lévő csövecske végén cukor-
oldat jelent meg, amit az állatok 
nyelvükkel elértek, és a hangjel-
zéstől a nyalásig eltelt időt mér-
ték. A hat sejtcsoport aktivitása és 
a reakcióidő az egerek esetében is 
összefüggött. Végül a sejtcsopor-
tok mesterséges, optogenetikai 
aktiválásával kiderült, hogy a 
hatból három sejtcsoport direkt 
módon szabályozza az ébersé-
get, ezek mesterséges aktiválása 
ugyanis csökkentette a reakció-
időt. A kutatás tehát több részletet 
is felfedett az éberség szabályozá-
sának idegrendszeri hátteréről. A 
zebradánió-lárvák használata le-
hetővé tette a releváns sejtcsopor-
tok azonosítását, és ezek evolúciós 
konzerváltságának köszönhetően 
az egerekben való működésükről 
is többet tudtunk meg. 

ReichaRdt RicháRd
 
	 Tarajat	viselő	

szivárvány

A tudomány – képletesen 
szólva – a madarakat tartja 
az utolsó ma élő dinoszauru-
szoknak. Ezek a gerincesek 
ugyanakkor a Föld legszí-
nesebb és legdíszesebb álla-
tai közé tartoznak. Egy, a 
Nature Communications nevű 

tudományos folyóiratban nemré-
giben megjelent tanulmány egy új 
dinoszauruszfaj felfedezésén ke-
resztül mutatja be, hogy az irizáló, 
szivárványszerűen sokszínű tol-
lazat 161 millió évvel ezelőtt már 
bizonyosan jelen volt köreikben.

Paleontológusok egy csapata 
ugyanis nemrégiben olyan tollas 
dinoszauruszt fedezett fel, mely-
nek megtartása annyira jó, hogy 
a megőrződött tollakon még azok 
a mikroszkopikus struktúrák is 
megfigyelhetők, melyek az állat 
tollazatának színeiért voltak fele-
lősek. A tollak szerkezetének tü-
zetes vizsgálatával a kutatók arra 
a következtetésre jutottak, hogy e 
dinoszaurusz tollazata a mai ko-
librikéhoz hasonlóan irizáló szí-
nekben pompázott.

Az új faj a Caihong juji tudomá-
nyos nevet kapta, ami mandarin 
nyelven, nyers fordításban annyit 
tesz: ’tarajat viselő szivárvány’. A 
Caihong nem volt nagy, mérete 
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Az állatok viselkedését a követ-
kező elrendezésben figyelték meg: 
a lárvákat Petri-csészébe helyez-
ték, fejüket agarózgélben rögzí-
tették és egy projektor segítségé-
vel különböző méretű sötét folto-
kat vetítettek a Petri-csésze aljára, 
miközben infrakamerával vették 
fel a farok mozgását. A sötét folt 
menekülést vált ki az ivadékok-
ból, amit sajátos farokmozdulatok 
jellemeznek, így azonosítha-
tók és elkülöníthetők a normális 
farokcsapásoktól. Az inger megje-
lenésétől a menekülés megkezdé-
séig eltelt időből következtettek a 
lárvák éberségére, ugyanis előze-
tes vizsgálatok szerint koffein ha-
tására lecsökken, alvásmegvonás 
hatására pedig megnyúlik a mene-
külési reakció latenciája.

Az állatok idegsejt-
jei genetikai módosí-
tások révén kalcium-
érzékeny fluoresz-
cens festéket fejeztek 
ki, így aktivitásuk 
követhető volt mik-
roszkóp segítségével, 
mivel a neuronok 
aktivációja fluoresz-
cenciát eredménye-
zett. Az agyi akti-
vitás és az ingerekre 
adott válaszok reak-
cióideje alapján azo-
nosítottak hat olyan 

agyterületet, amik magasabb ak-
tivitást mutattak, amikor az állat 
gyorsabban reagált. A viselkedéses 
feladat elvégzése után a lárvákat 
fixálták, és immunfestékekkel je-
löltek bizonyos idegsejttípusokat. 
A különböző antitestek különbö-
ző színű fényjelet bocsátottak ki, 
így lehetséges volt a sejtek azo-
nosítása. Az élő állatban rögzített 
aktivitási térképet összevetették a 
fixált állat agyának immunfestésé-
vel nyert térképpel, és így kiderült, 
hogy az a hat sejtcsoport, aminek 
aktivitása korrelált az éberséggel, 
olyan neuromodulátor rendszerek 
tagjai, amiknek az alvás-ébrenlét 
szabályozásában is szerepük van.

A sejtcsoportok megfelelőit ege-
rekben is megvizsgálták. Optikai 
szálak segítségével mérték a sejtek 
aktivitását (szintén fluoreszcens fes-
tékek segítségével), miközben az 
egerek egy reakcióidővel kapcsola-
tos feladatot végeztek. A feladatban 

A zebradánió lárvája (fent) és a kifejlett példány (lent)
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sérülékeny részek is 
megőrződnek mint 
a tollak, és általuk 
is betekintést nyer-
hetünk a múltba 
– mondta Chad 
Eliason társszerző, 
a Field Múzeum 
posztdoktora. – 
Ennek a dino-
szaurusznak az 
épsége lenyűgöző. 
Nagyon izgatot-
tak lettünk, ami-

nagyjából akkora lehetett, mint 
egy kacsáé. Fején hosszanti, csontos 
taraja volt, testét pedig megnyúlt, 
szalagszerű tollak borították. A 
példány teste olyan kiváló épség-
nek örvend, hogy a tollazat apró 
részletei alkalmasnak bizonyultak a 
legkifinomultabb elemzésekre is. A 
fej, a szárnyak és a far tollai sötétek 
voltak és irizáltak. Az új fajt egy 
földműves fedezte fel Északkelet-
Kínában. Az állat tudományos le-
írását egy nemzetközi kutatócsapat 
végezte el Dongyu Hu, a Shenyang 
Általános Egyetem Őslénytani Ka-
rának professzora vezetésével. 

„Ha végignézünk a rendelkezé-
sünkre álló gerinces-leletanyagokon, 
általában csontokat vagy hozzájuk 
hasonló kemény struktúrákat látunk. 
Néha-néha azonban olyan, puha és 

kor felfogtuk, hogy a tollazat mennyi és 
milyen apró részletéhez férünk is hozzá 
valójában.”

A kutatók egy már jól bevált 
módszert alkalmaztak a tolla-
zat színeinek meghatározásához: 
mikroszkóp alatt vizsgálták meg 
a melanociták színanyagokat tar-
talmazó sejtszervecskéinek, a me-
la no sz óm á knak a maradványait. 
Noha a bennük egykor jelen volt 
festékanyagok már rég eltűntek, 
e sejtorganellumok megmaradt fi-
zikai szerkezete elárulja, melyik mi-
lyen színt „kódolt”. A kialakuló szín 
ugyanis nemcsak a festékanyag, ha-
nem az azt tartalmazó melanoszóma 
fizikai struktúrájának függvénye 
is. Ha apró darabokra vágjuk a ko-
librik irizáló tollát, fekete porszerű 
anyagot kapunk, maga a pigment 
ugyanis fekete, ám az azt tartalma-
zó melanoszóma – alakjának kö-
szönhetően – elképesztő színvilá-
got kölcsönöz a kolibri tollainak.

Dongyu és munkatársai a Caihong 
melanoszómáit összehasonlították 
ma élő madarakéival. Hasonló for-
májú melanoszómákat kerestek, 
hogy meghatározzák a Caihong 
színeit. A legjobb egyezést az ap-
rócska kolibrikkal kapták. 

A mai madarak gyakran használ-
ják díszes tollazatukat a párkeresés 
során, a hímeké egyes fajok ese-
tén elképesztő színekben táncol. A 
Caihong szivárványos tollai felfog-
hatók egy páva faroktollainak ősi 
megfelelőjeként.

A Caihong juji testfosszíliája (HU ÉS MTSAI. UTÁN MÓDOSÍTVA)

A Caihong juji művészi rekonstrukciója (VELIZAR SIMEONOVSKI ALKOTÁSA)

A Caihong melanoszómáinak maradványai, 
méretarányok: 1000 nanométer 
(HU ÉS MTSAI. UTÁN MÓDOSÍTVA)
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A Caihong egy másik érdekessé-
ge, hogy ez az állat a legidősebb is-
mert faj, amelynek aszimmetrikus 
tollai vannak. Az ilyen tollakat a 
mai madarak a repülés során kor-
mányként használják. A Caihong 
ugyanakkor nagy valószínűséggel 
nem tudott repülni, tollazatát csak 
testének melegen tartására, illetve 
a fajtársaival való kommunikáció-
ra használta.

Míg a Caihong tollazata alapvető-
en új bélyegeket hordoz, egy másik 
testi jellegzetessége viszont éppen 
hogy egy ősi bélyeg, ez pedig a 
fejtetőn végighúzódó taréj. „A test 
bélyegeinek ez a bizarr kombinációja 
több mint szokatlan – mondta Julia 
Clarke, a Texasi Egyetem kutató-
ja. – Olyan volt, mint egy kis, bolyhos 
tollcsomó, Velociraptor-szerű fejjel.”

Clarke szerint a Caihong testi tu-
lajdonságainak keveréke a mozai-
kos evolúció bizonyítéka. Eszerint 
a különböző testi jegyek egymás-
tól függetlenül alakultak ki. „Ez a 
felfedezés rávilágít arra, hogy valójá-
ban milyen gyorsan is fejlődtek ezek 
a tollak” – tette hozzá.

Szabó MáRton 

	 18	új	pókevő	pókot	
fedeztek fel

A pelikánpókok külsőre és élet-
módra is egyedülállóak: hosszú 
állkapcsukkal más pókokat 
ejtenek el, és velük táplálkoz-

nak. Egy új kutatás 26 pelikán pó-
kot írt le, melyek közül 18 eddig 
ismeretlen faj.

1854-ben különös külsejű pók kö-
vületét fedezték fel egy 50 millió 
éves borostyánkőben. Hosszított, 
nyakszerű testrésszel, és hosszú száj-
szervvel rendelkezett, mely csőrsze-
rűen előrenyúlt a „fejből”, emiatt 
ez a pók apró pelikánra emlékez-
tetett. Élő pelikánpókokat csak né-
hány évtizeddel később fedeztek fel 
Madagaszkáron, így ekkor figyel-
ték meg, hogy életmódjuk éppolyan 
különös, mint testfelépítésük. Mivel 
azonban a pelikánpókok általában 
elzárt helyeken élnek, a tudomány 
kevéssé tanulmányozta őket, egé-
szen a közelmúltig.

 Hannah Wood a pókok és sok-
lábúak szakértője, a Smithsonian's 
National Museum of Natural 
History (USA) munkatársa, több 
száz pelikánpókot vizsgált meg 

B
IO

LÓ
G

IA
madagaszkári terepmunkája során, 
illetve múzeumok gyűjteményeiben 
is. Elemezése, mely az Eriauchenius 
és Madagascarchaea nemzetségekre 
fókuszált, 26 különböző fajra osztot-
ta a vizsgált pelikánpókokat, melyek 
közül 18-at eddig senki sem írt le.  
Wood és kollégája, Nikolaj Scharff 
(Koppenhágai Egyetem, Dánia) a 
26 pelikánpókfaj leírását tartalmazó 
tanulmányt a Zookeys folyóiratban 
tette közzé.

Wood elmondta, hogy a peli-
kánpókok nemcsak különös ki-
nézetük miatt tartanak számot az 
arachnológusok érdeklődésére, ha-
nem azért a módszerért is, ahogyan 
hosszú „nyakukat” és állkapocsszerű 
szájszervüket használják arra, hogy 

más pókokat ejtsenek el. „Ezek a 
pókok is tanúsítják, hogy Madagasz-
káron egyedülálló biológia alakult ki” – 
mondta a kutató.

A pelikánpókok aktívan vadász-
nak, az erdő talaján cserkésznek 
éjszakánként, és követik a hosz-
szú pókselyemszálakat, melyek 
elvezetik őket a prédául szolgáló 
pókokhoz. Amikor a pelikánpók 
megtalálja áldozatát, akkor gyorsan 
lecsap, és felnyársalja hosszú, agyar-
szerű csáprágójára. Ezután eltartja 
testétől a zsákmányt, így tartja ma-
gát biztonságban az ellentámadás-
tól, amíg a préda kimúlik.

A mai pelikánpókok élő fosszíliák, 
így tartja Wood, hiszen figye-
lemreméltó módon hasonlóak 
azokhoz, melyek 165 millió éve 
fosszilizálódtak. Mivel az élő póko-
kat azt követően találták, hogy elő-
deiket felfedezték és kihaltnak nyil-
vánították őket, Lázár-taxonként 

tartják nyilván őket, azaz olyan 
élőlényként, melyek a földtörté-
net bizonyos időszakában eltűntek, 
majd később újra felbukkantak. 
Madagaszkáron kívül később Dél-
Amerikában és Ausztráliában is ta-
láltak pelikánpókokat. A földrajzi 
eloszlásnak ez a mintázata arra utal, 
hogy a mai pelikánpókok elődei ak-
kor terjedtek el, amikor a Pangea 
175 millió évvel ezelőtt elkezdett 
széttöredezni.

Madagaszkáron számos egyedül-
álló növény- és állatfaj él, mind-
eddig azonban csupán néhány 
pelikánpókfajt írtak le. 2000-ben 
a California Academy of Sciences 
(USA) nagyszabású pókkutató projek-
tet indított Madagaszkáron, pókokat, 

rovarokat és más gerincteleneket gyűj-
töttek a szigetről. Wood felhasználta 
ezt a gyűjteményt, valamint más mú-
zeumokét, illetve saját terepmunkája 
során gyűjtött példányokat. Rész-
letes elemzéseket és méréseket vég-
zett, melynek eredményeképpen 18 
új fajt fedezett fel, és úgy gondolja, 
még további új fajok kerülnek majd 
elő a terepmunka előrehaladtával, 
melyek leírásra várnak.

Az új fajok holotípusai, melyeket 
Wood gyűjtött, a Smithsonian Mú-
zeumban található, az USA Nemze-
ti Rovartani Gyűjteményéhez tar-
toznak majd, mely a világ második 
legnagyobb rovargyűjteménye.

Sajnos Madagaszkár egyedülálló 
élővilágát veszélyezteti a sziget er-
deinek pusztulása, így az új fajok 
esetében a megőrzés feladata is a ku-
tatókra hárul.
Forrás: Smithsonian's National Museum of 
Natural History

A pelikánpókok Madagaszkár ikonikus állatai. Bizarr 
külsejüket hosszú „nyakuk” és csáprágójuk adja, 
melynek segítségével távolról tudják lemészárolni 

táplálékukat, a többi pókot. A képen látható 
pelikánpók fejjel lefelé lógatja prédáját csáprágója 

használatával. A pókok Ausztráliában és Dél-
Amerikában is megtalálhatók, de a leghosszabb 

„nyakkal” rendelkező fajok Madagaszkáron élnek. 
A Wood által leírt fajok mindegyike Madagaszkáron 

található. A sziget fantasztikusan változatos 
élővilágát jelenleg az erdők pusztulása veszélyezteti. 

Az új fajok segítenek majd abban, hogy a pelikán-
pókok egyedülálló tulajdonságai kifejlődésének 

menetét feltárják a kutatók, illetve felhívják a 
figyelmet a sziget nagyfokú biodiverzitására és a 

környezetvédelem fontosságára. 
(KÉP: NIKOLAJ SCHARFF)
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A z élőlények populációinak 
genetikai állományát egyre-
másra alakítja, formálja az 

evolúció. Az evolúciós változások 
legnagyobb hatású folyamatai a ter-
mészetes kiválasztódás, a génáramlás 
és a genetikai sodródás. A természetes 
kiválasztódás, más néven természetes 
szelekció során azok a gének, génvál-
tozatok (allélek) ter   jed  nek el a popu-
lációban, melyek növelik a túlélés és a 
szaporodás esélyét. Génáramlás során 
a gének vándorolnak akár a populá-
ción belül, akár az egyes populációk 
között, akár segítve is a már említett 
kedvezőbb változatok elterjedését. A 
genetikai sodródás pedig az allélgyako-
riság véletlenszerű megvál-
tozását jelenti, mely a sza-
porodás során bekövetkező 
véletlenszerű mintavétel 
következménye. Ezáltal 
még a túlélés és szaporo-
dás szempontjából legelő-
nyösebb génváltozatok is 
könnyen „kieshetnek” a 
populációból vagy éppen 
káros mutációk rögzülhet-
nek. Értelemszerűen minél 
kisebb az adott szaporodási 
közösség, annál nagyobb a 
genetikai sodródásnak való 
kitettsége, ami által romla-
nak hosszú távú fennma-
radásának kilátásai.

A természetes populációkra ható té-
nyezők változásai folyamatos moz-
gásban tartják a populációk egyed-
számát is, és ennek fényében folya-
matosan változik, hogy az említett 
mechanizmusok közül melyik érvé-
nyesül jobban, s melyik kevésbé. A 
populáció létszámának időleges le-
szűkülése a genetikai változatosság 
csökkenéséhez, bizonyos részének 

S Z A P O R A ,  M I N T  A  N Y Ú L ?

A HAJDANI SOKASÁGTÓL 
A BIZONYTALAN JÖVŐIG

végleges elvesztéséhez vezet. Ezt a fo-
lyamatot szemléletes példával palack-
nyak-hatásnak nevezik, s következ-
tében genetikailag egységesebb állo-
mány jön létre, ami a populációra 
nézve inkább káros folyamatnak te-
kinthető. Palacknyak-hatást idézhet 
elő még a génáramlás megváltozása, 
amit például a bevándorlás csökkené-
se okozhat. Szintén ez a jelenség ját-
szódik le, amikor alapítói hatásról 
vagy a populáció részpopulációkra 
való szakadásáról beszélünk. 

A mezei nyúl európai állományai-
nak kialakulása során is ezek a hatá-
sok érvényesültek, de a folyamatok 
mértékének, irányának és idejének 

meghatározása részletes kutatásokat 
igényel. A következőkben összefog-
laljuk a témával kapcsolatos eddigi is-
mereteket, különös tekintettel saját 
vizsgálataink előzetes eredményeire.

Drasztikus változások
A mezei nyúl szinte az egész világon 
megtalálható, Európában a legelter-
jedtebb és az egyik legfontosabb ap-
róvadfajnak tekinthető. Fontos tagja 

a hazai faunának, gazdasági szem-
pontból pedig az élőnyúl-export, a 
vadásztatás és a lőtt vad értékesítése 
jelentős bevételt jelent a nemzetgaz-
daságnak. Ugyanakkor amíg Ma-
gyarországon a múlt század hetvenes 
éveiben még az 1,5 millió példány-
hoz közelített az évente hasznosí-
tott nyúlállomány (azaz  az egy év 
alatt terítékre került és a vadászte-
rületről befogott, élőnyúlként érté-
kesített állatok összessége), 2016-
ban ez a szám már nem érte el a  
87 ezret. A populációik több évtize-
de tartó csökkenő iránya Európa-
szerte tapasztalható. A faj egyedszá-
mát az időjárási tényezők, a betegsé-

gek és paraziták jelenléte, a 
potenciális ragadozók létszá-
ma, továbbá az élőhely és az 
antropogén hatások együtte-
sen befolyásolják.

Az eddigi vizsgálatok azt tá-
masztják alá, hogy a mezei 
nyúl  egyedszámcsökkené-
sében meghatározó jelentőségű 
volt a környezet átalakulása a 
mezőgazdasági termelés 
nagyüzemi viszonyainak 
kialakulása miatt. E válto-
zásokon belül a legfontosabb 
elemek a nagytáblás, mono-
kultúrás művelési módok el-
terjedése, valamint ezzel pár-

huzamosan az élőhelyek feldaraboló-
dása voltak. Egy ilyen fragmentált élő-
hely kisebb populációt tud eltartani. 

A populáció méretének csökkenése 
azért jelent különösen nagy veszélyt, 
mert minél kisebb, annál sérüléke-
nyebb, veszélyeztetettebb a geneti-
kai változatosság csökkenése, a de-
mográfiai és a környezeti változá-
sok által. Egy kritikus szint alatt ezek 
a folyamatok egymást erősítik és az 

Európában a mezei nyúl állománya sok régióban drasztikusan lecsökkent, és a faj hosszú távú 
jövőjével kapcsolatban talán még sohasem merült fel ennyi kérdőjel. Míg Magyarországon a 
múlt század hetvenes éveiben legalább másfél millióhoz közelített a számuk, az 2016-ban már 

nem érte el a 87 ezret!

A palacknyak-hatás sematikus ábrája

Palacknyak-hatás
(jelentős  

egyedszámcsökkenés  
a populációban)

Eredeti 
populáció

Túlélő
egyedek

Utód- 
generáció
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információhiány megakadályozta, 
hogy átfogó képet kapjunk a faj ge-
netikai sokféleségéről és filo geo grá-
fiai szerkezetéről. 

Az európai mezei nyulakat eddig 
két fő csoportba sorolták, melyeket 
európai és anatóliai/közel-keleti néven 
említettek. Európában a kilencvenes 
évek végétől számos kutatást végez-
tek a mediterrán populációk közötti 
genetikai kapcsolatok tisztázásának 
céljából, azonban ezek még mindig 
nem magyarázzák teljes mértékben 
azokat a múltbéli eseményeket, amely-
ből a jelenlegi genetikai állományszer-
kezetek diverzitása fakad. Különösen 
igaz ez a földközi-tengeri szigetekre, 
ahol a helyi nyúlállományok zártab-
ban fejlődtek.

Szemléletes példával szolgál Szardí-
nia, ahol ezek az események gyökere-
sen átalakították a holocén eleji fauna 
összetételét. Kutatási eredmények 
alapján úgy tűnik, hogy a Szardínia 
szigetéről származó mezei nyulak 
genetikai szerkezetének mai képé-
hez nagymértékben hozzájárult az 
emberi tevékenység. Jelenleg az 
észak-afrikai partokon élő nyulak-
kal sorolják őket egy csoportba, me-
lyekhez morfológiailag és genetikai-
lag leginkább hasonlítanak. Ha ki-
zárjuk azt a feltételezést, hogy a 
szardíniai nyulak őshonosak Szar-
dínián, arra alapozva, hogy a leg-
régebbi paleontológiai leletek egy 
késő bronzkori, illetve kora vaskori 

lelőhelyről származnak, akkor a szi-
get populációja feltehetően néhány 
észak-afrikai őstől származik, ame-
lyeket hajósok hozhattak magukkal. 
Egy másik elmélet szerint a szardíni-
ai nyulak nem maradtak teljesen 
izoláltak, hanem kapcsolatba 
kerültek a kontinensen élő mezei 
nyúllal, amelyet illegálisan telepí-
tettek a szigetre vadászati céllal. 
Mivel a nyúl Szardínián az egyik 
legfontosabb vadászott apróvadfaj, 
néhány tenyésztelepet is kialakítot-
tak. Így különösen életszerű, hogy a 
múltban végbement a szardíniai és 
az európai mezei nyulak kereszte-
zése az előbbi szaporodási teljesít-
ményének növelése érdekében. Ér-
dekes módon a szardíniai nyulak 
anyai vonalán ennek ellenére sem 
tudták kimutatni az idegen faj ha-
tását. A kontinensre áttérve, a vizs-
gálatok eredményei azt mutatták, 
hogy az Észak-Spanyolországból 
származó mezei nyulak különböző 
bevándorlási hullámban érkeztek az 
Ibériai-félszigetre.

Zoológiai útkereszteződésben
Egy másik kutatócsoport a mezei 
nyulak mitokondriális DNS-szek-
venciáit elemezte, hogy megtudja: a 
faj jelenlegi genetikai szerkezete kizá-
rólag Európa Kis-Ázsiából és a Bal-
kánról való jégkorszak utáni 
rekolonizációjának az eredménye-e, 
ahogy azt eddig feltételezték, vagy 

állományméret csökkenése nehezen 
visszafordíthatóvá vagy egyenesen 
visszafordíthatatlanná válik.

Felvetődik a kérdés, hogy ha ilyen 
rövid idő alatt ilyen drasztikusan 
csökkent a hazai nyúlállomány, ak-
kor miért folytatják továbbra is az ál-
lomány vadászati hasznosítását? Nos, 
a Körös-Maros Nemzeti Park terüle-
tén végzett kutatások azt is igazolták, 
hogy a szakszerű vadászati hasznosí-
tás nincs feltétlenül negatív hatással a 
populáció méretére. Ennek az a ma-
gyarázata, hogy vadászat hiányában 
az állományra más, természetes sza-
bályozó tényezők (például betegsé-
gek, ragadozók, időjárási visszonyok) 
gyakorolnak majd erős hatást, ezáltal 
stabilizálva a populáció méretét a kör-
nyezeti eltartóképességgel összhang-
ban. A jelenség egyébként nem isme-
retlen, például a vörös róka esetében is 
megfigyelték már, hogy ha csökken 
egy területen a faj vadászata, akkor 
az állományméret szabályozásában 
felerősödik a betegségek szerepe, és 
nagyobb arányban hódít teret például 
a veszettséggel való fertőzöttség.

Mindezek tükrében tehát az erősen 
lecsökkent méretű mezei nyúl popu-
lációk megőrzése és fejlesztése csak 
tudományos alapokra épülő, okszerű 
gazdálkodás által kecsegtethet siker-
rel. Ennek egyik sarokköve az 
élőhelyfejlesztés, de legalább ekkora 
jelentőségű a populációk genetikai 
változatosságának megismerése és 
nyomon követése is, hiszen egy diver-
zitásának nagy részét elvesztő popu-
láció még a kedvező élőhelyi változá-
sok után is sokáig sérülékeny marad, 
hosszú távú fennmaradása pedig kér-
déses lesz. Az ennek orvoslására szol-
gáló élőnyúl-áttelepítések tervezése, 
valamint a gazdálkodási tervek elké-
szítése során meghatározó jelentősé-
gű, hogy alapos ismeretekkel rendel-
kezzünk a populációk és az egész faj 
genetikai diverzitásáról, hiszen annak 
megőrzése a faj fenntartásának egyik 
alappillére.

Európai körkép
Több korábbi tanulmány vizsgálta 
már a mezei nyulak populációit Eu-
rópában és a Közel-Keleten, de ezek 
mintavételi hiányosságai miatt nem 
egy földrajzi régió maradt mindmá-
ig feltérképezetlen, és ez különösen 
igaz Közép-Kelet-Európára. Ez az 
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is. Génáramlás történhetett és törté-
nik ma is Görögországból és a Fekete-
tengertől északra és keletre fekvő 
területekről. Tulajdonképpen ezt a dél-
kelet-európai területet egy zoológiai út-
kereszteződésnek is tekinthetjük. Ezt 
látszanak alátámasztani azok az ered-
mények is, miszerint a közép-európai 
mezei nyulak esetében az emlősöknél 
megszokott mértéknél nagyobb volt a 
genetikai változatosság szintje.

Hazai viszonyok
A mezei nyúllal kapcsolatban szüle-
tett számos molekuláris genetikai ta-
nulmány ellenére a közép-európai po-
pulációkról néhány osztrák és szerb 
példától eltekintve nem rendelkeztünk 
információkkal. Fontos volt tehát a 
magyar populációk genetikai szerke-
zetének vizsgálata mind a faj kutatása, 
mind a magyar vadgazdálkodás szem-
pontjából. A Magyarországon gyűj-
tött minták mitokondriális DNS-
ének – azon belül is a D-loop régiónak  
– az elemzése során megállapítottuk, 
hogy az általunk észlelt haplotípus-
diverzitás összhangban van a korábbi 
tanulmányok eredményeivel, melyek 
Európa különböző populációira vo-
natkoztak. Magas haplotípusszám és 
-diverzitásérték jellemezte a magyar 
állományokat is.

Ugyanakkor a korábbi eredmények 
azt mutatták, hogy a közép-euró-
pai populációkra kifejezetten ala-
csonyabb diverzitásértékek voltak 
jellemzők más európai területekkel 
összehasonlítva. Ausztriában és 

esetleg valószínűsíthetők további 
eljegesedés alatti menedékek (refú-
giu mok) is. 

A vizsgálat eredményei arra utal-
nak, hogy több refúgiumterület is 
volt, amelyek közül az egyik az Ap-
pennini-félsziget lehetett. Az olasz-
országi nyulakat a várt genetikai 
szerkezet jellemezte, míg a közép-
európai mezei nyúl haplotípusok egy-
értelműen olyan szerkezetet mutat-
tak, ami a palacknyak-hatást szenve-
dett és utána demográfiai növekedé-
sen átesett populációkra jellemző. 
Becslések szerint ez a populációnöve-
kedés körülbelül 50–55 ezer évvel ez-
előtt történt. Ismereteink szerint Eu-
rópa utolsó jégkorszak alatti éghajlata 
és vegetációja a legtöbb területen ki-
zárta a mezei nyulak előfordulását. 
Valószínűleg az éghajlat enyhülése és 
a késő pleisztocén-kori tundra vege-
tációja tette kedvező élőhellyé Közép-
Európát a mezei nyúl számára. Kolo-
nizálása a keleti és délkeleti sztyep-
pékről (valamint lehetséges, hogy 
Olaszországból és Délnyugat-Euró-
pából) kiindulva történhetett meg.

A faj Európába vezető útja során ve-
szíthetett genetikai változatosságából 
is. A mai Bulgária területe az utolsó 
jégkorszak idején a mezei nyúl fő 
dél- és délkelet-európai menedékhe-
lyei közé tartozhatott. A késő pleisz-
tocén korban ezt a régiót földnyelv 
kötötte össze Kis-Ázsiával, így az itt 
élő nyulak változatos géneket kap-
hattak a törökországi populációktól 

Szerbiában, valamint északon, Dáni-
ában észleltek alacsonyabb haplotípus-
diverzitásokat is. Amikor a magyar és 
szerb állományokat együtt vizsgál-
tuk, bár voltak hasonlóságok, határo-
zottan el lehetett különíteni a két or-
szág populációit. A Kárpát-medence 
mezei nyulainak eredete a mai napig 
nem tisztázott. Két fő elmélet létezik 
ennek magyarázatára. Egyes kutatók 
szerint Közép-Európába az Appenni-
ni-félszigetről érkeztek a nyulak az 
utolsó eljegesedés után, míg mások sze-
rint balkáni eredetű populációkból. Az 
itáliai származást erősíti, hogy egyes ta-
nulmányokban a magyar minták kö-
zelebbi rokonságot mutattak a német 
és olasz állományokkal, mint a térben 
sokkal közelebbi osztrák populációk-
kal. Ezt azonban az is magyarázhatja, 
hogy a XX. században többször tele-
pítettek nyulakat Közép-Európából 
olyan európai területekre, ahol a túl-
zott vadászat miatt megfogyatkoztak 
az állományok.

A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj tá-
mogatásával folyó munkánk első ered-
ményei azt mutatják, hogy a magyar 
minták mind a szerb, mind a görög 
populációkhoz kapcsolódnak, ám 
ezek többsége egyértelműen elkülö-
níthető a többi földrajzi régióból szár-
mazó szekvenciától. Ez azt jelzi, hogy 
mind a szerb, mind a magyar mezei 
nyúl esetében a Balkán-félsziget és 
Görögország lehetett a legfőbb glaciá-
lis refúgium terület. Jelenleg úgy tű-
nik, hogy erősebb bizonyítékok szól-
nak a balkáni eredet mellett a Kárpát-
medence mezei nyulait illetően, azon-
ban egyelőre túl kevés adat áll 
rendelkezésre ahhoz, hogy bármelyik 
elmélet mellett is állást foglalhassunk. 
Ahogy a hazai populációk közötti ge-
netikai kapcsolatok pontos jellemzése, 
úgy ennek a kérdésnek az eldöntése is 
a jövő feladatai közé tartozik.

A mezei nyúlhoz hasonló, az élőhe-
lyek zsugorodására érzékenyen rea-
gáló fajok genetikai diverzitásával 
kapcsolatos vizsgálati eredmények 
hozzájárulnak a sikeres és fenntartha-
tó gazdálkodási tervek kialakításá-
hoz, melyek nemcsak a vadgazdálko-
dás fenntarthatóságát, hanem végső 
soron az ember és a természet között 
megbomlott viszony egyensúlyának 
visszaállítását is szolgálják.

Bagi Zoltán
KusZa sZilvia

(FARKAS PÉTER FELVÉTELEI)
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2.
rész

Az épület híven követte a kí-
nai templomok hagyomá-
nyos szerkezetét, az udvar 

közepén állt maga a zsinagóga, ame-
lyet emlékívek kötöttek össze a pavilo-
nokkal, csarnokokkal és a többi mel-
léképülettel. Az udvar déli részén állt, 
hasonlóan a kínai templomokhoz, az 
Ősök Csarnoka, amelyben az ősök táb-
láit őrizték. A zsinagógában még meg-
található volt egy kínai dob-csúcs, 
amely kívülről rendkívüli módon ha-
sonlított a jellegzetes palotakülsejű kí-
nai buddhista vagy taoista templomra, 
az egyetlen különbség csupán az volt, 
hogy ennek a kapuja keletre nézett, el-
lentétben a kínai templomokkal, ame-
lyeknek a bejárata mindig déli irányba 
nyílt.

Új-perzsa nyelven
A talmudi (rabbinikus) előírásokat be-
tartották: a zsinagógába belépés előtt 
megmosták a testüket mind a férfiak, 
mind a nők. Az istentiszteletek a szo-
kásos rendben folytak, az imákat a 
chazan (kántor) vezette, az egyes feje-
zetek első szavait énekelte, amelyet az 
egész zsinagógai kórus folytatott. A hí-
vek Jeruzsálem felé (nyugatra) fordul-
va, miután meghajoltak, először né-
mán, majd feltartott kézzel hangosan 
imádkoztak és kántálták a szent szöve-
geket, minden hangszeres kíséret nél-
kül. Közben állandóan mozogtak, elő-
re és hátra hajlították a felsőtestüket, 
balra és jobbra meghajoltak, a liturgia 
bizonyos részét énekelték, végül mé-
lyen meghajoltak az Úr előtt, ezzel fe-
jezték ki a szeretetüket és a tiszteletü-
ket, valamint az örök hűségüket Isten, 
Jeruzsálem és a zsidó hagyományok 
iránt.

A kaifengi zsidók eleinte egymás kö-
zött új-perzsa nyelven beszéltek, ezért a 
zsinagógában is a szertartás általános 
jellege perzsa volt, a pijjutim (liturgikus 
énekek) egy részét Sza’adjah Gaon 
(882-942) rabbi által perzsára fordított 
változatában énekelték. Szintén a rab-
bitól származott a Mózes öt könyvének 
modern perzsa nyelvű fordítása, ezért 
nem a szokásos 54, hanem 53 felosztás-
ban olvasták. A kaifengi szövegekben 
a hagyományos 22 héber jel helyett, 
perzsa hatásra, és elsősorban a perzsa 
eredetű szavak leírása érdekében 27 je-
let használtak. A három legfontosabb 
zsinagógai tisztséget is perzsa szóval je-
lölték: chazan (kántor) és osztad vagy 
usztad (rabbi), valamint a mania (vallási 
tanító) a mollá arab eredetű perzsa kife-
jezésből. Később, amikor a kínai asszi-
miláció már kifejtette a hatását, 
Kaifengben a kántort és a rabbit is, a 
kínai zsang jiao szóval emlegették, 
amely a vallás szolgáját jelenti. 

A XVII. század elején a héber nyelvű 
Tóra felolvasása a kínai környezet mi-

att, kínai akcentussal és a kínai dalla-
mos kiejtéssel történt, a kínai nyelv ha-
tására az „r” hangot az „l” váltotta fel. 
A felolvasás alkalmával a kántor mel-
lett egy megfigyelő állt, és Mózeshez 
hasonlóan, egy átlátszó fátyolszövetet 
viselt az arca előtt, a jobb vállától a bal 
karjáig vörös selyemszalag húzódott, 
ha szükségesnek tartotta, kijavította az 
imaszövegek intonálását, illetve ének-
lését, valamint segített a Tóra-teker-
csek mozgatásában.

A kaifengi liturgia inkább askenázi, 
mint szefárd jellegű volt. A kaifengi 
zsinagógában, a zsidó világtól eltérő-
en gongot használtak, amikor a híve-
ket imádkozni hívták. A gong a vi-
déki kínai területeken, az emberek 
összegyűjtésére használt szokványos 
eszköznek számított. A zsinagógában 
egy fekete márványból készült gon-
got, egy jáde harangot és egy pár fá-
ból készült kereplőt tartottak, ame-
lyek eredetileg a kínai buddhista 
templomokban használt hagyomá-
nyos eszközök voltak.

J E Z S U I TA  M I S S Z I O N Á R I U S O K  K Í N Á B A N

A KAIFENGI ZSIDÓK 
HELYZETE ÉS SZOKÁSAI

Antonio Leitao jezsiuta testvér Matteo Ricci utasítására 1607 decemberében érkezett meg Kaifengbe, 
ahonnan folyamatosan tájékoztatta felettesét. A jezsuita testvér levelében tudósított arról, hogy 
valóban létezik ott egy nagy, pagodaformájú zsinagóga, kínai nevén Lipaj sze, amelyben megvolt a 
Szentek Szentje is, ahová csak a főrabbi léphetett be, a bejárata nyugatra nézett és mellette köny-

vekkel és régi kéziratokkal zsúfolt tanház és rituális mikve-fürdő is működött.

A kaifengi zsinagóga a XX. században
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mut előállításának, festésének és min-
tásnyomásának a szakértői voltak, ami 
akkoriban nagyon fejlett iparág volt 
Indiában és Perzsiában, és az akut se-
lyemhiányt próbálták pótolni az új 
anyag bevezetésével. Az üzleti élet 
zökkenőmentesen haladt, így a vallási 
életük is normálisan működött.  

Lakjatok közöttünk
A kaifengi zsinagógában a jezsuita 
testvér egy kőoszlopot talált 1489-ből, 
amelyen egy császári üdvözlet olvasha-
tó. A császár, a zsidó kereskedőktől ka-
pott drága, „nyugati” ajándékok hatá-
sára engedélyezte a letelepedésüket: 
„Lakjatok közöttünk, tiszteljétek és őriz-
zétek atyáitok hagyományait!” A zsidó 
közösségről szóló tudósítás, később na-
gyon fontos lett a tudománytörténet 
szempontjából, mert a XVII. század 
közepén, a háborús események követ-
kezményeként, elpusztult a zsinagó-
ga, a zsidó temető, valamint sok ré-
gi könyv és kézirat. Válságba került 
a hitoktatás, megnőtt a vegyes há-
zasságok száma, elkezdődött az 
erős asszimiláció és a más vallásra 
térés. Már a XIV–XV. században en-
gedélyt kaptak a Ming császároktól a 
kínai nevek felvételére, így a zsidó csa-
ládok hét vezetéknévből választhattak: 
az Aj, Sze, Kao, Cao, Cang, Li és Csin 
neveket viselhették. Ugyanakkor 
megőrizték az eredeti hét család nevét 
is: Ezra, Simon, Kohn, Gilbert, Lévi, Jó-
zsua, Jonathán. Csupán véletlen meg-
egyezés a Sze (kő) és a Csin (arany) ne-
vek azonossága a Nyugaton is használt 
zsidó nevekkel: Stein-Stone vagy Gold. 
A családokban, az újszülöttek két ne-
vet kaptak, egy hagyományos zsidó 
(héber) és egy hivatalos kínai nevet.

Őseik földje
A jezsuita testvér megerősítette, hogy a 
közösség híven követi a zsidó vallás 
törvényeit és szabályait. Megtartják a 
szabbatot és a hagyományosan előírt 
zsidó ünnepeket, a fiúkat körülmetél-
ték, rendszeresen rendeztek istentiszte-
leteket, felolvasták a Tórát. Betartották 
az étkezési törvényeket, az étkezésben 
szigorúan megkülönböztették a húsos 
és a tejes ételeket, valamint nem fo-
gyasztottak disznóhúst, amely különle-
gességnek számított a kínai környezet-
ben. Pészach ünnepére maceszt sütöt-
tek, az ajtófélfát pirosra festették, 
szabbatkor elmondták a boráldást és 
ünnepi (barchesz) kalácsot ettek, a 
Hanukka (a Fény ünnepe) idején meg-
gyújtották a hagyományos nyolc gyer-
tyát. Megünnepelték a Purimot, szigo-
rúan böjtöltek és imádkoztak Jom 
Kippurkor (Engesztelés napja), megtar-
tották a kovásztalan kenyér ünnepét. 
Az Új Hold megjelenését megünne-
pelték, ez mind a kínai, mind a talmu-
di szokásoknak megfelelt. 

A hétköznapi három imaidőt minden 
egyes napon megtartották, napfelkel-
tekor (reggel 3 és 5 óra között) délben 
(11 és 13 óra között) és napnyugtakor 
(19 és 21 óra között). Azt csak a későbbi 
kutatások derítették ki, hogy volt egy 
egyedi különbség a vallási gyakorla-
tukban: Mózes-imáját Szimchát Tóra (a 
Tóra örömünnepe) alkalmából az ün-
nep előtti napon mondták és nem az 
ünnep napján.

A hívek tudatában kicsit homályosan, 
de élt a tudat, hogy a zsidók egyszer 
majd visszatérnek őseik földjére, ezért 
a hitüket Jicelüje Csiaonak, azaz Izrael 
vallásának nevezték. Számukra az „Iz-
rael” kifejezés azt jelentette, hogy ők az 
Istentől kiválasztott és felruházott nép, 
Isten életükkel és a munkájukkal meg-
elégedett. A zsidó közösség elég népes 
volt, a fénykorában mintegy 6000 lel-
ket számlált. Ricci megállapította a ren-
delkezésére jutott adatok alapján, hogy 
az első zsidók, már Kr. e. III. század-
ban, megjelenhettek Kínában, de a 
kaifengi zsidók valószínűleg Indiából 
vagy Perzsiából kerültek a korabeli Kí-
na fővárosába, ahol 1127 körül letele-
pedtek, majd már 1163-ban zsinagógát 
építettek. A helyi zsidók perzsiai zsidó 
kereskedők leszármazottjainak tartot-
ták magukat, akik a Selyemúton, Sza-
markandon vagy Bokharán keresztül 
érkeztek Kínába. Valószínűleg a pa-

A  kaifengi (és más kínai városokban 
élő) zsidók keveredése a kínaiakkal 
meglehetősen előrehaladott állapotban 
volt, mivel a kínai törvények megen-
gedték a többnejűséget. Általában a zsi-
dó férfiak egy zsidó főfeleség mellett 
kínai mellékfeleségeket és ágyasokat 
vettek maguknak, így a kínai zsidó 
közösség homogenitása egyre csök-
kent. A kaifengi halottas könyvből 
megállapítható, hogy a zsidók ötven 
helyi, kínai nemzetséggel házasodtak 
össze. Külsőleg, főként arcról már alig 
lehetett megkülönböztetni a zsidókat 
és a kínaiakat. A legfontosabb zsidó 
származási törvény (halacha) szerint a 
zsidóságnak csak az anyajogú hagyo-
mányozása ismert, ezzel állt ellentétben 
a kínai zsidók apajogú hagyományozá-
sa, akik az apai vonalon történő szár-
mazásra alapozták a zsidóságukat. 

Az évszázadok során az etnikai keve-
redés az őslakos közösségekkel, roha-
mosan felerősítette a kulturális asszimi-
lációt is. A Ming-dinasztia idején a ha-
gyományos zsidó közösség helyét kezd-
te felváltani a kínai „családi háztartás” 
modellje. Az évszázadok óta megőrző-
dött zsidó hagyományokat és szokáso-
kat, a beolvadás kikezdte. A hagyomá-
nyos kínai szokások közül átvették az 
ősök tiszteletét, a megemlékezéseket 
évente kétszer, tavasszal és ősszel tartot-
ták a zsinagógában. Kínában, a kínai 
társadalomban teljesen ismeretlen volt 
az antiszemitizmus, de az uralkodó 
konfucianizmus hatására sok zsidó fel-
hagyott a zsidó tanulmányokkal, és he-
lyette inkább a kínai tudománnyal, a kí-
nai ismeretekkel kezdett komolyan fog-
lalkozni, hogy így eredményesen részt 
vehessenek a kínai hivatalnokok számá-
ra előírt vizsgákon.

Kaifengi zsidók egy múlt századi felvételen 
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Kék kalapos nép
A kaifengi zsidók viszonylagos kis lét-
számukhoz képest több neves szemé-
lyiséget adtak a középkori Kínának: 
1421-ben, az An Cseng nevű zsidó orvos 
feltárt egy, a Jongli (1360-1424) császár 
ellen irányuló összeesküvést, amiért a 
hálás uralkodó kinevezte Csöcsiang 
tartomány helyettes kormányzójának. 
Egyben a Csao kínai családnévvel aján-
dékozta meg, később a Csao család a 
császártól kapott jutalompénzből a zsi-
nagóga újjáépítését finanszírozta.

Az elkövetkező évszázadokban a kí-
nai életbe való asszimilálódásra jó pél-
dául szolgáltak a szintén a kaifengi 
Csao családból származó testvérek: 
Csao Jingcseng (héber nevén: Mose ben 
Abram 1619-1657) és testvére Csao 
Jingtou. Már apjuk, Csao Kuangjü is el-
ismert birodalmi tisztviselő volt Henan 
tartományban. Csao Jingcseng mind a 
héber, mind a kínai nyelvben és kultú-
rában jártas volt, 1646-ban letette a csá-
szári vizsgát, és kinevezték az Igazság-

ügyi Minisztérium vezetőjének. Majd 
négyévi működés után Fucsienben és 
Hukuangban tartományi mandarin-
ként és elismert konfuciánus tudósként 
kiváló munkát végzett, megreformálta 
a közigazgatást, elfogta a helyi rabló-
bandákat és iskolákat alapított. Ami-
kor 1642-ben, politikai okok miatt, a 
Sárga-folyó gátjának tudatos megron-
gálásával Kaifenget elárasztották, szin-
te az egész város elpusztult. Csao tíz 
évvel később teljesen újjáépíttette szü-
lővárosát. 1653-tól már a testvére is se-
gítette a munkát, akire a zsidó negyed 

és a zsinagóga restaurálását bízta, ame-
lyet Csao személyes anyagi támogatásá-
val végeztek. 1663-ban, a város helyre-
állítási munkái elvégzése után a császár 
megbízásából Liu Csang császári mi-
niszter új emlékoszlopot állíttatott a 
korábbi (1489 és 1512) oszlopok (sztélék) 
mintájára, amelyen felsorolták a hét 
zsidó nemzetség és a zsinagóga tagjait 
– összesen 59 név szerepel –, akik a kí-
nai társaikkal együtt részt vettek az új-
jáépítésben.

  A két Csao testvér tudományos tevé-
kenységet is folytatott, a zsidó vallásról 
írtak egy-egy könyvet. Jingcseng A 
Szentírás viszontagságai című könyvben 
ismertette a kaifengi zsidók történetét 
és a zsidó szentírás tanításait, Jingtou 
pedig Bevezetés a Fényes Útra címen a 
judaizmus tanításait foglalta össze. Saj-
nos ezekből egyetlen példány sem ma-
radt fent a kínai könyvtárakban. 

A város életében is kiváló helyet 
kaptak a kaifengi zsidók, így például 
1644-ben, Aj Jing, egy helyi birodalmi 
herceg személyi orvosa engedélyt kapott, 
hogy a zsinagóga mellett, egy nagy 
gyógyszertárat nyisson. 1695-ben, Csao 
Jingkun a kaifengi hivatalos városi új-
ság egyik segédszerkesztője lett. 

Amikor a mongol származású Csing-
dinasztia (1644-1911) uralkodása során, 
fokozódó keresztény és minden más 
idegen vallás ellenes politikát követtek, 
főként 1723-tól, Jongcseng (1678-1735) 
császár uralkodása idején, már kevésé 
érintette a kaifengi zsidókat, mert telje-
sen integrálódtak a városba és a kínai bi-
rodalomba. A zsidóság keveredését és a 
beolvadását elősegítette, hogy a Kaifeng 
környéki Henan tartomány a kínai 
muszlim lakosság fő elterjedési területe 
is volt egyben. A XVI. század elején kö-
rülbelül 300 család, mintegy 1200–1500 
muszlim lakott Kaifeng ben. A kínaiak 
számára szinte megkülönböztethetet-
len zsidók és muszlimok a fejfedővise-
letben különültek el, a zsidók kék fej-
fedőt viseltek, míg a muszlimok fehé-
ret, ezért a kínaiak sokszor kék fejfe-
dős (kínaiul: lanmao huj, kék kalapos 
nép) muszlimoknak nevezték a zsidó-
kat. A kínaiak valószínűleg egy musz-
lim szektának tekintették a zsidókat. 
Ezt a tényt támasztja alá, hogy a zsidók-
ra vonatkozó kínai forrásokban azonos 
néven említik őket, mint a muszlimo-
kat, a zsinagógát is a „tiszta és igaz kolos-
tor” néven nevezik, mint a mecsetet. A 
legtöbb kínai abban az időben nem csak 

a zsidókat és a muszlimokat keverte ösz-
sze, a zsidókat sem tudták megkülön-
böztetni az araboktól és a perzsáktól 
sem, mind a három néphez tartozókat 
se-mu (színes szemű) névvel jelölték. A 
kínaiak számára több más hasonlóság is 
megnehezítette a zsidók és a muszlimok 
megkülönböztetését, a monoteizmuson 
kívül a hét egy napjának tisztelete: a 
muszlimoknál a péntek, a zsidóknál a 
szombat, amely a kínaiak körében telje-
sen ismeretlen volt.

Már Ricci idején barátságos viszony 
alakult ki a kaifengi zsidók és a kínai 
keresztények között. Ricci a jezsuita 
testvér visszatérte után komoly levele-
zésbe kezdett a „zsinagóga urával”, 
Abisáj rabbival, akinek megírta, hogy a 
Messiás, akit a zsidók vártak már meg-
érkezett 1500 évvel ezelőtt. Erre a zsi-
nagóga rabbija visszaírta, hogy szerin-
tük még nem jött el a Messiás, és még 
nem fog eljönni tízezer évig. Azonban 
minden hittételbeli különbség ellenére, 
felismerve Ricci helyzetét és adottságait 
felajánlotta, hogy – mivel hiányzik a 
megfelelően képzett ember –, legyen 
az utóda, ismerje el hitüket és tartóz-
kodjon a sertéshús fogyasztásától. 

A következő évben, 1608-ban ismét 
Kaifengbe látogatott a jezsuita testvér, 
akit a rabbi nagyon meleg fogadtatás-
ban részesített, magával vitt egy levelet 
Riccitől, amelyben a rabbit meghívták 
a jezsuiták pekingi rendházába, ahol a 
rendelkezésére állt az Ószövetség min-
den könyve, és természetesen az Újszö-
vetségi iratok is, de a rabbi idős kora 
miatt már nem tudott elutazni a fővá-
rosba. Később másik három kaifengi 
zsidó kereste fel a jezsuita atyát, amikor 
Pekingbe utaztak üzleti útjukon, töb-
bek között Aj unokaöccse is, akik 
megkeresztelkedtek. Tőlük értesültek, 
hogy az idős rabbi meghalt, és mivel 
Ricci nem fogadta el az ajánlatot, most 
a rabbi széket a fia örökölte, „aki egé-
szen tanulatlan a hit ügyeiben”, ezért ha-
nyatlik a hitélet. Az asszimilációt fel-
gyorsította, hogy elveszett a héber 
nyelv tudása, hiányzott a Tóra kínai 
nyelvű fordítása, végül a háborús pusz-
tításokban megsemmisült a zsinagóga. 
Az igazi hanyatlás az 1642. évi árvíz 
után kezdődött, már nemcsak a ha-
gyományos vallású kínaiakkal, hanem 
muszlimokkal is házasodtak, a zsidó-
ság nagy részét a befolyásosabb iszlám 
környezet felszívta magába.

Bikfalvi Géza

Jongli császár
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– 1994-ben a Leverhulme Trust-nál 
nyertem el egy ösztöndíjat, amivel 
az angol Bristoli Egyetemre kerül-
tem. Elsősorban evolúcióról, viselke-
désről, ökológiáról és játékelméletről 
szerettem volna tanulni, és így az 
1994 és 2000 közötti bristoli időszak 
rendkívül fontos volt számomra. Fel 
tudtam szívni azt a tudást, ami ak-
koriban egyedül Angliában és az 
USA-ban volt elérhető. 2000-től a 
Bath-i Egyetemen vagyok, de a ha-
zai kapcsolataim mindig is aktívak 
maradtak – ahogy az egyik hallga-
tóm megfogalmazta, én soha nem 
mentem teljesen külföldre.
– A Nature január 11-i számában 
jelent meg egy cikk, amiben Ön is 
társszerző. Vízimadarak globális 
populációváltozásai alapján mutat-
tak ki fontos összefüggéseket a ter-
mészetvédelem és a világ államainak 
szervezettsége között. 
– A cikkünk nagy figyelmet kapott 
itthon és külföldön egyaránt. Az 
anyag alapját képező vizsgálat törté-
nete visszanyúlik a dél-alföldi kutatá-
si időszakomra, amikor a hallgatóim-
mal – köztük Liker Andrással – közö-
sen felismertük, hogy a parti ma darak 

nem csupán izgalmas viselkedésűek, 
hanem fontosak természetvédelmi 
szempontból is. Mindig is publikál-
tam természetvédelmi biológiával 
kapcsolatos cikkeket, de a nagy lépés 
2012-ben történt, amikor a Camb-
ridge-i Egyetemen kutató kollégák-
kal elkezdtünk azon vízimadár-
szinkronszámlálási adatokkal dol-
gozni, amiket még a hallgató ko-
rombéli hortobágyi kószálásaimból 
ismertem. 5 év adatfeldolgozása 
után jelent meg a cikkünk a Nature-
ben. A projektet az is sokban segítet-
te, hogy sokat beszélgettünk Nagy 
Szabolccsal – aki a Wetlands 
International-nél dolgozik – és kö-
zösen formáltuk a cikket. 
– Bath városa egy óra autóútra van 
Slimbridge-től, a nemzetközi ví-
zimadár-védelem egyik neves köz-
pontjától. Megfordul időnként a 
„kacsa- és lúdvadasparkban”?
– Sokat járunk Slimbridge-be. Per-
sze a magyaroknak Slimbridge azért 
is jelentős, mert Sir Peter Scott alapí-
totta, aki többször járt Magyarorszá-
gon. Ő volt az egyik nagy személyi-
ség, aki a Hortobágyi Nemzeti Park 
létrehozását sürgette a magyar kor-

– Hogyan került kapcsolatba az eto-
lógiával – és az ismeretterjesztéssel?
– Az etológia gyerekkoromtól kezd-
ve érdekelt, és amikor 1987-ben az 
Oxfordi Egyetemen kitöltött ösztön-
díj után visszajöttem tanítani Debre-
cenbe az akkori Kossuth Lajos Tudo-
mányegyetemre Varga Zoltán pro-
fesszor meghívására, láttam, hogy a 
viselkedésökológiai kutatás – ami ak-
koriban vált népszerűvé az angliai és 
amerikai egyetemeken – hiányzik a 
hazai kutatási és felsőoktatási palettá-
ból. Lelkesen belevetettem magam 
ezen tudományterületbe, és ennek 
egyik aspektusa az volt, hogy a kül-
földi folyóiratokban megjelent izgal-
mas cikkekről írtam ismertetőt. Ezzel 
egy időben a Magyar Madártani 
Egyesületnél dolgoztam Budapesten, 
a Költő utcában. Mivel a családom 
Debrecenben volt, így hetente ingáz-
tam Budapest és Debrecen között. Az 
Élet és Tudományban megjelenő cik-
kek nagy részét a Debrecen – Buda-
pest közötti vonatozás alatt írtam.
– Ma párhuzamosan dolgozik 
az angliai Bath-i Egyetemen és 
Debrecenben. Hogyan került ki újra 
az Egyesült Királyságba?

I N T E R J Ú  S Z É K E LY  TA M Á S S A L

PARTIMADARAKKAL  
A VILÁG KÖRÜL
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Székely Tamás 1988-ban kezdte el a partimadarak kutatását 
a Dél-Alföldön. A lilék, cankók és rokonaik kiemelkedően vál-
tozatos viselkedést mutatnak – ennek a sokféleségnek a meg-
fejtése volt fő célja. Munkája során eljutott Madagaszkárra, 
Dél-Afrikába, Mexikóba, Oroszországba – kollégáival, PhD-
hallgatóival a világ 25 országában kutatott. Jelenleg a Bath-i 
Egyetemen professzor az Egyesült Királyságban, és a 
Debreceni Egyetem címzetes tanára. Nemrégiben a Nature-
ben jelent meg cikke Cambridge-i kollégákkal – ennek apro-

pójából beszélgettünk vele. 
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mánynál az 1960-as évek végén – 
Konrad Lorenz-el és Luc Hoff-
mann-nal együtt.
– Miért tartja fontosnak a vizes élő-
helyek tudományos vizsgálatát?
– Véleményem szerint minden bio-
lógusnak egyben természetvédő-
nek is kell lennie. A realitás sajnos 
az, hogy a biológusok kevesebb 
mint 5 százaléka tesz azért, hogy 
fennmaradjon a jelenlegi biológiai 
sokféleség. A vizes élőhelyek a vi-
lág leginkább fajgazdag közösségei 
közé tartoznak. Ezen ökológiai 
rendszerek és fajok fennmaradását 
nemcsak mint kutató segítem tudo-
mányos cikkek írásával, hanem 
ahol csak lehet, aktívan támogatom 
a természetvédelmet. Például 2000-
ben létrehoztam a Zöld-foki-
szigeteken egy természetvédelem-
mel foglalkozó civil szervezetet. A 
szigeten tengeri teknősök szapo-
rodnak, és a sziget körüli tengerben 
bálnák és cápák találhatók, és persze 
a szigeten partimadarak is vannak, 
„akiket” vizsgálunk és védünk.
– Miben különleges a most publikált 
kutatásuk? Mit vizsgáltak konkrétan?
– A Nature-cikkben két jelentős 
eredményt mutatunk ki. Egyrészt 
számszerűsítjük, hogy az utóbbi kö-
rülbelül 25 évben hogyan változott 
461 vízimadárfaj állományainak 
egyedszáma a több mint 25 000 meg-
figyelési helyről szerzett adatok alap-
ján. A cikkben egyfokos cellánként 
meghatározzuk a vízimadarak helyi 
állományváltozását. Európában és az 
USA-ban pozitív trendeket talá-
lunk, míg a szubszaharai Afrikában 
és Közép-Ázsiában csökkenést mu-
tatunk ki. Kutatásaink további ered-
ménye, hogy a populációváltozás 
legjobb előrejelző tényezője a 
„governance”, amit úgy fordítanék, 
hogy egy országnak a természetvé-
delmi hatékonysága meghatározza, 
hogy milyen mértékben marad fenn 
a biodiverzitás.

Magyarországon pozitív változá-
sokat találunk, így elmondhatjuk, 
hogy a magyar természetvédelem 
szerencsére jól működik. Nincs olyan 
része az országnak, ahol az összesített 
változás negatív lett volna. Ebben 
nagy szerepe van az Európai Unió 
közösségi jogrendjéhez való alkal-
mazkodásnak a jogi szabályozás és 

az intézményi rendszer fejlesztésé-
vel, és új természetvédelmi terüle-
tek kijelölésével. Ma a természet-
védelmi őrök sokkal jobb eszkö-
zökkel és hatékonyabban dogoz-
hatnak Magyarországon, mint 
néhány évtizede. Nagy köszönet 
illeti az előttünk járó generációkat, 
akik fontosnak tartották az erdők, 
tavak, legelők és vizes élőhelyek 
védelmét.
– Hogyan lehet a gyakorlatban al-
kalmazni a kutatási eredményeiket?
– Az eredményeink minden ország-
ban segítik a hivatalos szerveket és a 
civil szervezeteket, akik a termé-
szetvédelmet szorgalmazzák. A leg-
nagyobb ellenségünk a rövidtávú 
anyagi érdekre koncentráló és szűk 
látókörű politika: ahhoz, hogy a 
Hortobágy, a Kiskunság és a Bükk 
csodálatos természetét a jövő gene-
rációja is élvezze, most nekünk kell 
helytállni és megvédeni ezeket az 
élőhelyeket.

– Mi a célja az új ÉLVONAL pro-
jektnek?
– Nagy megtiszteltetés számomra, 
hogy a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési 
és Innovációs Hivatal a 12 sikeres pá-
lyázat közé választotta a partimadarak 
szaporodási rendszerének evolúciójá-
ról írt pályázatunkat. Ezt Kosztolányi 
Andrással, az Állat orvos tudo mányi 
Egyetem docensével és Barta Zoltán-
nal, a Debreceni Egyetem professzo-
rával közösen irányítjuk. Célunk, 
hogy tisztázzuk a parti madarak sza-
porodásának ökológiai, demográfiai 
és genetikai jellemzőit: ez nem csu-
pán alapvető tudományos feladat, 
hanem segíti a partimadarak – és ál-
talában a vízimadarak – védelmét is. 
Azt is szeretnénk, hogy egy új kutató-
generációt neveljünk fel, akik a nem-
zetközi élvonalhoz tartozó kutatáso-
kat képesek végezni az evolúcióbioló-
giában, viselkedésbiológiában és öko-
lógiában.

Bajomi Bálint

Széki lile (Charadrius alexandrinus) (HUGO AMADOR FELVÉTELE)
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Ilyen tekercsekkel gyakran talál-
kozunk mindennapi életünkben: 
nagyfrekvenciás áramkörökben 

(rádió adó- és vevőkészülékek rezgő-
köre, szűrők stb.), azonosító címké-
ken („lopásgátló”, mágneskártya) és 
a szenzorikában (érzékelés, vezeték 
nélküli átvitel, kapcsolás, különféle 
mikrorendszerek mechanikai szabá-
lyozása) alkalmazzuk ezeket leg-
gyakrabban.

A tekercsek induktivitása azt fejezi 
ki, hogy milyen mértékben képes a 
tekercs a kapcsai között a rajta átfo-
lyó áram változásának mértékét gá-
tolni, azaz minél nagyobb az induk-
tivitás, annál inkább gátolja a tekercs 
a rajta átfolyó áram változását. Emel-
lett a tekercs látszólagos ellenállása, 
vagyis impedanciája a frekvenciától 
függ: kis frekvencián a tekercs rö-
vidzárként, nagy frekvencián szaka-
dásként viselkedik. A tekercsek in-
duktivitását a menetek közé helye-
zett anyagokkal – köznapi néven 
vasmaggal – növelhetjük: ezek az 
áramjárta vezeték körül keletkező 

Á R A M KÖ R I  H O R D O Z Ó B A  T E M E T E T T  I N D U K T I V I T Á S O K

BEÉPÍTETT TEKERCSEK 
NANOTECHNOLÓGIÁVAL

elektromágneses teret mintegy „be-
fogják”, „összesűrítik”, vagyis ke-
vésbé engedik azokat elveszni a sza-
bad térben. Annál jobb ez a képessé-
gük, minél nagyobb a vasmag 
permeabilitása. Ilyenek a gyakran 
alkalmazott ferromágneses anya-
gok. Transzformátorok esetén, ahol 
az energia átvitele a cél egyik te-
kercsről a másikra, a légmaggal 
szemben a vasmag alkalmazása sok-
szoros átvitt teljesítményt és sokkal 
kisebb alkatrészméretet jelent. A 
váltakozó irányú mágnesezés során 
fellépő átmágnesezési veszteség (vas-
veszteség) csökkentése érdekében kis 
hiszterézis alatti terület, azaz kis telí-
tési mágnesezettség az ideális. A ha-
gyományosan alkalmazott vasma-
gok használatának hőmérsékleti 
korlátja van: 120 ºC felett nem al-
kalmazhatók, ez problémát jelenthet 
különösen a nagy teljesítményű és 
miniatűr áramkörök esetén, hiszen 
ezeknél kevesebb a lehetőség a hű-
lésre, hűtésre. Emellett a főként 
amorf vas alapú mágneses szalagok 

tulajdonságai csak középfrekvenciá-
ig jók; ennél nagyobb frekvenciák 
esetében szintén szükség van további 
fejlesztésekre.

A vasmagos tekercsek miniatüri-
zálásának egyik új módszere az 
áramköri hordozóba épített induk-
tivitás. Planáris (vagyis síkban elhe-
lyezkedő), hordozón kialakított te-
kercseket, tekercsantennákat ma is 
gyakran alkalmazunk, de ezeknek 
a vezetősávokból létrehozott teker-
cseknek az induktivitása természe-
tesen elmarad vasmagos társaikétól, 
mivel a menetek között elhelyezke-
dő szigetelőréteg miatt majdhogy-
nem légmagosaknak tekinthetők. 
Erre a problémára nyújt megoldást  
a hordozó belső rétegére nanotech-
nológiával felvitt ferromágneses ré-
teg. Kísérletünkben toroid geomet-
riájú, 32, illetve 128 menetes teker-
cseket alakítottunk ki kis rézfelüle-
ten, illetve epoxi-üvegszövet 
hordozón. A meneteket a nyomtatott 
áramköri hordozók gyártási techno-
lógiájával tökéletesen kialakítható, 

Az elektronikai áramkörök méretének csökkentése még mindig fontos szempontja a tervezésnek.  
Az egyre kisebb és emellett még több funkcióval rendelkező 
készülékek iránti igény továbbra sem lankad, így a fejlesztések 
az eddig még nem megoldott kérdésekre próbálnak választ adni. 

Ilyen kérdés az induktivitások, kiváltképp a vasmagos tekercsek és transzformátorok 
sorozatgyártható miniatürizálása.

A tekercs elvi felépítése, valamint egy cikkelyének szerkezete. 
Egy tekercsmenetet egy-egy, a felső és az alsó rétegen levő vezetékszakasz 

összekötésével kapunk.
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módszerrel a leválasztott 
tiszta fém vagy ötvözet-
réteg összetétele, vastag-
sága igen jól szabályozha-
tó, vele gyorsan és akár 
bonyolult – nem csak 
planáris! – alakzatokra is 
könnyedén vihetünk fel 
ilyen anyagot. Sőt, a kü-
lönböző elektrolitoldatok 
és leválasztandó fém vál-
toztatásával több különbö-
ző rétegből álló szendvics-
szerkezeteket is alkotha-
tunk. Más fizikai rétegle-
választó módszerekkel 
szemben, mely nanoszer-
kezetű vékonyréteg elő-
állítására alkalmas – mint 
például az ionbombázásos 
vagy molekulasugaras rétegleválasz-
tás – a pulzáló áramú elektrolízises eljá-
rás nem igényel költséges vákuum-
technikai berendezéseket valamint 
alacsony hőmérsékleten működik. 
Ez abból a szempontból is előnyös, 
hogy így a legelterjedtebben hasz-
nált, viszonylag olcsó hordozókra, 
mint amelyet mi is használtunk, le 
lehet választani a kívánt réteget an-
nak károsodása nélkül.

Célfelületként az eleve a hordozón 
levő, 5 µm vastag rézréteget használ-
juk (nanoszemcsés vashoz), vagy 
árammentes nikkelréteget (FeNi, 
azaz permalloy réteghez) választunk 
le. Ezt a rajzolatot katódnak kötjük. 
A leválasztandó fémet vagy féme-
ket anódnak kötjük be, majd az 
egészet elektrolitba helyezzük. Az 
oldatban a leválasztandó fém pozi-
tív ionjai vannak, melyek az elekt-
romos hatásra a katódhoz vándo-
rolnak, majd az ott rendelkezésre 
álló elektronok segítségével reduká-
lódnak, vagyis kiválnak a felületre. 
Az oldatok összetételének, hőmér-
sékletének és az árampulzus para-
métereinek változtatásával a bevo-
natok tulajdonságai könnyedén vál-
toztathatók. Az áramot tekintve 
négyszögjellel dolgozunk; a bekap-
csolt és a kikapcsolt állapot hossza, 
valamint a kialakuló maximális 
áramsűrűség határozza meg a ki-
alakuló szemcsegeometriát és -mé-
retet. Az elektrolit összetétele ese-
tünkben vas-szulfát, valamint nik-
kel-szulfát és nikkel-klorid vizes, 
bórsavas oldata. 

Az elektrokémiai módszerrel leválasz-
tott Fe-Ni rétegek kiváló mechanikai, 
mágneses, valamint kopásállósági tulaj-
donságokkal rendelkeznek. Amikor a 
leválasztott réteg vastartalmát 35% fölé 
viszik, olyan, a rétegleválasztásból ere-
dő belső feszültségek keletkeznek, me-
lyek repedéseket okoznak benne. A re-
pedési mintázat a hordozóanyagtól, a 
vas tar ta lom tól és a réteget alkotó ötvö-
zetek kristályszerkezetétől függ.

A tiszta vasréteg mágneses mérései 
alapján az 50 µm szemcseméretű vas 
elfogadhatóan jó lágymágneses anyag, 
lapos hiszterézishurokkal. A nano-
szemcsés vasréteget 0,6-0,8 MHz-ig 
használhatjuk. MgSO4 hozzáadásával 
még tovább csökkentettük (mintegy 
10 µm-esre) a vasszemcsék méretét.

A leválasztott vasmagrétegek vas-
tagsága 20–25 µm körüli, az egész 
szendvicsszerkezet összesen körülbe-
lül 800 µm vastagságú.

Az elkészített tekercsek jellemzésére 
elektromos méréseket is végeztünk. 
A permeabilitás frekvenciafüggésének 
mérése megmutatta, hogy ezek a vas-
magok 10-20 MHz-es tartományban 
is alkalmazhatók, akár transzformátor-
vasmagként is. A mágneses hiszterézis 
mérések lapos hiszterézishurkokat ad-
tak, ami kicsi vasveszteséget jelent. 

A nanoszerkezetű mágneses réte-
gek kutatásaink alapján előállíthatók 
egyszerű és gazdaságilag olcsó elekt-
rokémiai eljárásokkal is. A kutatás 
eredményeképpen kisebb, olcsóbb, 
megbízhatóbb elektronikák gyártása 
válik lehetségessé.

Berényi richárd

fémezett falú furatokkal összekötött, 
a hordozó felső, illetve alsó rétegén 
létrehozott vezetékezés adja. 

A tekercs különlegessége a vasmag 
kialakításában rejlik. Munkánk so-
rán célunk kis vasveszteséggel ren-
delkező lágy mágneses réteg soro-
zatgyártásban is alkalmazható kiala-
kítása volt, melyet elektrokémiai 
módszerrel állítottunk elő. A több-
rétegű hordozók előállításának tech-
nológiai folyamatába könnyen beil-
leszthető, hiszen előimpregnált ré-
tegre visszük fel a vasmag anyagát, 
melyet azután a külső hordozók kö-
zé helyezve a többrétegű áramköri 
hordozóknál megszokott módszerrel 
összelaminálunk. Azon kívül a pul-

záló áramú elektrolízis folyamata, 
így a segítségével létrehozott réteg-
vastagság kiválóan kontrollálható a 
gyártósorban is, a gyártásközi ellen-
őrzés és monitorozás is könnyen 
megoldható. A vasveszteség csökken-
tésére – ami az alkalmazható frek-
vencia felső határát is növeli – 
nanokristályos vasat, valamint vas-
nikkel ötvözetet kell alkalmaznunk. 
Ismert, hogy a mágneses szemcsék át-
lagos méretének a doménfal szélesség 
alá csökkentésével lágymágneses 
anyagot kapunk. Így az általánosan 
alkalmazott vasmagokkal szemben a 
nanoméretű szemcsék jelenléte esetén 
a telítési mágnesesség nagyobb, vala-
mint a tekercs magasabb hőmérsék-
leten is jól használható.

Vizes oldatokból pulzáló áramú 
elektrolízissel egyszerűen, gyor-
san, ismételhető módon lehet pó-
rusmentes na no szer ke ze tű vas vé-
konyrétegeket képezni. Ezzel a 

A kísérleti toroidtekercs. Jól látható a 
hordozó rétegei között áttűnő sötétebb színű 

vasmag, valamint meneteknek a hordozó 
felső rétegére eső szakaszai.

A nanoszemcsés vas-nikkel vékonyréteg 
elektronmikroszkópos képe. A 7 µm vastag, egyenletes, 

átlagosan 10 µm szemcseméretű vékonyréteget  
40 perc alatt választottuk le az elektrolitban.
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2.
rész

Nemes Nagy Ágnes ver-
seinek francia fordításai 
először egy Gara László 

szerkesztette antológiában jelentek 
meg. Francia fordítói az 1960-as 
években Paul Chaulot, Anne Anty 
és Claude Roy. Az 1970-es évek-
ben az angol fordítások kerültek 
előtérbe: az amerikai költő, író, 
egyetemi tanár, Bruce Berlind ké-
szítette ezeket, akivel ugyancsak 
franciául levelezett.

Az 1948-as párizsi tartózkodás 
után csak tizenhárom évvel ké-
sőbb, 1961 júniusában utazott ismét 
Párizsba Nemes Nagy Lengyel Ba-
lázzsal és Ottlik Gézával a PEN 
Club meghívására. Gara László 
megismertette őket néhány francia 
költővel, akikkel együtt dolgozott 
az antológián: Lucien Feuillade, 
Jean Rousselot, Paul Chaulot, 
Eugène Guillevic, André Frénaud. 
Közülük Frénaud volt számára ak-
kor a legszimpatikusabb. Gara szá-
mos kritikát kiváltó antológiája 
nagyon megosztotta a francia és a 
magyar fordító szakmai közönséget. 
A legfőbb kritikus a nyelvész, mű-
fordító Aurélien Sauvageot, aki 
1923–1931 között az Eötvös Collegi-
um francia lektora volt. Akik csak a 
végeredményt olvasták, hevesen tá-
madták a fordítások egyenetlensé-
gét, pontatlanságát. Akik viszont 
részt vettek valamilyen szinten a lét-
rehozásában, azok látták Gara sok-
éves erőfeszítését, hogy kiválassza 
egy-egy vershez azt a francia költőt, 
akinek a világához a legközelebb áll-
hat az adott magyar szöveg, és segí-
tette őket minden egyes vers minél 
teljesebb megértésében.

Ez és a következő évi párizsi tar-
tózkodás alapvetően meghatározta 
Nemes Nagy költészetének francia 
fogadtatását. Ekkor ismerkedett 

N E M E S  N A G Y  Á G N E S  F R A N C I A  K A P C S O L ATA I R Ó L

MEGTÖRTE A CSÖNDET

meg azokkal a költőkkel, akik for-
dították műveit a következő évti-
zedben. Az 1962-es utazás a francia 
filozófus Michel Chodkiewicz, az 
Editions de Seuil Kiadó igazgatója 
márciusi meghívására történt: „A 
francia költők kivételes erőfeszítést 
tettek az Anthologie de la Poésie 
Hongroise megvalósítására, amelyet 
május végén fogunk meg jelentetni. És 
a részünkről szeretnénk minden lehet-
ségest megtenni, hogy nagy közönség-
gel találkozzon ez a fontos mű. Azt 
gondoljuk, hogy a rádió és a televízió 
jelentik a terjesztés leghatékonyabb 
eszközeit. (…) Tehát szeretnénk kér-
ni, hogy legyen tag ja ennek a csoport-
nak, amely a magyar költészetet kép-
viseli. Hasonló meghívást küldünk ez-
zel egyidőben Illyés Gyulának, Jan
ko vich Ferencnek, Vas Istvánnak és 
Weöres Sándornak.” Az utazásra vé-
gül nem júniusban, hanem decem-
berben került sor, és a delegáció 
tagjai a fenti levélben olvashatóktól 
jelentősen eltértek: Darvas József a 
küldöttség vezetője, tagjai pedig 
Gereblyés László, Nemes Nagy Ág-
nes és Váci Mihály.

Nemes Nagy Ágnes 1962–1970 kö-
zött levelezett André Frénaud költő-
vel, aki a Közlekedési és Idegenfor-
galmi Minisztérium munkatársa 
volt. 1963-ban Budapestre hívta, 
de a magyarországi látogatás csak 
1966 októberében, majd 1970 júni-
usában valósult meg. Frénaud 
Chaulot-val együtt készítette az 
Esprit című folyóirat 1970. áprilisi 
magyar tematikájú blokkot is tartal-
mazó számát, és bevezető tanul-
mányt írt a kortárs magyar költőkről 
Les poètes hongrois címmel. Nemes 
Nagy egyik datálás nélküli, de a ben-
ne említett verseskötet alapján 1970-
re keltezhető levélfogalmazványa 
Frénaud-nak szól. Szokatlan mó-

don magyar nyelvű levélről van szó, 
amint kiderül a szövegből, Tóth Ju-
ditra bízta a fogalmazvány franciá-
ra fordítását. Ebben írta: „Maga a 
magyar költészet védőangyala.”

Az 1962. decemberi párizsi tar-
tózkodása során Nemes Nagy töb-
bek között kapcsolatba került 
Jacques Chabannes rádió- és TV-
producerrel, a Société des Gens de 
Lettres de France elnökével, aki 
ebédet és fogadást szervezett a ma-
gyar delegáció tiszteletére, ahol fran-
cia költőkkel és írókkal találkoztak. 
Ekkor megismerkedett több költő-
vel, például Jacques Duron-nal, a 
Kulturális Minisztérium munkatár-
sával, Paul Chaulot-val, a Belügy-
minisztérium munkatársával és 
Eugène Guillevic-kel, a Gazdasági 
Főfelügyelőség munkatársával. A 
költő, író, műfordító Paul Chaulot 
volt Nemes Nagy legfőbb francia 
fordítója az 1960-as években. Ro-
kon költészetük különösen alkal-
massá tette őket egymás műveinek 
fordítására: „Rokon lelkek vagyunk, 
ezért vagyok képes könnyen fordítani 
műveit”. Nemes Nagy is fordította 
Chaulot műveit. A francia és a 
magyar költő között a műfordítá-
sok általi és a személyes kapcsola-
ton túl direkt irodalmi hatások is 
tetten érhetők. Nagy hatással volt 

Nemes Nagy Ágnes hagyatékában megannyi levél maradt fenn, 
amelyek szerteágazó nyugat-európai kapcsolatairól tanúskodnak. 
A legélénkebb francia levelezést az 1960-as és az 1970-es években 

folytatta a költő.
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ijesztő volt – de kezdett megszűnni az 
itt tartózkodása során. Kedélyesen azt 
mondta: semmiség, legalább húszmillió 
magyart látok tízmillió helyett.” Nemes 
Nagy részt vett az özvegy jelenlété-
ben tartott Chaulot-emlékesten az 
Írószövetségben 1970. november 30-
án Illyés Gyulával, Jean Rousselot-
val és Hubay Miklóssal együtt.

Tóth Judit 1957 októberében írta 
az első levelet Nemes Nagynak, 
amelyben lelkesedését és tiszteletét 
fejezte ki költészete iránt a Szárazvil-
lám és a Kettős világban című köteteit 
említve. Azonnal személyes barátság 
alakult ki köztük. Tóth Cicának, 
Cicukának, Cicafejnek hívta Ne-
mes Nagyot. Leveleiben folyamato-
san reagált a versekre, csodálatát 
fejezi ki, elemzi, értelmezi őket. 
1962 őszén Tóth Párizsba költözött, 
ahol levelei szerint először idegen-
nek, időn kívülinek érezte magát. 
Egyre mélyülő barátságukról tanús-
kodik a francia építészhez férjhez 
ment Tóth (asszonynevén Guillaume) 
117 küldeménye a hagyatékban.

Egy másik asszony, aki sokat tett 
a magyar irodalom franciaországi 
megismertetéséért Kovács Veroni-
ka, azaz Véronique Charaire, 
ugyancsak levelezett Nemes Nagy-
gyal. A második világháború után 
ment Párizsba, színházakban és a 
rádióban dolgozott. Második férjé-
vel, a költő, filozófus, színházigaz-
gató Georges Charaire-rel egyen-

gették több magyar színdarab (pél-
dául Illyés Gyula: Kegyenc) francia-
országi bemutatásának az útját.

A Gara-féle antológiában részt 
vett francia költők közül a Gre-
noble-ban élő Andrée Appercelle 
állt még levelezésben Nemes Nagy-
gyal, aki magyarra fordította. A 
költőnő 1965–1966-ban két hóna-
pot tartózkodott férjével Magyar-
országon, ekkor ismerkedett meg 
számos magyar íróval. Ady Endre, 
Karinthy Frigyes, Déry Tibor, Sza-
bó Magda és mások műveit fordí-
totta franciára a Párizsban élő nyel-
vész és műfordító Kassai György se-
gítségével.

Az 1964-es Nemzetközi Költőta-
lálkozón Budapesten járt Pierre 
Emmanuel látogatása után többször 
is írt Nemes Nagynak: néha Buda-
pestre látogató francia barátait 
ajánlotta figyelmébe, 1965-ben és 
1968-ban pedig meghívta Nemes 
Nagyot a belgiumi Knokke-le-
Zoute-ban rendezett Nemzetközi 
Költőtalálkozóra. Pierre Emmanuel 
asszisztense, Roselyne Chenu, az 
Európai szellemi segítség Alapít-
vány egyik alapítója, 1972-es buda-
pesti látogatása után levelezett Ne-
mes Naggyal. Az alapítvány titkár-
ságáról 1977-ben Anette Laborey-
től kapott levelet Nemes Nagy, 
amelyben ajánlást kérnek tőle kelet-
európai művészekkel kapcsolatban, 
kit támogassanak egy-két hónapos 

Paul Chaulot költészetére, hogy 
megismerte a magyar nyelv bizo-
nyos jellegzetességeit. Az antológi-
ába mintegy harmincöt magyar 
szerző egy vagy több versét adap-
tálta franciára. 1969 tavaszán pe-
dig Budapesten együtt dolgozott 
Nemes Nagy Ágnessel verseinek 
francia fordításain. Nemes Nagy 
visszaemlékezése szerint Chaulot 
azt mondta, hogy sokat tanult a 
magyar nyelvtanból. Néha humo-
rosan mutatta néhány versét: „Íme 
egy magyar mondatszerkezet” vagy 
„finnugor szórend”. Inspirálták őt 
nyelvünk kihagyásai. Költészetére, 
amely mindig a csonkítás és az egy-
szerűség felé hajlott, hatott a létige 
gyakori hiánya a magyar nyelvben, 
a főnévi állítmány és a névmások 
eltűnése. Ez az ismeretlen nyelv, 
még ha homályosan is, új és érdekes 
lehetőségeket nyitott meg a költő 
számára. Az adaptációs munkákon 
keresztül hatott tehát Chaulot köl-
tészetére a magyar nyelv szerkeze-
te. Maga a műfordítói munka ihlet-
te a Traduire du hongrois (Fordítás, 
magyarból) című versét.

Chaulot-t 1968 tavaszán közleke-
dési baleset érte, ezután 1969 máju-
sában még járt egyszer Magyaror-
szágon, amikor együtt dolgozott 
Nemes Naggyal, de pár hónap múl-
va meghalt. Chaulot 1970-re Ne-
mes Nagy versei francia fordításai-
ból könyvet tervezett kiadni, orosz-
lánrészt vállalt az Esprit című folyó-
irat 1970. áprilisi száma magyar 
kortárs költőket bemutató temati-
kus blokkja munkálataiban, négy 
fordítást adott a Somlyó György 
szerkesztette négynyelvű Arion szá-
mára, például Ekhnáton az égben, 
Fák. Ezeken a fordításokon Tóth 
Judittal együtt dolgozott. Az Esp-
rit magyar számát nem érte meg, 
viszont emlékére a francia és a ma-
gyar költők – Frénaud szervezésé-
ben – emlékszámot szenteltek 
Chaulot-nak. Chaulot halála nagy 
veszteséget jelentett a magyar iro-
dalom számára, ahogy Nemes 
Nagy Frénaud-nak írta: „Paul. Ez 
a hír teljesen megbénított. Nem tu-
dom megérteni – csak 56 éves volt! 
Tudom, hogy nem volt jó az egészsége 
a baleset óta, de itt, Magyarországon 
olyan friss volt, tele jókedvvel, ennek 
ellenére. Kettős látással érkezett – ez 

Illyés Gyula és Andrée Appercelle, Tihany, 1966
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de Beer és Pierre Emmanuel meghív-
ta az „Alkotó nők” témájának szen-
telt kétnapos tanácskozásra, hogy 
tartson egy 20–25 perces előadást.

Bruce Berlind 1976-ban vette fel a 
kapcsolatot Nemes Naggyal. Nem 
került a Petőfi Irodalmi Múzeumba 
az amerikai professzor első levele, 
viszont megvan Nemes Nagy fran-
cia nyelvű levélfogalmazványa, 
amiből megismerhető kapcsolatuk 
kezdete: „Higgye el, Berlind úr, nem-
csak örülök, hanem csodálkozom is, 
hogy lefordította angolra 19 versemet. 
Hogy lehetséges ez? Kérdezem ma-
gamtól. Egy majdnem legyőzhetetlen 
nyelvi (és nem csak nyelvi) nehézségek 
közepette megnyilvánuló személyes 
érdeklődés olyan jelenség számomra, 
amellyel először találkozom. Mi, ma-
gyarok, hottentották, stb. nem va-
gyunk elkényeztetve ilyen szempont-
ból.” A későbbi levelekben Berlind 
egyes szöveghelyek jelentéséről kér-
dezi Nemes Nagyot, amint egy má-
sik levélfogalmazványból kiderül. Az 
egyik ilyen Berlind számára kérdéses 
kifejezés a „Medárd-zöld fű” a Vihar 
című versben, erről Nemes Nagy a 
Medárd-nap népi hagyományban va-
ló jelentőségét írja le. A másik szó a 

„dobrokol” A lovak és az angyalok 
című versben, erről elmagyarázza a 
költő, hogy egy ritka, dialektális 
hangutánzó szó, ami a lovak moz-
gását érzékelteti.

nyugat-európai tartózkodással. An-
gol, német és francia könyvek kül-
dését is felajánlotta az alapítvány.

Anne és Richard Anty 1965–1987 
között tíz levelet és képeslapot kül-
dött Nemes Nagynak és Lengyel 
Balázsnak, valamint fennmaradt 
Lengyelnek egy válaszfogalmazvá-
nya az Anty-családnak. A levelek 
szerint Anty-ék 1965 decemberében 
jártak először Budapesten, amire a 
későbbiekben mindkét család nosz-
talgiával emlékezett vissza. Lengyel 
Balázs 1968-ban Bécsben (!) kelt le-
vélfogalmazványából derül ki a kap-
csolat eredete: Anne Anty franciára 
fordította Nemes Nagy néhány ver-
sét. 1971-ben Nemes Nagy megláto-
gatta Anty-ékat Londonban, akik 
nagyon szívesen fogadták.

A költő, író, folyóirat-szerkesztő 
Max Pons is kapcsolatban állt Nemes 
Naggyal. Két levele maradt fenn a 
hagyatékban. Az első szerint küldött 
egy példányt az általa szerkesztett La 
Barbacane című folyóirat Jean Follain-
nek szentelt számból, és segítséget 
kért az 1972-re tervezett a kortárs 
magyar költészetről összeállítandó  
szám munkálataiban. A magyar lap 
1975-ben valósult meg: hét magyar 
költő művei – köztük Nemes Nagy 
három verse – jelentek meg benne. A 
folyóiratból két példányt küldött Pons 
egy rövid levél kíséretében.

Nemes Nagy következő párizsi út-
jára 1975 májusában került sor: a 
Nemzetközi PEN Club nevében Jean 

Berlind két folyóiratban közölte 
versfordításait: a New Hungarian 
Quarterly-ben és az American Poetry 
Review-ban. Fordításai Nemes Nagy 
iowai tartózkodása idején jelentek 
meg könyv formában. Nemes Nagy 
is fordított néhányat Berlind versei 
közül, amelyek a Nagyvilágban jelen-
tek meg 1979-ben.

Az 1980-as években megritkultak 
Nemes Nagy külföldi kapcsolatai, 
már nem fogadott el minden kül-
földi meghívást. 1989 tavaszán pél-
dául három meghívást kapott Ne-
mes Nagy, amelyek közül kettőt 
egészségi állapota miatt elutasított. 
Egy áprilisban kelt levélben Jean 
Gattegno irodalomtörténész és mű-
velődésszervező a magyar irodal-
mat bemutató, kétnapos párizsi ren-
dezvényre hívta. Májusban a Ber-
nard Noël és Rémy Hourcade által 
1983-ban megalapított Royaumont 
Irodalmi Központ hívta Nemes 
Nagyot, hogy vegyen részt egy 
műfordító szemináriumon június-
ban. Júniusban Marie-Pierre de 
Gerando-Teleki-Brunszvik a csa-
ládja által a martonvásári Beetho-
ven Múzeumnak ajándékozandó 
festmény átadására hívta a költőt, 

amely során Nemes Nagy egyik 
versét is szándékozott felolvasni. A 
levél melléklete két újságkivágat az 
eseményről, de ezek nem említik 
Nemes Nagy versének elhangzását. 

 Nemes Nagy Ágnes és Lator László irodalmi esten az Angelikában

Véronique Charaire Júlia szerepében 
 Illyés Gyula: Kegyenc című drámájának 

párizsi előadásán, 1965
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A három meghívás közül a költő 
csak a középsőt fogadta el, a másik 
kettőről kimentette magát. 
Royaumont-i tartózkodásáról Ber-
nard Vargaftig költő novemberi 
levele tudósít: „Hallgatom a verseit, 
amint szavanként átváltoznak a tes-
temben. Ez szörnyű. Mert én magam 
is átváltozom, mint a versei, szavak-
ká, mondatokká, csönddé. Emlék-
szem, ahogy megtanította nekem a 
fák neveit magyarul és franciául. Em-
lékszem a csöndjére néha. Tudom, 
hogy megtörte ezt a csöndet. És a má-
sik csönd, amelyet szeretett, sokkal 
nagyobb, sokkal szebb. Elhozta ezt a 
csöndet Royaumontba.”

Nemes Nagy a Petőfi Irodalmi 
Múzeumban őrzött francia nyelvű 
levelezése nyomán számos részlet-
tel gazdagodtak a francia és 
frankofón kapcsolatairól alkotott 
ismeretek. A költőnek Anne Anty-
val volt a leghosszabb ideig tartó 
(1965–1987) és legterjedelmesebb 
levelezése. Majdnem ugyanilyen 
intenzív, de rövidebb ideig tartó 
levelezésben állt André Frénaud-
val (1962–1970), Paul Chaulot-val 
(1964–1969) és Pierre Emmanuellel 
(1964–1975). E négy személlyel va-
ló barátságát a sok személyes talál-
kozás és a műfordításokban meg-
nyilvánuló munkakapcsolat erősí-
tette. Irodalmi alkotásokban is 
megnyilvánuló direkt kapcsolat 

Paul Chaulot-val jött létre. Ennek 
oka a két művész rokon költői vi-
lágában, valamint egymás nyelvé-
re és kultúrájára való fogékonysá-
gában gyökerezik.

A levelezésnek a XX. századi 
francia-magyar irodalmi kapcsola-
tok szempontjából is vannak ta-
nulságai. Nemes Nagy magas szin-
tű francia nyelvtudása és műveltsé-
ge alapvetően meghatározta mű-
veinek külföldi befogadását. Ez a 
franciás műveltség adta meg a le-
hetőséget arra, hogy a második vi-
lágháború után bemutathassa az 
Újhold körét a külföldi érdeklő-
dőknek. Az 1950-es években lát-
szólag szunnyadó külföldi irodal-
mi kapcsolatokat főként Gara 
László kitartó erőfeszítései újítot-
ták meg: mintegy ötven francia 
költő bevonásával megvalósította 
az antológiát, amelyben a francia 
költők nyelvük verselési adottságai 
és saját tehetségük, invenciójuk 
szerint egy kötetnyi magyar költe-
ményt franciára fordítottak. A 
résztvevő francia költőket annyira 
fellelkesítette a magyar irodalom 
fordítások általi felfedezése, hogy 
személyesen is meg akartak ismer-
kedni kortárs magyar költőkkel. A 
magyar költők pedig viszonzásul 
elkezdték a francia költők műveit 
magyarra fordítani.

Tüskés AnnA

Nemes Nagy Ágnes 

Nyelv és Élet

Tilos az A?

Stílusunknak többnyire jót tesz a tömö-
rítés, a rövidítés. Előfordul azonban, 
hogy épp a leggyakoribb szavunkat 
„spóroljuk meg”: a határozott névelőt.

„Magyar Köztársaság nevében járok 
el…” „Megyei Bíróság ítéletét közöl-
jük…” „Városi Önkormányzat hatá-
rozata szerint…”

Úgy érezzük, tiszteletünket fejez-
zük ki, amikor ilyesformán fogalma-
zunk: „Megüzentük miniszter úr-
nak…”, „Felkértük elnök asz- 
 szonyt…”, „Elküldtük igazgató 
úrnak…”.

A jogászi nyelvben efféle alak ural-
kodott el: „Alperes tagadja, hogy…”, 
„Felperes kijelenti, hogy…”

Tudjuk: ez a nyelvhasználat nem hely-
telen, inkább csak furcsa szokás.

Gondoljuk el: így beszélünk-e a 
mindennapi gyakorlatban?

Házastársunknak talán így számo-
lunk be otthon: „Ma behívatott igaz-
gató kartárs”? „Ma idézést kaptam 
Megyei  Bíróságtól”?

A fent említett példákban a névelő el-
hagyása tehát modorosság, mondhat-
nánk, hivataloskodás. 

A megszólításkor természetesen nem 
kell névelő. „Tanár úr, kérem, nem ké-
szültem.” De itt már kell: „Megmond-
tam a tanár úrnak, hogy nem készültem.

Bizonyos birtokos szerkezetekből 
azért nem hagyhatjuk el a névelőt, 
mert olvasónkban kétségeket keltünk. 
„Kovács barátjával ment focizni.” Ki 
ment Kovács barátjával?

„Kovács a barátjával ment.” Így jó. 
De ez a gond is csupán az írásban me-
rül fel. Az élőbeszédben ritkán. 

Gyárfás EndrE

Szerkeszti: 
GrÉtsy lászló
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– Jelenleg mi a csillagászatot köve-
tők számára a legnagyobb hírértékű 
esemény?
– Egyértelműen a kettős neutroncsil-
lag összeolvadásakor észlelt gravitáci-
ós hullám és az ezzel együtt járó 
elektromágneses utófénylés megfi-
gyelése volt. A fundamentális fiziká-
nak sok olyan, eddig még kísérletek-
kel nem ellenőrzött nyitott kérdését 
lehetett ezen felfedezés kapcsán meg-
vizsgálni, mint például a gravitációs 
hullámnak és a fénynek a terjedési se-
bessége. A mérések azt mutatták, 
hogy ezek 15 tizedes jegyre egyez-
nek. Mindkettő fénysebességgel ter-
jed. Ez a fundamentális fizikát alap-
jaiban érintő felfedezés. Ezt elméleti-
leg majd 100 évvel ezelőtt megjósolta 
az általános relativitáselmélet, de ezt 
mérésekkel ténylegesen csak most 
igazolták. Ehhez viszont kellett az a 
szerencsefaktor, ami a csillagászati 
felfedezéseknél mindig is nagy szere-
pet játszik, hiszen az ilyen észleléshez 
szerencse is kell. Ellentétben a hagyo-
mányos kísérleti tudományokkal, 
amelyeket laboratóriumokban lehet 
végezni, mint például a fizika, a bio-
lógia, a kémia, ahol a felfedezések 
egyenes arányban vannak a kísérle-
tekre fordított munka mennyiségével 
és az anyagi erőforrásokkal. Ha eze-
ket növelem, akkor nagyobb valószí-
nűséggel lesznek új felfedezések. A 
csillagászatban ezek szükséges, de 
nem elegendő feltételek, mert emel-
lett szükség van szerencsére is. Most 
óriási szerencséje volt a csillagászkö-
zösségnek.
– Hogy lehet csökkenteni a szeren-
csefaktor szerepét?

I N T E R J Ú  V I N K Ó  J Ó Z S E F F E L

A FUNDAMENTÁLIS FIZIKA 
ALAPJAIT ÉRINTJÜK

– Az erőforrások bővülése fontos 
tényező. Növeli a valószínűségét az 
új felfedezéseknek. Sok nagyon fej-
lett, magas színvonalú eszköz szük-
séges a munkához. A csillagászat 
eszközparkjában óriási minőségi 
előrelépés lesz a 2020-as évek so-
rán, amikor az amerikai nagy ég-
boltfigyelő program, az LSST-nek 
nevezett Large Synoptic Survey 
Telescope működni fog. Chiléből 
nagyjából 10 nap alatt egy nagy lá-
tómezejű speciális távcsővel végig 
fogják „pásztázni” az észlelés céljá-
ból a teljes onnan látszó égboltot, 
mintegy 20 magnitúdó határfé-
nyességig. Ez azt jelenti, hogy a je-
lenleg a csillagászok által évente 
felfedezett 1000 szupernóva meg 
fog tízszereződni, de lehet, hogy 
százszorozódni. Elképesztő meny-
nyiségű adat várható, és rengeteg 
új, időben változó égi jelenség lesz 
majd felfedezve. Úgy lehetne érzé-
keltetni a jelenlegi állapotot, mint 
amikor megnyitnak egy kis moso-
gató vízcsapot; ezzel szemben az 
LSST-program olyan lesz, mint 
amikor a tűzoltó slagot kinyitják. 
Ahhoz, hogy ezt az irtózatos meny-

nyiségű adatot a csillagászok kezel-
ni tudják, nagyon sok új eszközre 
lesz szükségük. A jelenlegi műsze-
rek ekkora volumenű vizsgálatot 
nem tesznek lehetővé.
– Ez azt is jelenti, hogy a különböző 
csoportoknak össze kell dolgozni?
– Ennél a gravitációs hullámos ese-
ménynél az elektromágneses utó-
fénylést 70 kutatócsoport követte 
nyomon világszerte. Ez nagyfokú 
átalakulást is jelent a csillagászat 
számára, kutatói közösségeknek 
kell kialakulnia, és a nemzet kö zi e-
se dés nek nagyobb fokúnak kell 
lennie. Ebbe a sorba illeszkedik az 
MTA CSFK Piszkéstetői Obszer-
vatóriumába tervezett új robottáv-
cső is. Ez egy komoly előrelépés 
lesz a magyar csillagászat számára.
– A Schmidt-távcső Piszkéstetőn 
már eddig is „bedolgozott” külföldi 
kutatásokba. Az új robottávcsőnek 
más szerepe lesz?
– Igen. A Schmidt-távcső sok kül-
földi kutatási programban vett és 
vesz részt jelenleg is. Viszont az új 
robottávcsőnek más lesz a mérési 
programja. A Schmidt-távcsőnek 
megmarad a kereső-felfedező funk-
ciója, mert nagy a látómezeje. De ar-
ra is új, nagy látómezejű CCD-
kamera fog kerülni. A Naprendszer 
kis égitestjeinek keresésében tovább-
ra is ezt fogjuk használni. A robot-
távcsővel inkább a precíz fotometri-
át igénylő tranziens objektumok – 
mint például a szupernóvák vagy a 
gammakitörések – hosszabb idejű 
követésére fogunk fókuszálni. 
– Milyen szerepe van a magyarorszá-
gi legnagyobb, 1 méteres távcsőnek?

Hogyan dolgozhatnak az amatőr és a profi csillagászok közösen eredményesen a Világegyetem, ezál-
tal pedig a múlt és a jövő tudományos megismeréséért? Erre a kérdésre kerestek választ az MCSE 

Változócsillag Szakcsoport találkozójának résztvevői a közelmúltban.
A tanácskozáson Vinkó József a fizikai tudomány kandidátusa,  az MTA Csillagászati és Földtudományi 
Kutatóközpont Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet és a Szegedi Tudományegyetem Optikai 

és Kvantumelektronikai Tanszék tudományos főmunkatársa adott interjút lapunknak.

KISLEXIKON
CCD-kamera (Charge-coupled Device 
azaz töltés-csatolt eszköz): analóg jelek 
továbbítására szolgáló elektronikai alkat-
részlánc. A fényt elektronikus jelekké alakí-
tó eszköz, mely egymáshoz csatolt konden-
zátorokból álló integrált áramkört tartalmaz. 
A csillagászatban részben fényességmé-
résre, optikai és UV-spektro szkópiára és 
nagysebességű technikáknál alkalmazzák.
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de a fizikai paraméterei ugyanolya-
nok lesznek. A későbbiekben, ami-
kor ennek a projektnek vége lesz, és 
a tudományos közösség számára 
ezek a műszerek megnyílnak, és 
igénybe vehetőek lesznek, pályázni 
lehet majd a három műszerre, akár 

együttes használatra is. A távolabbi 
terveknek ez is a része. Ezekkel a pá-
lyázatokkal lényegében megdupláz-
hatjuk a Magyarországon csillagá-
szatra alkalmas műszerparkot. Utol-
jára az 1970-es évek közepén volt szá-
mottevő beruházás a csillagászati 
műszertechnikában. Azóta új nagy-
távcsövet nem telepítettek.
– Ezek Európai Uniós beruházások?
– Az úgynevezett GINOP pályázat 
konstrukció keretében zajlott, a Ma-

gyar Állam írta ki ezeket a projekte-
ket, de a pénzforrását az Európai 
Unió Magyarország számára elkülö-
nített Strukturális Alapjai biztosítják. 
– Tervezik, hogy fejlesztik külföldi 
obszervatóriumokkal az együttmű-
ködést?

– A XXI. századi csilla-
gászatot csak nagyon 
szoros nemzetközi 
együttműködésben lehet 
művelni. A Föld forgása 
miatt egy helyről na-
gyon limitált, hogy mit 
lehet látni. Az elmúlt 10–
15 évben sikerült kiépíte-
ni egy jó nemzetközi 
együttműködést. Ezt a 
kapcsolatot a későbbiek-
ben is ápolni fogjuk. 
Nemcsak a tranziensku-
tatásban, hanem más te-
rületeken is. 
– A XX. században egy-

más mellett, elkülönülve működtek a ku-
ta tó csoportok, egymással versengve. Ezt 
ma inkább felváltotta az együttműködés?
– A versengés azért jelen van most is, 
mert mindenki igyekszik első lenni. 
De szerencsére megmarad az együtt-
működés is. Nem mások kárára, ha-
nem másokkal együtt próbál valaki 
az élre kerülni. Egy kollaboráción be-
lül is fontos, hogy ki mit végzett. 

Annak a korszaknak már leáldo-
zott, amikor a kutatók bezárkózva, 
egyedül próbáltak valamit elérni, 
mert így legfeljebb csak a saját uni-
verzumukat tudnák felfedezni… 
– Az együttműködés korszaka hoz-
ta, hogy a kutatók mindinkább be-
vonják az amatőröket a tudományos 
munkájukba?
– Nem, ez az együttműködés már 
régebben indult, de az elmúlt évek-
ben új lendületet vett. 

Természetesen összefüggésben áll e 
változás a széles körben hozzáférhető 
technikai berendezések elterjedésével. 
Hiszen amíg az amatőrök számára nem 
álltak rendelkezésre olyan eszközök, 
amelyekkel a tudomány számára is hasz-
nos méréseket tudtak volna végezni, ad-
dig nehéz volt az együttműködés. Példá-
ul vizuális fényességbecslésekkel nem le-
het manapság nemzetközi eredménye-
ket elérni. De most már bárki vehet 
CCD-kamerát, s e technikai fejlődés az 
amatőrök lehetőségeit nagyban bővíti.

Deme Lívia 

– Ugyanúgy precíz fotometriát le-
het végezni vele, de az a különleges-
sége, hogy van rajta egy olyan ka-
mera, amely borzasztó gyorsan tud 
felvételeket készíteni, ezred másod-
perces expozíciós időkkel. Ezzel le-
het például olyan méréseket végezni, 
amikor egy naprend-
szerbeli kisbolygó el-
fed egy távoli csilla-
got, és ennek a fedés-
nek a fényváltozásá-
ból ki lehet mutatni, 
hogy a kisbolygónak 
gyűrűje van. A másik, 
amire használjuk az 1 
méteres távcsövet, a 
spektroszkópia, ott 
nagyon fontos a nagy 
méret, vagyis a nagy 
fénygyűjtő képesség.  
Az erre a távcsőre te-
lepített spektroszkóp-
pal különféle csillagok 
színképeit vizsgálhatjuk.
– A Változócsillagászati Találkozón 
tartott előadásában felvázolta, hogy 
lesz még két új távcső: az SZTE 
Bajai Obszervatóriumában és 
a szombathelyi ELTE Gothard 
Asztro  fizikai Obszervatóriumban. 
Ezek együtt fognak dolgozni?
– Ebből kettő, a bajai és a piszkéstetői 
képezi majd ennek a tranziens 
megfigyelőhálózatnak a részét. A 
szombathelyi másra lesz használva, 

Nappálya 
pólusa

Nap
0º

űreszköz

Nappálya 
síkja

KAMERA
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KAMERA

KAMERA

A TESS űrtávcső a XXI. század úttörője

A TESS űrtávcső kamerájának vázlatos bemutatása
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1

ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

Az amatőr esetenként átlépi a profizmus im-
már elmosódó határait. A legnagyobb aka-

dály az idő, például a természetben élő állatok 
megfigyelésére sok kell belőle. Ebben alig segít a 
technika fejlődése, nem csoda, hogy kevés va-
dászzsákmány érkezik. A különlegességek köny-
nyebben elérhetők lelemény és a szerencse segít-
ségével. A felszereltség ugyan korlátokat szab, de 
örömet jelentenek a méretek és nézetek terén el-
ért teljesítmények, meglepetések. A drónok egy 
újabb dimenziót tárnak fel a fotósok előtt. Igaz, 
mi csak utólag nézegethetjük azokat a részlete-
ket, amiket magasba küldött szemünk látott, de 
így vagyunk a mikrovilág felnagyított közelké-
peivel is. Ez a fotózás tulajdonképp nem szemé-
lyes élmények naplóbejegyzésszerű megőrzése, 
hanem valamiféle alkotói, kutatói tevékenység.

H. J.    2
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1. Bodnár Tamás  
(thomasphoto@mailbox.hu) – Puszi –  
Január kevés havas napjának egyikén  

úgy döntöttem, hogy a többszöri  
sikertelen próbálkozás ellenére 

 ismét kiülök az erdő szélére őzeket fotózni. 
Másfél órás csöndes várakozás után  

nem messze tőlem hirtelen 
megpillantottam egyet, akit kisvártatva egy 

másik is követett. Észrevettek,  
de nem mentek vissza az erdőbe.  

Megvártam, amíg némileg megnyugszanak, 
és ekkor készítettem a fotót.

  
2. Báskay Imre (Budapest,  

baskayi@yahoo.com) – Ők is akváriumom 
lakói – Kovamoszatok és zöldalgák

3. Horváth Miklós (Butyka,  
hmika@vilaglex.hu) – Egy korty harmat 

4. Smeller László (Budapest) – Hódűnék –  
A kép valahol az orosz tajga felett készült  

egy Japánba tartó repülőgépről.  
A hangulattal ellentétben déli órákban 

vagyunk, a napsugarak itt a sarkkörhöz  
közel ilyen laposan érték a felszínt.

5. Velinszky Imre (San Diego) 
 – Csendes este a Csendes-óceán felett –  

Az utóbbi időkben drónozgatok.  
Nálunk az a színpompás, mikor a Nap 

 arra Japán felé távozik.

3

5

4
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LogIQs
www.mensa.hu

1. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

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

ményes gondolkodást kívánunk!

3. fejtörő – Fodor Ágnes feladványa

Melyik betűvel jelzett ábra illik a kérdőjel helyére?

2. fejtörő – Szimeonov Todor feladványa

Apeva-puzzle
Rakjon ki a fenti 15 szótagból egy apevát, azaz olyan ötsoros 
verset, amelynek sorai rendre 1, 2, 3, 4 és 5 szótagból állnak! 

(Az sem baj, ha megoldása eltér az eredetitől.)

Kinek a kedvenc madarait soroltuk fel?

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Schramkó Irén feladványa

Megoldás: 169

(A prímszámok négyzetei követik egymást az óramutató  
járása szerint.)

2. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: FEKETE-TENGER

3. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

Az eredeti ábrán 14 db négyzet van:  
9 db 1×1-es, 4 db 2×2-es és 1 db 3×3-as. 

Megoldásokra példa:

7 db 1×1-es négyzet:

6 db 1×1-es, 1 db 3×3-as négyzet:
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Előfizetési ár 2018-ra belföldre: 1/4 évre 4320 Ft, 1/2 évre 8460 Ft, 1 évre 16 200 Ft

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

Luxus a nélkülözésben

Minden kereskedő tudja, hogy drága árucikkeket 
nemcsak a jómódúaknak lehet eladni. Időről időre 
azok is megvásárolnak szinte luxusnak számító ter-
mékeket, akiknek az anyagi lehetőségei meglehető-
sen korlátozottak. No de mégis ki vesz drága árucik-
keket, szolgáltatásokat, amikor egy sokkal olcsóbb 
változat is megfelelne a célnak?

Ez a kérdés a piackutatókat is foglalkoztatja. 
Egy, a fogyasztók különféle csoportjait feltérké-
pező elemzés a nagyon korlátozott anyagi lehető-
ségekkel jellemezhető vásárlókat – egyszerűbben 
szólva: a szegényeket – két fő csoportja osztja. Az 
egyik kategóriát a „belenyugvó szegények” al-
kotják. Ők jellemzően idős emberek, viszonylag 
alacsony nyugdíj jal. Olyanok, akik tudják, hogy 
anyagi helyzetükben valószínűleg már nem kö-
vetkezik be gyökeres változás, és ezt mint reális 
tényt elfogadják. Számukra a legfontosabb cél a 
„túlélés”, vagyis az, hogy mindennapi szükségle-
teiket megbízhatóan, elfogadható szinten kielé-
gítsék. Sok mindent el lehet adni nekik, például 
az áruházak sajátmárkás termékeit, és vásárlásra 
ösztönözhetők akciókkal is, de csillogó-villogó, 
drága divatcikkeket soha nem fognak megvenni.

Más a helyzet viszont a „küzdő szegényekkel”. 
Ők általában jóval fiatalabbak, és csak átmenetileg 
kerültek szűkösebb anyagi körülmények közé, például 
azért, mert elvesztették az állásukat, vagy mert pályá-
juk legelején tartanak, és még nem találtak megfelelő 
munkát. Ők, noha szintúgy nincsen pénzük, mint a 
nyugdíjasoknak, időnként megvásárolnak egy-egy 
drága, látványosan minőségi terméket: ezzel jelzik 
önmaguk és a külvilág számára, hogy nem könyvel-
ték el magukat véglegesen szegénynek, igényt tarta-
nak egy másfajta életszínvonalra is. 

A University College London két kutatója, Blaine 
Landis és Joe J. Gladstone arra gondolt, talán nemcsak 
az élethelyzet, hanem az egyes emberek személyisége 
is befolyásolja, hogy szűkös anyagi körülmények kö-
zött ki szán pénzt drága termékekre, szolgáltatásokra. 
Landis és Gladstone 718 személlyel vett fel egy többfé-
le személyiségvonást mérő tesztet, és az alanyok hoz-
zájárulásával megvizsgálta azt is, hogy egy 12 hóna-
pos időszak alatt mekkora jövedelemre tettek szert, és 
milyen kiadásaik voltak. A vásárlásokat státuszuk 
szerint kategóriákba sorolták. A legfelső osztályba 
tartoztak például a külföldi repülőjegyre és a golfra 

fordított kiadások, a legalacsonyabba pedig a zálog-
házakban és diszkontboltokban elköltött összegek.

Az eredmények azt mutatták, hogy a kis jövedelműek 
közül az extrovertált személyiségű emberek sokkal haj-
lamosabbak voltak a luxusvásárlásokra, mint azok, 
akikre nem volt jellemző ez a személyiségvonás. Az ext-
rovertált személy kedveli a társaságot és ambiciózus, ami 
többek között azt jelenti, hogy szereti, ha elismerik, fel-
néznek rá, ezért a munkahelyén is tudatosan törekszik a 
magasabb pozíció elérésére. Ha egy extrovertált személy 
szűkös anyagi helyzetbe kerül, jövedelmének sokkal na-
gyobb hányadát fordítja látványos, demonstratív fo-
gyasztásra, mint a tartózkodóbb, csendesebb, egyedüllé-
tet is kedvelő emberek.

Ez a kísérlet ismét megerősítette, hogy a fogyasztás 
sokkal több, mint bizonyos termékek megszerzése, hasz-
nálata: eszköze lehet az önmeghatározásnak és a társas 
kapcsolatok alakításának is. Ezért a „státuszszimbólu-
mok” akkor is fontosak lehetnek, ha valójában nem is 
tartozik hozzájuk státusz.

Mannhardt andrás

Mindent a kényelemért (SZŰCS ÉDUA RAJZA)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

A Darwin-rejtély megoldása

Darwin „irtózatos rejtélynek” nevez-
te azt, hogy a virágzó növények 

olyan nagy sebességgel hódították meg 
a Földet. A virágzó növények gyors fej-
lődésének titka a gyors metabolizmus, 
melyet fotoszintetizáló leveleik tesznek 
lehetővé. De hogyan hozták ezt létre? 
Egy kutatócsoport előállt a lehetséges 
magyarázattal, mely megoldja Darwin 
rejtélyét.

A virágzó növények világszerte 
gyorsan váltak dominánssá az öko-
szisztémában. Vajon hogyan? Ez volt  
Charles Darwin „irtózatos rejtélye”. 
Kevin Simonin (San Francisco State 
University, USA) és Adam Roddy (Yale 
University, USA) tanulmánya, mely a 
PLOS Biology című folyóiratban jelent 
meg, feltárta, hogy a virágzó növények 
viszonylag kisméretű sejtekkel rendel-
keznek a többi fő növénycsoporthoz 
képest, és ezt a kis sejtméretet a nagyon 
lecsökkent genomméret tette lehetővé.

levelek anatómiai újítása közvetlenül 
genomjuk méretéhez kapcsolódik.

Mivel minden egyes sejtnek tartal-
maznia kell a növény genomjának 
egy példányát, a kisebb genomméret 
lehetővé teszi, hogy a sejtek kisebbek 
legyenek, és ha egy sejt kisebb, ak-
kor több sejt fér el egy adott mére-
tű helyen – például olyan sejtekből, 
melyek a fotoszintézis útján történő 
metabolizmust, valamint a víz- és 

Édesvízben is problémát 
okoz a szén-dioxid 
 emelkedő szintje

A hogy az atmoszférában nő a 
szén-dioxid szintje, a tengervíz 

is több szén-dioxidot nyel el. Hatá-
sára a világ óceánjai időről-időre 
egyre savasabbá váltak. Ennek 
kedvezőtlen következményeit a 
tengerek ökoszisztémájára és állat-
világára nézve jól dokumentálták. 
A Current Biology hasábjain megje-
lent tanulmányban egy kutatócso-
port először bizonyította, hogy édes-
vizek esetében is ugyanez a jelenség 
játszódik le.

A tanulmány bemutatja, hogy né-
hány édesvízi ökoszisztéma savasabbá 
vált, ahogy a szén-dioxid részleges 
nyomása megnőtt. Laboratóriumi 
kísérletekben kimutatták, hogy az 
édesvizekben a szén-dioxid részleges 
nyomásának növekedése végzetes ha-
tással van legalább egy élőlényre, egy 
édesvízi rákfajra, mert az nehezebben 
érzékeli az ellenfelet és nehezebben 
védekezik ellene. Az eredmények 
azt sugallják, hogy a növekvő szén-
dioxid-szint az édesvízi ökosziszté-
mákra is messze ható terheket ró.

folyamatosan nőtt a szén-dioxid rész-
leges nyomása. Ez a növekedés, ahogy 
a tengervizek esetében is, a pH-szint 
csökkenésével, azaz savasodással 
járt együtt. Sőt, az édesvizek gyor-
sabb ütemben savasodtak el, mint a 
tengervizek, 35 év alatt pH szintjük 
0,3 pH-értékkel csökkent.

Több, mint 200 éve gondolkodnak a 
kutatók azon, hogyan lehetséges, hogy 
a virágzó növények ennyire hihetet-
lenül változatosak és ilyen sikeresek. 
Ezek alkotják az élelmiszer-rendsze-
rünk alapját és táplálják a ma élő válto-
zatos állatvilág nagy részét.

Az utóbbi harminc évben a kutatók 
bemutatták, hogy a virágzó növé-
nyek páratlan mértékű fotoszintézisre 
képesek. Ez tette számukra lehető-
vé, hogy gyorsabban nőjenek, és az 
ökoszisztémát sok millió évig uraló 
páfrányok és tűlevelűek fölé kere-
kedjenek a versenyben. A virágzó 
növények metabolizmusa azért olyan 
sikeres, mert speciális leveleik gyor-
sabb ütemben képesek vizet szállítani 
és szén-dioxidot felvenni. De hogy 
voltak képesek a virágzó növények 
olyan leveleket felépíteni, melyek 
ilyen nagymértékű párologtatásra és 
fotoszintézisre képesek?

A fenti új kutatás felvázol egy lehet-
séges megoldást. A szerzők szerint a 

„Az óceánok savasodását 
gyakran nevezik a „klímavál-
tozás gonosz ikertestvérének”, 
és több jelenlegi kutatás is figyel-
meztet arra, hogy az emelkedő 
szén-dioxid-szint számottevő 
hatással van a tengeri ökoszisz-
témákra. Az édesvízi ökoszisz-
témákkal azonban nem törőd-
tek. A mi adataink azonban 
jelzik, hogy a  szén-dioxid 
részleges nyomásának válto-
zása az édesvizek esetében is 
problémát okoz: a  szén-dioxid 
részleges nyomásától függő 
édesvíz-elsavasodást”– mondta 
Linda Weiss, a Ruhr-Uni-
versity Bochum (Németor-
szág) munkatársa.

Az óceánok elsavasodásáról 
szóló tanulmányok bemutat-
ják, hogy a következmények 
hatnak a tengeri táplálék-
láncra, az általános termelékenységre 
és a biodiverzitásra. Hasonló infor-
mációk gyűjtéséhez  Weiss és mun-
katársai négy, németországi édesvízi 
vízgyűjtő területet vizsgáltak.  35 
évnyi adatot elemeztek, mely az 1981 
és 2015 közötti éveket ölelte fel. Az 
elemzés egyértelműen mutatta, hogy 

A ragadozók jelenlétében növesztett védelmi eszközök a  
Daphnia longicephala és a Daphnia pulex esetében (felső 
sor).  Lent, a bal oldalon a védelem nélküli morfotípus, a 

jobb oldalon a védelemmel  felvértezett látható. 
A nagyítás a kifejlett tüskéket mutatja.

 (KÉP: LINDA WEISS ÉS SINA BECKER)
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tápanyag szállítást végzik. Ráadá-
sul, ha minden egyes sejt mérete ki-
sebb, akkor a víz és tápanyag szállí-
tása még hatékonyabbá válik.

A kutatók több száz fajt hasonlítottak 
össze, és azt találták, hogy a genom 
méretének csökkenése 140 millió évvel 
ezelőtt kezdődött, és egybeesett a leg-
korábbi virágzó növények világméretű 
elterjedésével. „A virágzó növények a leg-
fontosabb növénycsoport a Földön, és most 
végre tudjuk, miért is képesek ilyen sikerre” 
– mondták a szerzők.

Bár a tanulmány egy fő kérdést meg-
válaszolt, több kérdést fel is vetett. 
Miért voltak képesek a virágzó növé-
nyek arra, hogy genomjukat nagyobb 
mértékben kicsinyítsék le, mint más 
növénycsoportok? Milyen újításokat 
alkalmaztak a genom szerkezetét ille-
tően a virágzó növények? A páfrányok 
és tűlevelűek hogyan kerülték el a ki-
halást, holott nagy genommérettel és 
nagy sejtekkel rendelkeznek?

(PLOS Biology)

hogy a vizsgálatok során új gene-
rációs szekvenálási technikát alkal-
maztak. A fogsormaradványokon 
mitokondriális DNS-t találtak, 
ezért a szakemberek az anyai ágon 
történő öröklődés folyamatát ele-
mezték. Miután szekvenálták a li-
banoni területekről származó minta 
87 genomját és a szardíniai minta 21 
genomját, felfedezték, hogy a DNS 
öröklődési útvonala összekapcsol-
ja a két régiót. A kutatók azonban 
hangsúlyozták, hogy a szardíniai 
Monte Sirai területén nem egyesült 
közvetlenül a föníciai és a nurági 
népcsoport. Valószínűleg csak rövid 
időre tűntek fel a föníciaiak ezen a 
vidéken, hiszen ők nem hódítottak, 
csupán kereskedtek.

Matisoo-Smith szerint a további 
vizsgálatok azt mutatják, hogy a 
közös őstől származó géncsoportok 
a világ más tájain is megjelentek, 
többek között a Közel-Keleten, 
Észak-Afrikában, a Brit-szigeteken 
vagy az Északi-sarkvidéken is. A 
szakemberek ebből arra következ-
tetnek, hogy a föníciaiak sikeresen 
létesítettek egy multikulturális és 
folyamatosan mozgó, mobil társa-
dalmat. A római korban különös 
szerepe volt a föníciai nők és gye-
rekek vándorlásának, akik a Közel-
Keletre, Szardíniába, vagy Délnyu-
gat-Európába eljutva, beilleszked-
tek a helyi közösségekbe és átvették 
az ott élő lakosok hagyományait, 
szokásait, megteremtve ezáltal az új 
mediterrán közösségeket – nyilatkoz-
ta a Nature Asia-nak Michele Guirguis, 
az olaszországi Sassari Egyetem ré-
gésze, aki szintén részt vett a tanul-
mányban.

Kondor BoglárKa

Vajon mi ezek hatása az élővilágra? 
Ennek bemutatására a kutatók az 
apró rákfélét, a vízibolhát (Daphnia) 
vizsgálták. A Daphnia domináns faj 
a legtöbb tóban és víztározóban, és 
elsődleges táplálékforrásul szolgál 
sok nagyobb állat számára.

Amikor a Daphnia érzékeli, hogy 
ragadozók tanyáznak a környezeté-
ben, akkor védősisakot és tüskéket 
növeszt, melyek hatására nehezeb-
ben fogyaszthatóvá válik. A labora-
tóriumi kísérletekből kiderült, hogy 
a magasabb szén-dioxid-szint hatá-
sára a Daphnia elveszti azt a képes-
ségét, hogy védekező páncélzatot 
növesszen.

„A magasabb szén-dioxid-szint ront-
ja a vízibolha azon képességét, hogy 
észlelje ragadozóit. Ez csökkenti az 
alaktani védekezési lehetőségek kifej-
lődését, így sérülékenyebbé válik” – 
mondta Weiss.

Weiss kiemelte, kivételesen sze-
rencsés, hogy a négy vizsgált né-
metországi területről ilyen sok 
információ állt rendelkezésükre. 
Szükséges azonban a világ más 
tájairól is adatokat gyűjteni. „A je-
lenség globális szintjét akarjuk felmér-
ni. Az a kérdés, vajon minden édesvi-
zes terület hajlamos-e az efféle elsava-
sodásra?” – vázolta Weiss a kutatás 
további irányát.

(Cell Press)

Világjáró föníciaiak

A Monte Sirai-ban folyó ásatások 
során a régészek megállapították, 

hogy a föníciaiak már Krisztus előtt 
1000-ben jelen voltak a Földközi-
tenger vidékén, adta hírül a www.
natureasia.com és több olasz tudomá-
nyos online felület. A vizsgált DNS-
minták megerősítik azt a feltevést, 
hogy a föníciaiak találkozhattak az 
akkori Szardínia-szigetén élő 
Nuragici népcsoporttal és megismer-
hették azok szokásait, hagyományait.

A régészek már régóta vizsgál-
ják a libanoni temetkezési helyeket. 
Most azonban Szardíniában találtak 
olyan fogsormaradványokat, melyek 
mitokondriális DNS-e – mely kizá-
rólag anyai ágon öröklődik – azo-
nosságot mutat a libanoni minták-
kal. A kutatók ezért elhatározták, 
hogy megvizsgálják az ásatásokon 
eddig fellelt női maradványokból 
származó örökítőanyagokat.

A föníciaiak a tengereken hajóz-
va matrózokként és kereskedőkként 
járták a világot. A Libanonból szár-
mazó népcsoport Kr. e. 1800 körül 
hagyta el hazáját, hogy meghódítsa 
az Ibériai-félszigetet és a Földközi-
tenger vidékét. Korábban a kutatók 
keveset tudtak róluk, hiszen alig 
maradtak fenn írásos dokumentu-
mok. Egyedül a vegyes stílusjegye-
ket őrző építészetből és kerámiákból 
következtettek arra, hogy a föníci-
aiak megismerhették más népek és 
korok kultúráját, többek között a 
nurági-kor jellegzetességeit.

A felfedezés egy nemzetközi ku-
tatócsoporthoz köthető, akiknek 
tanulmánya január közepén jelent 
meg a PLoS ONE című tudomá-
nyos folyóiratban. A csapat vezető-
je, Pierre Zalloua, a Libanoni Ame-
rikai Egyetem genetikusa kollé-
gáival 10 DNS-mintát elemzett. 
Ezek egy része a Kr. e. 700–400 
időszakából származtak, a szardí-
niai Monte Sirai vidékéről. Itt zajlott 
az a régészeti ásatás, ahol megtalál-
ták a libanoni DNS-sel azonosságot 
mutató fogmaradványokat. A többi 
mintát a mai Fehéroroszország terü-
letein találták, ahol egykor föníciai 
telepesek éltek.  A kormeghatározó 
vizsgálatok szerint ezek a leletek 
még Kr. e. 1800-ból maradtak fenn.

Lisa Matisoo-Smith, az új-zélandi 
Otago Egyetem munkatársa a tanul-
mány vezető szerzőjeként elmondta, 

Részlet a Monte Sirai-ban zajló ásatásokról 
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Művészi fizikakísérletek

A Budapest Galériában Legkedve-
sebb kísérleteim címmel páros 

képzőművészeti kiállítás nyílt, ame-
lyet egy hat évtizeddel ezelőtt indult 
legendás ismeretterjesztő tévésoro-
zat inspirált.

Öveges József egykori közked-
velt televíziós fizikai kísérleteinek 
performatív előadásmódja a mai mű-
vész számára a történetmesélés egy 
különleges módját jelenti – mondta 
el lapunknak Zsikla Mónika, a ki-
állítás kurátora. – Magyarországon 

generációk nőttek fel a karizmatikus 
piarista szerzetes és fizikatanár mű-
sorain, aki sokat tett a tudományos 
igényű ismeretterjesztés területén. 

Ő teljesen érthetővé tudta tenni 
a természettudományi jelensége-
ket a hétköznapi ember számára.  
A Budapest Galériában kiállító két 

művész, Barnaföldi 
Anna és Szécsényi-
Nagy Loránd mind-
ezt alapul véve hozta 
létre saját reflexióit, 
a tudományt a mai 
kornak megfelelően 
átértelmezve.  
– Miért éppen Öveges 
József 1957-es televí-
ziós előadásából készí-
tett videomontázsával 
fogadja a látogatót? – 
kérdeztem Barnaföldi 
Annát.
– Ez egyfajta fil-
mes tükrözés, video-
reflexió. A magyar te-
levíziózás hőskorából, 
az első stúdióközvetí-
tések közül származó 
tudományos ismeret-
terjesztő kísérlet hát-

terében az látható, amint én magam 
is kísérletezem, de továbbgondolva 
mindazt, amit az akkori, fekete-fehér 
képen látunk, tehát a saját alkotása-
immal. 
– A kiállított másik videoinstallációja 
még korábbi időre tekint vissza a ma-

gyar ismeretterjesztés múltjában: az 
Uránia Tudományos Színházra – 
miért?

– E színház története a kutatási té-
mám. Többek között Karinthy Fri-
gyes Bőr című paródiája irányította 
rá a figyelmemet a hajdan népszerű, 
diaképekkel illusztrált, élő szavas 
előadásaikra. A korabeli képjegy-
zéket alkottam meg újra, a legelső 
asszociációimat megrajzolva, s moz-
góképpé formálva.
– A legmeghökkentőbb képzettársí-
tás azonban a Véletlen című grafi-
kai sorozata…
– …amelyből talán a leginkább 
kiderül, mennyire szeretem a fi-
zikát – a magam képzőművész 
szemszögéből. Fizikatankönyvek, 
érettségire felkészítő feladatgyűj-
temények képanyagából véletlen-
szerűen választottam ki ábrákat, s 
arra gondoltam, hogy ha ezekhez 
a rajzokhoz máshonnan származó 
mondatokat illesztek, akkor izgal-
mas új értelmezési lehetőségeket 
kaphatok. Végül a Bibliára esett a 
választásom, ahonnan szintén ran-
dom módon kerestem szövegrésze-
ket. Így került például a vasreszelé-
kek mágnes hatására kirajzolódott 
felhőszerű, mégis koncentrikus el-
rendeződése mellé a mondat: „ha az 
Isten velünk, kicsoda ellenünk?”

gózon áKos

(Következő interjúnkban Szécsényi-
Nagy Loránd ismerteti majd alkotásait.)

Egérbeszéd

Bár a beszéd kizárólagosan emberi 
sajátság, a kommunikáció, és fő-

képp a hangokkal történő kommu-
nikáció gyakori az állatvilágban is. 
Ahol a vizuális jelek nem használha-
tók, a kommunikáció a szagjelzések 
mellett hangokkal is kiegészülhet, 
melyekkel az állatok aktuális belső 
állapotukról küldenek üzenetet.

Háziegerekről már régóta isme-
retes, hogy az emberi fül számára 
nem érzékelhető utrahangjelekkel 
kommunikálnak. Az ausztriai Kon-
rad Lorenz Intézet kutatói érdekes 
részleteket fedtek fel ezekről az álla-

tokról. A tudósok hangfelvé-
teleket készítettek vadon be-
fogott egerek hangjelzéseiről. 
Kiderült, hogy az egérhang 
struktúrája nagyon hasonló 
a madárénekhez, az állatok 
hangjelei több mint 10 külön-
féle szillabuszba sorolhatóak, 
amelyek legtöbbször ismét-
lődő frázisokból állnak. A 
különböző nemű egyedekről 
készült hangfelvételek elem-
zése során érdekes jelenségre 
derült fény: a hangjelzések ereje, 
frekvenciája és az ismétlések gya-
korisága is változott a tesztpartner 
nemétől függően. A jelzések akkor 
voltak a leghangosabbak, amikor 
két rivális hím találkozott. Mindkét 
nem esetében a hangok magasabbak 
voltak és többször ismétlődtek, ha 
egy ellenkező nemű partnerrel ke-

ÉT-ETOLÓGIA

rültek össze a tesztarénában. A jelek 
tehát a közönség nemétől függően 
változnak.

A kutatók szerint a háziegér ideális 
alany az állati kommunikáció evolú-
ciójának vizsgálatára, és a további ku-
tatások fényt deríthetnek a különbö-
ző egérhangok pontos funkciójára is.

BilKó ágnes
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Következő vizsgaidőpont:
 

2018. február 24.

Pótjelentkezési határidő: 2018. február 12.

A vizsga előtt felkészítő tanfolyamok 
indulnak, melyekről a www.telc.hu 
honlapon tájékozódhat. 

Vizsgák 
A2, B1, B2 

és C1 
szinteken

TELC nemzetközi és államilag elismert 
nyelvvizsgák 7 nyelvből 4 szinten

FÜGGŐLEGES: 1. A földgömb északi vagy déli része. 2. Egyszerűsí-
tett vállalkozási adó, röv. 3. Muffat gróf szeretője Zolánál. 4. Most már 
aktuális. 5. A hélium vegyjele. 6. Tönkretesz. 7. A pápua terület jeles 
magyar kutatója. 10. Széf belseje! 11. Központi kapu vagy ajtó. 15. A 
fejére. 18. Miatt, népiesen. 19. A keresztfüggés is ez a tornában. 21. 
Világnyelv régi változata. 24. Deszkapad végei! 25. Gumi öntözőcső 
névváltozata. 29. Helység Kapuvártól nem messze. 32. Innen másho-
va. 34. Australian Education Union, röv. 36. A tallium vegyjele.

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: Kadić Ottokár, Herman Ottó; 
Szemlő-hegyi-barlang.

Megjelent  
a Természet Világa 

februári száma

A kezdetben a régészet iránt érdeklődő, 150 éve született 
zoológus (vízszintes 1.) szülővárosának híres iskolájában 
(vízszintes 16.) kiváló természettudományi képzést kapott. 
Felkészültségét látva egészen fiatalon meghívták egy új-gui-
neai felfedező expedícióba: több területre is első európaiként 
jutott el. A helyszínen preparált, mintegy 25 ezer darabos 
állattani gyűjteménye elsősorban madarakból, puhatestűek-
ből és rovarokból állt, melyek közül utódai több fajt is a tudo-
mányra nézve újnak írtak le a Természettudományi Múzeum 
Állattárában, mivel őt 25 évesen elragadta a malária. Nyom-
dokaiban folytatta gyűjtőútját a pápua terület nemzetközileg 
elismert magyar kutatója (függőleges 7.). 

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett 
négyzetet. Az 1-es számunkban elkezdődő 11 hetes rejt-
vényciklusunk végére a négyzetek betűi egy 200 éve szüle-
tett vegyész nevét adják ki. A név megfejtői között az Élet 
és Tudomány negyedéves előfizetését sorsoljuk ki. 

VÍZSZINTES: 1. A zoológus neve. 8. Szezon. 9. Végére ér a 
pipázásnak, népiesen. 11. Kétoldalt bolyhos szövet. 12. Bőven van 
ideje. 13. A harmadik személyt. 14. Tutaj vége! 15. Düledék. 16. 
Szülővárosának híres iskolája. 17. E férfinév héber eredetijének 
jelentése: velünk az Isten. 20. A visszhang ógörög nimfája. 22. 
Teréz egyik beceneve. 23. A fénykürt használata is ez. 26. ... a 
zongoristára!; Truffaut-film. 27. West ...; London nyugati része. 28. 
Lásd ott!, röv. 30. Az Ebro partjai! 31. Mozog a föld. 33. Katalán 
gordonkaművész, a „vonósok fejedelme” (Pablo, 1876–1973). 35. 
Művet létrehoz. 37. ... aranya; Peter Fondának Arany Glóbusz-díjat 
hozó film (1997).
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Textilműves, ruha-
ipari technikus, stílus- 
és divattervező diá-
kok munkáiból nyílt 
kiállítás a Móra Fe-
renc Múzeumban. A 

tanulók egy mintaprojektnek köszönhetően megismer-
hették a múzeum textilgyűjteményét, az ott őrzött kü-
lönleges viseleti darabokat, majd ezek alapján formater-
vek és különböző mintadarabok is készültek. A divat 
elhalványul, a stílus örök – A szakképzéstől a 
kreatív iparágakig múzeumi katalizálással című 
tárlat február 15-ig látható.

Két szegedi középiskolával működött együtt egy min-
taprojekt kapcsán a Móra Ferenc Múzeum. A Szegedi 
Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakgim-
názium textilműves tanulói, továbbá a Szegedi Szakkép-
zési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolájá-
nak divat- és stílustervező, ruhaipari technikus szakos 
diákjai és oktatói vettek részt a projektben.

A közös munka során a tanulók megismerték a múze-
um textilipari gyűjteményét, az ott található darabok 
motívumait, textúráit. Ezen élmények, tapasztalatok 
alapján a tervezők és a kivitelezők pedagógusaik irányí-
tásával kialakították a különböző viseleti darabok terve-
it, végül ezek alapján a tervek alapján mintadarabok ké-
szültek. A kiállításon ezeket a terveket és elkészült min-
tadarabokat – például sálakat, táskákat, terítőket – lát-
hatják az érdeklődők.

A Seuso-kincs, a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum 
vándorkiállítása január 
végétől látható Kecske-

méten a Cifrapalotában. A Seuso-kincs ezüstedényei 
minden bizonnyal saját koruk művészetének is csúcsda-
rabjai. Ez a különleges eszmei és anyagi értékkel bíró 
műtárgyegyüttes, mielőtt méltó helyét elfoglalná a Ma-
gyar Nemzeti Múzeumban, hat vidéki múzeumban is 
bemutatkozik. 

A római császárkor késői szakaszából (IV–V. század) 
származó kincslelet nevét az úgynevezett Seuso-tál fel-
iratán megnevezett tulajdonosáról, Seusóról kapta, aki a 
Római Birodalom latin és görög kultúrán nevelkedett 
gazdag elitjéhez tartozott. Nevét más történeti forrás 
nem őrizte meg, de elképzelhető, hogy a hivatali appará-
tus tagjaként vagy a hadsereg tisztjeként császári szolgá-
latban állt. Családjának vagyonához nemcsak ezüstedé-
nyek, hanem egy Balaton környékén fekvő nagybirtok 
és villa is hozzátartozhatott.

A Seuso-kincset az 1970-es években találták meg a Ba-
latonhoz közeli Kőszárhegy környékén. Azóta sok vi-
szontagságon ment keresztül, és több évtizeden át a nyil-
vánosság előtt is rejtve maradt. A műkincsegyüttesnek 

ÉT-IRÁNYTŰ ÉT-IRÁNYTŰ	 Bánsághy Nóra rovata

ezután nyoma veszett, majd a műkincspiacon bukkant 
fel. A rendelkezése álló információk alapján a 15 ma is 
ismert darabot a 80-as években vásárolta meg egy be-
fektetőcsoport.  A magyar állam több éven át tartó sike-
res tárgyalássorozat eredményeképpen 2014-ben és 
2017-ben hazatérhetett a kincs jelenleg ismert 15 darab-
ja. Ezek láthatók most február 18-ig Kecskeméten.

A kortárs magyar kár-
pitművészet korszakos 
jelentőségű képviselője, 
Péreli Zsuzsa 1990-es 
kiállítása után másod-

szor mutatja be gobelinjeit a szentendrei Ferenczy 
Múzeumban. Jelen válogatás a már négy évtizedet át-
fogó életmű legszebb és legfontosabb alkotásaiból nyújt 
áttekintést.

A számos rangos elismeréssel büszkélkedő művésznek 
több mint hetven egyéni kiállítása volt az elmúlt évtize-
dekben, többek között a Műcsarnokban és az Iparművé-
szeti Múzeumban, 2001-ben pedig a külföldi művészek 
közül elsőként rendeztek az alkotásaiból önálló tárlatot a 
gobelin hazájában, a franciaországi Aubussonban. Péreli 
Zsuzsa, aki Ferenczy Noémi szellemiségét követve min-
den munkáját maga szövi, érzékenyen reagál a jelen 
problémáira, de különös empátiával közelít a hajdanvolt 
aranykor emlékeihez is.

A Lélekvándorlásaim című tárlat február 25-ig lá-
togatható.

Daradics Árpád Munkácsy-
díjas képzőművész és 
áramművész munkáiból 
látható válogatás Ami-
kor a képből életre kel 
a mese címmel a K.A.S. 
Galériában. A már szá-
mos rangos hazai és 

nemzetközi elismerésben részesült alkotót egyedüli 
közép-európai művészként méltatja a művészi nyo-
matok szakirodalmának átfogó, egyetemes kitekin-
tést nyújtó albuma, Paul Coldwell Printmaking, a 
Contemporary Perspective című könyve, ez pedig sokat 
elmond Daradics munkásságáról. A Vörös történe-
tek egy kísérletsorozat darabjai. „Nem a tárgyak, az 
emberek és az elképzelések változnak az idők során, ha-
nem az a mód, ahogy mi látjuk, meg figyeljük és felfog juk 
őket. Az élet abszolút értékét talán az jelentheti, hogy az 
idő a leg fontosabb, ami mindannyiunk számára adott, bár-
hogyan is használjuk fel azt (...) Keresem a lehetőségét an-
nak, hogy mind filozófiai, mind szociológiai és kulturális 
értelemben összekapcsoljam az idő és tér ábrázolását” – 
vallja a művész.

Legújabb tárlata február 12-ig várja az érdeklődőket.

A stílus örök 

Nemzeti kincsünk Művészi nyomatok

Szőtt emlékek
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Kolozsvár és Vajdahunyad 
Amikor magyar nyelven iskolázott 
ember meghallja Mátyás király ne-
vét, alighanem az „igazságos” jelző 
után rögvest Vajdahunyad vára jut 
az eszébe. Ahogyan Kinizsi Pálhoz 
Vázsonykő vagy Dobó Istvánhoz 
Eger nevét kötjük, úgy kapcsolódik 
a Hunyadiakhoz a pompás fekvésű 
és látványos építészeti elemekkel bí-
ró erdélyi vár. 

A viselkedés egyéni  
különbségei férgekben
A viselkedést a külső ingerek és az 
élőlény belső állapota határozzák 
meg. Az élőlény belső állapota 
alatt értjük szervezetének sajátos-
ságait, amit egyedi génkészlete és 
az őt ért hatások alakítanak ki. 
Nem is olyan régen még komoly 
viták zajlottak arról, hogy a gének 
vagy a környezet hatása dominál 
az egyed tulajdonságainak létreho-
zásában.

Ősi	öntözőrendszerek	a	sivatag 
közepén
Ázsiában zajló régészeti kutatások 
fedték fel ősi öntözőrendszerek ma-
radványait, adta hírül a Live Science. 
A felszínen húzódó hosszanti vájatok 
a kínai Hszincsiang tartomány 
hegy lábainál húzódó régi csatornák-
ról tanúskodnak.

A hátlapon
Ördögszem-galaxis

A hátsó borítón látható felvétel az 
M64 katalógusszámú spirálgalaxisról 
a NASA Hubble-űrtávcsövének 
WFPC2 (Wide Field Planetary Ca-
mera 2) kamerájával készült. Ez a 
galaxis a Bereniké haja csil lagkép-
ben helyezkedik el, tőlünk mint-
egy 24 millió fényévre. Ezt a hatal-
mas csillagvárost az előterében 
elhelyezkedő sötét porsáv teszi igazán 
látványossá, amely fényt nyel el a ga-
laxis fényes központi régiója előtt. Az 
M64 már kis távcsövekkel szemlélve 
is látványos, így az amatőrcsillagá-
szok körében is igen népszerű objek-
tum. Az Ördögszem-galaxist Ed-
ward Pigott fedezte fel 1779. március 
23-án, tőle függetlenül, éppen 12 
nappal később azonban Johann Elert 
Bode is lencsevégre kapta. Minderről 
nem tudva pedig egy évvel később 
Charles Messier francia csillagász is 
felfedezte, és az azóta is használt ka-
talógusában az M64 nevet kapta.

A galaxis érdekessége, hogy a fő-
síkjában lévő csillagokhoz képest a 
külső régiókban lévő csillagközi gáz 
és por ellenkező irányban forog. Ezt 
a különlegességet valószínűleg az 
okozza, hogy az M64 a közelmúlt-
ban egy másik galaxissal ütközhe-
tett, aminek során annak anyaga a 
nagyobb galaxis csillagaival szembe-
ni pályára kényszerült. Az ily módon 
bekebelezett galaxis egy törpe 
kísérőgalaxis lehetett. Ahol az ellen-
tétesen forgó gázok összetalálkoz-
nak, ott az új csillagok aktív kelet-
kezése megy végbe.

Lőrincz Henrik   
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