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A legutóbbi Mikulás emlékezetes és szép ajándékot hozott 
kiadónk: a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat részére. 
Mint arról Olvasóink közül minden bizonnyal sokan érte-
sültek már: a Művészetek Palotájában december 6-án meg-
rendezett díjátadó ünnepségen a TIT Prima díjat nyert!

A 17 éve alapított elismerés jelöltjeinek listáján ezúttal is 
a magyar tudomány, művészet, kultúra és sport példaér-
tékű teljesítményt nyújtó képviselői szerepeltek. A zsűri 
tíz szakterületi kategóriában – magyar irodalom, szín-
ház- és filmművészet, képzőművészet, tudomány, okta-
tás és köznevelés, építészet és építőművészet, sajtó, sport, 
népművészet és közművelődés, zeneművészet – díjazta a 
kiemelkedő teljesítményeket, a közönségdíjról pedig tár-
sadalmi szavazás döntött.

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat a Magyar 
oktatás és köznevelés kategóriában került a „döntőbe”. 
(A díjátadó ünnepség szakértői és résztvevői körében egy-
öntetű volt a vélemény, hogy a lapunkat kiadó országos 

tudománynépszerűsítő szervezet, sok 
műveltségterületet lefedő tevékeny-
ségi köre alapján, még legalább két 
másik kategóriában: a tudomány és a 

közművelődés területén is jó eséllyel szerepelhetett volna.) 
A zsűri döntését előkészítő és a közönség tájékozódását se-
gítő kisfilm kiemelte a TIT-nek a fiatalokat megszólító 
sokrétű tevékenységét, az immár országos hálózatba szer-
vezett tudományos élményközpontok, a nyelvoktatás 
vagy éppen ismeretterjesztő folyóiratai (Természet Világa, 
Valóság) és hetilapja (Élet és Tudomány) révén.

A Prima díjat a TIT nevében Piróth Eszter igazgató vet-
te át. A Magyar oktatás és köznevelés kategória Primissima 
díjasa Neuwirth Anna Mária néptáncpedagógus, másik 
Prima díjasa pedig a Napsugár Alapítvány lett. Gratulá-
lunk valamennyi díjazottnak a nemes megmérettetésen 
elért eredményükhöz! A Tudományos Ismeretterjesztő 
Társulat köszönetet mond mindazoknak, akik a jelölési 
folyamatban, majd a közönségszavazás során voksaikkal 
támogatták munkáját!

A SzerkeSztőSég

Kedves Olvasónk!
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jelentősége elhomályosítja az összes 
történelmi és művészettörténeti tan-
könyv elmaradhatatlan velejárójának 
számító spanyolországi és franciaorszá-
gi barlangok rajzainak jelentőségégét. 

Mindenki ismeri e szavakat: 
Lascaux és Altamira. Amikor Pablo 
Picasso meglátogatta a Dorgogne-
völgyben feltárt Lascaux-barlangot, 
az elmondások szerint így kiáltott 
fel: „Ők találtak fel mindent”, amivel 
a 17 ezer évvel ezelőtt a barlangban 
élt, és a barlangrajzokat alkotó embe-
rek csodálatosan fejlett képzelőerejé-
re és technikai tudására utalt. Bár a 
Lascaux-barlang 1940-es feltárása óta 
találtak már 30-40 ezer éves barlang-
rajzokat is, de azok általában inkább 
geometriai alakzatokat vagy össze-
függéstelen alakokat ábrázolnak. 

Vagyis erősen kétséges, hogy tör-
ténetet mesélnek el. Márpedig az 
antropológusok szerint mérföldkö-
vet jelentett a korai ember kognitív 
(valamint művészeti) fejlődésében az 
a pont, amitől kezdve már történe-
teket volt képes elmesélni, és e tör-
téneteket szimbolikus ábrázolások 
formájában tudta átadni társainak.

Később sok barlangrajzra leltek az 
Óvilág Európán kívüli részén, ame-
lyekről a felfedezőik azt állították, 
hogy ősibbek a jól ismert példáknál. 
Ugyanakkor ezeket igen nehéz pon-
tosan datálni, mivel olyan anyagokat 
használtak elkészítésükhöz (például fa-
szenet), amelyeket nem friss növények-
ből kevertek, így sokkal régebbiek is 
lehetnek a festmények valódi koránál.

Brumm és kollégái már 2014-ben, 
illetve 2018-ban is szenzációt kel-
tettek más indonéziai lelőhelyeken 

A világ legősibb 
legendája

Az Indonéziához tartozó Sulawesi 
szigetén a kormeghatározás sze-
rint 44 ezer éves barlangrajzokat 
tártak fel – számol be a felfedezés-
ről a Nature (ahol egyébként maga 
a felfedezés eredményeit közlő 

tanulmány is megjelent). A régészek 
leírása szerint a rajzok disznóra, illetve 
bivalyra vadászó mitológiai alakokat 
ábrázolnak. Így ezek a festmények 
tekinthetők az emberiség legrégebbi, 
ismert fikciós történetének.

A 4,5 méter hosszú festmény vö-
rösesbarna anyaggal készült, és em-
berszerű alakokat, illetve helyi ál-
latfajokat jelenít meg. Ha helyes a 
kormeghatározás, akkor az indonéz 
barlangrajz több mint kétszer régeb-
bi, mint az eddig legöregebbnek tar-
tott alkotások, amelyek különböző 
európai lelőhelyekről kerültek elő, és 
14-21 ezer évesnek datálták őket.

Az ausztrál Brisbane-ben széke-
lő Griffith Egyetem régésze, Adam 
Brumm, a kutatás vezetője így érté-
kelte a felfedezést: „Még sohasem lát-
tam ehhez hasonlót. Úgy értem, több 
száz sziklarajzot láttam már a régióban, 
de vadászjelenetet még sohasem talál-
tunk.” Más kutatók kiemelik, hogy a 
lelet azért is rendkívüli jelentőségű, 
mert ezek lehetnek a legősibb figura-
tív (vagyis egyértelműen természeti 
jelenséget megjelenítő) állatábrázolá-
sok az emberiség történetében. 

Mások azonban nincsenek meggyő-
ződve arról, hogy a képek valóban egy 
jelenetet vagy történetet (pláne nem 
mitológiai történetet) mesélnek el. Ők 
azon a véleményen vannak, hogy sok-
kal valószínűbb, hogy a festményhalmaz 
különálló képek egymástól független 
sorozataként állt össze. Talán az egyes 
állatok, illetve emberek alkotói nem is 
ismerték egymást, esetleg több ezer év 
választotta el őket egymástól. Mindössze 
az kapcsolja őket össze – már a szkepti-
kusok narratívája szerint –, hogy ugyan-
abban a barlangban laktak.

A felfedezés pontos értelmezése körül 
tehát még nem jött létre konszenzus a 
tudományos közösségben. Így óvato-
san kell bánnunk az igazán bátor, és 
egyértelműen világszenzációt feltétele-
ző megállapításokkal. Ugyanakkor, ha 
egy pillanatra eljátszunk a gondolattal, 
hogy a felfedezők valóban ambició-
zus vélekedése megalapozott, akkor 
a sulawesi barlang világtörténelmi 

feltárt, és 40 ezer év körülire datált 
sziklarajzleleteikkel. A mostani felfe-
dezés története pontosan két évvel ez-
előttre nyúlik vissza, miszerint Brumm 
éppen ausztráliai irodájában ült, ami-
kor elmondása szerint pittyegett a te-
lefonja, és egy indonéz kollégája által 
Sulawesiről küldött képek jelentek meg 
rajta. A képek a Bulu Sipong-4 bar-
langban készültek, és a vadászjelenetet 
ábrázolták. A régész akkor találta meg 
őket, amikor eltávolított a barlang szűk 
bejárata elől egy fügefát. 

Brumm a képek láttán felpattant a 
székéből, és olyan hangosat kiáltott, 
hogy az egész kampuszon hallani lehe-
tett. A rajzon az állatok mellett látható 
emberszerű alakok a kutatók értékelése 
szerint nem teljesen emberek, ugyanis 
farkuk és állatokra hasonlítható, elő-
renyúló orruk van. Ebből gondolják 
azt, hogy mitológiai lények lehetnek. 
Az egyik jelenetben ezek az alakok 
lándzsákat dobnak a bivalyra, és talán 
kötelekkel pányvázzák ki. 

Brumm szerint a félig ember, félig ál-
lat lények megjelenése a teriantrópiának 
nevezett, más népek mitológiájában 
gyakran szereplő jelenségre utalnak. 
A teriantrópia az állati alakot is fel-
venni képes karakterek szereplését je-
lenti. Ha ez igaz, az azt jeleni, hogy az 
alkotók képesek voltak olyan lényeket 
elképzelni, amelyek nem léteznek a 
valóságban, márpedig ez igen fejlett 
kultúráról árulkodik.

A kormeghatározás a festmények 
tetején keletkező kalcitkristályok 
vizsgálatán alapult. A benne lévő ra-
dioaktív urán lassan tóriummá bom-
lik, így az izotópok arányából meg-
határozható az, hogy a kristály mikor 

A feltárt barlangrajzok egy részlete (FOTÓ: RATNO SARDI/GRIFFITH UNIVERSITY)
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A szerző úgy vélte, hogy a marad-
vány egy, a bibliai özönvízben halá-
lát lelt szerencsétlen sorsú emberhez 
tartozik. A maradvány (s vele együtt 
számos más ősszalamandra-lelet) 
pontosabb kilétére csak jóval később, 
a paleontológia tudományának fejlő-
désével kerülhetett sor.

Az óriásszalamandrák fosszi-
lis maradványai a mai Magyar-
ország területéről egészen a közel-
múltig nem voltak ismertek. A Pécs 
északkeleti határában található Pécs-
Danitzpusztáról, pontosabban az itt 
lévő homokbányából ismert gazdag 
gerinces-ősmaradvány részletes vizs-
gálata azonban fordulóponthoz ve-
zetett. Egy lelkes magángyűjtő innen 
származó fosszíliagyűjteményének 
tüzetes átvizsgálása során a kuta-
tók éppen a lelőhelyen gyűjtött por-
coshal-anyagot (cápa- és rájafogak) 
vizsgálták, amikor a rájafogak közül 
előkerült egy furcsa, fésűre emlékez-
tető csontelem. Ezt további, hasonló-
an rovátkolt, lapos csontok követték. 
Ezek sokkal inkább hasonlítottak 
kétéltűcsontokra, mintsem bármi-
lyen halmaradványra. A gyanús 
csontelemek felett Szentesi Zoltán, 
a Magyar Természettudományi 
Múzeum Őslénytani és Földtani Tá-
rának munkatársa mondta ki a döntő 
ítéletet: azok minden kétséget kizáró-
an óriásszalamandrákhoz tartoznak.

Később, a lelőhelyen korábban gyűj-
tött, majd múzeumi közgyűjtemé-
nyekben elhelyezett ősmaradványok 

kezdett kialakulni (minthogy pedig 
a festmény alatta van, annak nyilván 
ezt megelőzően kellett keletkeznie). 
Ezzel a módszerrel kapták azt, hogy 
az egyik barlangrajzon szereplő disz-
nó legalább 43 900 éves, a bivalyok 
pedig legalább 40 900 évesek.

Kovács MárK

Óriásszalamandra a 
Mecsekből

A Pécsi Tudományegyetem, az 
Eötvös Loránd Tudományegye-
tem és a Magyar Természettu-
dományi Múzeum munkatársai 
nemrégiben a Paläontologische 
Zeitschrift nevű tudományos fo-
lyóiratban publikálták legújabb 

felfedezésüket: a fosszilis óriássza-
lamandrák első hazai képviselőjét, 
melynek maradványaira egy ma-
gángyűjteményben bukkantak rá.

Az óriásszalamandrák a világ legna-
gyobb méretű kétéltűi, a legnagyobb 
ismert faj, az Andrias sligoi hosszúsága 
csaknem két méter. A ma élő fajok 
Kelet-Ázsia és Észak-Amerika la-
kói, ám a földtörténet során számos 
egyéb fajuk is létezett Európában és 
Észak-Amerikában is. Fosszilis ma-
radványaik már nagyon régóta is-
mertek. Johann Jakob Scheuchzer 
1726-os Lithographica Helvetica című 
művében említést tesz egy, a német-
országi Öhningen mellett talált ősma-
radványról, melyet Homo diluvii testis, 
azaz „az özönvíz tanúja” néven említ. 

közül további szalamandracsontok 
kerültek elő. A leletanyag végül 
igencsak meggyarapodott, előke-
rültek koponyaelemek (főleg állkap-
csok), csigolyák, valamint a hátsó 
függesztőöv és a hátsó végtag ele-
mei is. A csontokon megőrződött 
anatómiai bélyegek alapján azok az 
Andrias scheuchzeri óriásszalamand-
ra-fajhoz tartoznak, mely a csoport 
egyik legjobban ismert kihalt faja.

A danitzpusztai óriásszalamandra-
csontok több szempontból is érdekesek 
és számos kérdést vetnek fel. A homok-
bánya üledékei a késő-miocén pannon 
emeletében rakódtak le, ám a geológiai 
folyamatok a homokbánya ősmaradvá-
nyainak egy igen jelentős részét idősebb, 
középső-miocén üledékekből (bádeni 
és szarmata emeletekből) halmozták 
át, így a leletanyag összképe igencsak 
változatos. Ismertek innen porcoshalak 
(cápák és ráják), azután csontoshalak, 
óriás kétéltűek, hüllők (például teknő-
sök), vízi életmódot élt emlősök (cet-
félék és fókák), valamint szárazföldi 
emlősök is. A leletanyag által magában 
foglalt állatok nyilvánvalóan nem él-
hettek egyazon helyen és időben, így 
a danitzpusztai Andrias-leletek kapcsán 
az egyik legzavaróbb kérdés a leletek 
kora. Ez sajnos teljes bizonyossággal 
nem adható meg, noha a lelőhely réteg-
tana, valamint más európai leletanya-
gok kora alapján úgy sejthető, hogy a 
danitzpusztai szalamandracsontok egy-
korúak a beágyazó üledékkel.
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A pécs-danitzpusztai Andrias scheuchzeri rekonstrukciója (KÉP: SZABÓ MÁRTON, 2019)

A Pécs-Danitzpuszta homokbányájában elő-
került óriásszalamandraleletek (A: alsó állka-
pocs, B: csigolya, C: csípőcsont (ilium), D: 
combcsont). Méretarányok: 10 milliméter 

(KÉP: SZENTE ÉS MTSAI., 2019)
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A másik érdekes kérdés, hogy kör-
nyezeti igényeik tükrében ezek az ál-
latok hogyan illeszthetők be a Mecsek 
miocén korabeli összképébe. A ma élő 
óriásszalamandrák nyirkos, nedves élő-
helyek lakói, ahol az átlagos éves csapa-
dékmennyiség meghaladja a 900 mil-
limétert. A lelőhelyen az állati marad-
ványok mellett talált növénykövületek 
alapján a danitzpusztai szalamandrák 
egykori környezetében ez így volt. 
A flóra további elemei egyben meleg 
klímájú, vizenyős élőhelyekről is ta-
núskodnak. A terület topográfiájának 
a miocén ezen részében bekövetkezett 
változása egy völgy- és folyóvíz-háló-
zat kialakulásához vezetett, ami a ma-
gasabb területek lábánál elterülő vizes 
élőhelyek számára folyamatos, friss víz-
utánpótlást is biztosított. A mecseki óri-
ásszalamandrák minden jel szerint egy 
meleg éghajlatú, legalább 70 x 15 ki-
lométeres szigeten élhettek a középső-
miocén Központi-Paratethys-tengeren 
vagy az ebből később, a késő-miocén-
ben kiédesedéssel keletkező brakkvízű 
Pannon-tóban, ahol a magasabb terü-
letek folyóvizű élőhelyeit, illetve rész-
ben az ezek mentén, az alacsonyabban 
fekvő területeken kialakult lápos terü-
leteket hódították meg.

Ezek a maradványok különösen fon-
tos adalékot adnak hazánk gerinces-
ősállattani ismereteihez, mindemel-
lett felhívják a figyelmet a múzeumi 
és magánkézben levő ősmaradvány-
gyűjtemények alapos revíziójának 
szükségességére. A kutatók eredmé-
nyeiken felbuzdulva tovább folytatják 
a danitzpusztai homokbánya ősmarad-
ványainak vizsgálatát, további újdon-
ságokat és különlegességeket keresve.

szabó Márton

Új szemlélet a talajok 
sokféleségéről

Milyen jelentősége van a tala-
jok sokféleségének? Miért van 
szükség az országonként eltérő 
talajosztályozási rendszerek ösz-
szehangolására? Hogyan értéke-

lődött fel az élelmiszer-termelésben 
és emberi életminőségben betöltött 
szerepe? E kérdéseket is körüljárta a 
talajok világnapján, 2019. december 10-
én a Magyar Tudományos Akadémi-
án tartott előadásában Csákiné Michéli 
Erika, az MTA levelező tagja, a gödöl-
lői Szent István Egyetem Mezőgazda-
ság- és Környezettudományi Karának 
tanszékvezető egyetemi tanára.

A talaj az egyik legfontosabb ter-
mészeti erőforrás, amelynek ter-
mékenysége már a mezopotámiai, 
egyiptomi és Indus menti korai fej-
lett kultúrák megjelenésekor kiemelt 
fontosságú tulajdonságot jelentett az 
emberiség számára. A földműve-
lés elterjedését követően ez a közeg 
adta az emberek mindennapi ke-
nyerét, a földtulajdon pedig később 
a megélhetés és a hatalom jelképévé 
is vált. A mezőgazdasági tevékeny-
ségek gyorsuló fejlődése aztán egyre 
inkább megkövetelte a talajok tulaj-
donságainak megismerését, így egy 
idő után a termőföldnek már nem-
csak a területe számított, hanem an-
nak minősége is.

A talajosztályozási rendszerek több-
sége a XIX. század közepén, 
talajgenetikai alapon jött létre, ami 
azt jelenti, hogy az egyes osztályozá-
si egységeket a talaj kialakulása óta 
fellépő folyamatok következtében, a 
talajon felismerhető jelenségek azo-
nosítása alapján határolták el. A ha-
zai genetikai és talajföldrajzi osztá-
lyozási rendszer 9 fő- és 39 talajtípust 
különít el egymástól, ezek felismeré-
se azonban nagy jártasságot igényel 
és olykor szubjektív is lehet. A mo-
dernebb diagnosztikus szemléletű 
talajosztályozási rendszer igyekszik 
minimalizálni a szubjektivitást, hi-
szen ekkor a talajok besorolása leíró 
jellegű értékelés helyett szigorú de-
finíciók és jól mérhető, számszerű-
sített adatok alapján történik. Az el-
térő alapelvek szerint gyűjtött adatok 
azonban nehezen összehasonlíthatók, 
sőt a módszertani különbségek miatt 

nehézségek merülhetnek fel a globá-
lis talajtérképek és -adatbázisok szer-
kesztésekor is. 

Az előbbiek értelmében szüksé-
gessé vált a különböző osztályozási 
rendszerek összehangolása és az elté-
rő módon osztályozott talajok meg-
feleltetése, melyben fontos mérföld-
kőnek számított az Európai Unió és 
a Nemzetközi Talajtani Unió hivata-
los korrelációs rendszerének kidol-
gozása. A Világ Talajainak Referen-
cia Bázisának (World Reference Base 
for Soil Resources, WRB) jelenleg 
hivatalos rendszere Csákiné Michéli 
Erika közreműködésével jött létre, 
jelent meg.  A kiadvány többek kö-
zött angol, francia, orosz, spanyol 
és arab nyelven is elérhető, és fontos 
részét képezi a hazai és nemzetközi 
oktatási anyagoknak, sőt az ismere-
tek elmélyítését számos terepi kurzus 
és nyáriegyetem is segíti világszerte. 
Az így elsajátított tudás, azaz a glo-
bálisan összehangolt, friss és meg-
bízható talajinformációk ismerete a 
napjainkban egyre fontosabbá váló 
precíziós gazdálkodás fejlesztéséhez 
és a talajok védelme szempontjából 
egyaránt nélkülözhetetlen.

A hazai szakemberek bevonásával 
történtek törekvések a diagnosztikus 
szemlélet magyarországi bevezetésére 
is. A megújított, még nem hivata-
los, de a szakmai közösség által már 
elfogadott és gyakran alkalmazott 
osztályozási rendszer központi egysé-
geiként 15 hazai talajtípus került elkü-
lönítésre, melyek azonosításához ob-
jektív határozókulcsot is készítettek. 

(Szent István Egyetem) 
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Változatok a talaj sokféleségére 
(FOTÓ: WRB)
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A betlehemi gyermekgyilkossá-
got az V. századtól kezdve áb-
rázolták Jézus születése mel-

lett a templomok falképein, mozaikja-
in, oltárain. A jelenetnek három össze-
tevője van. Először Heródes parancsot 
ad a gyilkosságra. A királyt általában 
trónon ülve vagy erkélyen állva, jobb-
ját parancsolón felemelve ábrázolják. 
Aztán a katonák megölik a gyerme-
keket. A jeleneten általában két-három 
katonát ábrázolnak, amint leszúrnak 
egy-egy pólyás vagy meztelen csecse-
mőt. A katonák közömbösen végzik 
ki és halmozzák fel a testeket. Majd az 
anyák menteni próbálják, illetve karju-
kon vagy ölükben tartva siratják meg-
ölt gyermekeiket. Az anyák kétségbe-
esése égnek emelt karjukon, zilált haju-
kon és ruházatukon, fájdalomtól eltor-
zult arcukon jut kifejezésre.

A gyermekgyilkosság általában 
Krisztus csecsemőkorának narratív 
ciklusaiban jelenik meg, de néha Mária 
vagy Keresztelő Szent János életének 
részét képezi. Az első ismert ábrázolás, 
a római Santa Maria Maggiore moza-
ikja 432–440 körül készült. A bazilika 
diadalívén, a Háromkirályok imádá-
sa alatt látható a jelenet: a drágakö-
vekkel kirakott trónon ülő Heródes 
parancsot ad a körülötte álló négy ké-
ső római felszerelésű, lándzsás 
centúriónak. A király maga is római 
tunikát visel. A kép közepén az egyik 
katona a bal oldalán álló anyákra mutat. 
A (gyászt jelezve) kibontott hajú anyák 
baljukon tartják élő gyermeküket.

Számos középkori forrást ismerünk, 
amelyből kiderül, hogy egy-egy temp-
lomban volt, illetve hol volt az Apró-
szentek-oltára. Így például az angliai 

A BETLEHEMI GYERMEKGYILKOSSÁG A KÖZÉPKORI MŰVÉSZETBEN 

A KEGYETLENSÉG 
KÉPEI

canterburyi székesegyháznak a kriptá-
jában volt a XII. századi leírás szerint. 
Egy 1485-ös forrásban olvasható, hogy 
Aprószentek-oltára volt a Zala megyei 
Orosztony falu templomának. A gyer-
mekgyilkosság jelenete nemcsak oltá-
rokon, falképeken, énekes- és ima-
könyvekben, hanem a templomok 
szobrászati elemein, például kapuzatán, 
homlokzatán, keresztelőmedencéjén, 
pulpitusán, padlózatán is megjelenik.

Az egyik legkorábbi közép-európai 
ábrázolás a zárai Szent Domonkos-
templom (Sv. Nediljice, Zadar, Hor-
vátország) XI. századi szentélyrekesz-
tőjének domborművén maradt fenn, 
melyen árkádíves tagolású térben je-
lennek meg az alakok. A gyermek-
gyilkosság négy árkádívnyi felületet 
tölt meg: a bal szélen trónol Heródes, 
előtte áll egy katona, aki baljával egy 
csecsemőt lógat a lábánál fogva, fejjel 
lefelé. Mellette két kibontott hajú, 
gyászoló anya megszaggatja a ruháját.

A magyarországi művészet első fenn-
maradt betlehemi gyermekgyilkos-
ság-ábrázolása a pécsi székesegyház 
XII. századi déli kriptalejáratának 
domborművén látható, az alvó három-
királyok és az egyiptomi menekülés je-
lenete között. A kompozíció zsúfolt: a 
bal oldalon trónoló Heródes és a jobb 
szélen gyermekeit sirató anya között 
két katona gyilkolja halomba a gyer-
mekeket. A dombormű azonban töre-
dékes, hiányzik a felső része az alakok 
fejével. Az 1880-as években feltárt, ma 
a dómkőtárban kiállított eredeti farag-
ványok után Zala György készítette a 
székesegyházban ma látható kriptalejá-
rati domborműsorozatot. A szobrász a 
töredékes jeleneteket számos részlettel 
kiegészítette: a katonák egyiptomias 
kendőt viselnek, szakálluk fáraókéra 
emlékeztet. A katonával szemben álló 
nő alakja, oldalra hajló fejtartásával je-
lentősen eltér a román kori dombor-
művek merev tartású alakjaitól.

Aprószentek ünnepétől, december 28-ától egészen vízkeresztig a betlehemi gyermekgyilkosságra 
emlékezik minden esztendőben a nyugati kereszténység. Máté evangéliumának leírása szerint 
(Mt 2, 16-18) amikor Heródes király rájött, hogy a napkeleti bölcsek kijátszották, haragjában megöle-
tett minden kétévesnél fiatalabb fiúgyermeket Betlehemben és környékén. A hagyomány Jézus szü-

letési barlangja közelében tudott az aprószentek sírjairól, s e barlangot 1962-ben meg is találták.

Róma, Santa Maria Maggiore, 432–440
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12 ki lométerre fekvő Gelence 
(Ghelința, Románia) és a háromszéki 
Gidófalva (Ghidfalău, Románia) 
templomának XIV. századi falképei 
között ugyancsak megjelenik a gyer-
mekgyilkosság. A gelencei templom 
nyugati falának alsó sávjában a jelenet 
a Mária élete ciklusba illeszkedik: 
mellette látható az Egyiptomba me-
nekülés, Szűz Mária halála és meg-
koronázása. A 2009-ben felfedezett 
és 2019 őszére restaurált gidófalvi 
falképtöredéken jobboldalt látszik a 
trónon ülő, parancsot adó Heródes, 
előtte a földön hever egy élettelen 
gyermektest, baloldalt pedig látszik 

két sirató anya: egyikük köpenyébe 
rejti arcát, a másikuk karjában tartja 
leszúrt gyermekét.

A Segesvártól 32 kilométerre lévő 
almakeréki (Mălâncrav, Románia) 
erődtemplom főhajójának északi fa-
lán al secco technikával készült fest-
ményeket 1914-ben tárták föl a mész-
réteg alól és tisztították meg. A XIV. 
század közepén készült képsorozat 
második sorában látható két jeleneten 
Heródes parancsa és az aprószentek 
lemészárlása. A katonák páncélzata az 
ábrázolás korában szokásos felszerelés: 
láncinget, páncélkesztyűt, lábvértet, 
legtöbben vizor nélküli bascinet 

A középkori Magyarország számos 
templomában volt a betlehemi gyer-
mekgyilkosságot ábrázoló falkép 
vagy oltár. A Kassától 22 kilométer-
re lévő Csécs (ma: Čečejovce, Szlo-
vákia) Árpád-kori plébániatemplo-
ma szentélyének XIII. századi fal-
festményein a Híradás a pásztorok-
nak és a Menekülés Egyiptomba 
jelenet között látjuk a Betlehemi 
gyermekgyilkosságot. A falképeket 
1893-ban tárták fel. A legutóbbi, 
1994-ben befejezett restaurálás után 
műemlékké nyilvánított falképek újra 
teljes szépségükben tekinthetők meg a 
templomban. A Kézdivásárhelytől 

Bonanno Pisano, Pisa, dóm, kapuzat, 1180 körül
(FELVÉTEL: TÜSKÉS ANNA)

Graduále miniatúra, XV. század vége, Siena, Museo Nazionale
 (FELVÉTEL: TÜSKÉS ANNA)

Zára, Régészeti Múzeum, XI. század
(FELVÉTEL: TÜSKÉS ANNA)

Pécs, dómkőtár és székesegyház, XII. század
(FELVÉTEL: LOÓSZ RÓBERT)
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között van a Betlehemi gyermek-
gyilkosság a Krisztus gyermekségé-
nek ciklusában. Teljes feltárásukat 
Gróh István végezte el 1913-ban. 
Az első világháború alatt és után a 
falképek restaurálásához, szaksze-
rű helyreállításhoz nem lehetett 
anyagi fedezetet előteremteni, ezért 
a gyülekezet 1920-ban újra leme-
szeltette a képeket. 1996–2008 kö-
zött a falképek jelentős részét ismét 
feltárták, de a betlehemi gyermek-
gyilkosságot nem.

A kárpátaljai Visk (Viskove/
Vyshkove, Ukrajna) templomában a 
Teleki László Alapítvány szervezésében 
a Rómer Flóris Terv pénzügyi támoga-
tásával 2019 őszén befejeződött a kora 
XV. századi falképek feltárása és restau-
rálása. A nagy felületen – a templom 

sisakot, egyikük acélsapkát (kettle 
hat) visel és egykezes karddal vég-
zik a mészárlást. Az Ungvár közelé-
ben lévő Gerény (Horjani, Ukrajna) 
település XII. században épült 
hatkarélyos rotundájának – ami a 
XV. században gótikus stílusban 
bővített templom szentélyévé vált 
– falképei 1360 körü l készü ltek: 
a Betlehemi gyermekgyilkosság a 
Bemutatás a templomban és a Mene-
külés Egyiptomba jelenet között 
látható.

A Kolozsvártól 15 kilométerre lévő 
Magyarvista (Viștea, Románia) temp-
lomának középkori részei a XIII. szá-
zad második feléből származnak. 
A templom hajóját díszítő 1400 körüli 
falképek 1912-ben kerültek elő egy 
felújítás alkalmával. Az ábrázolások 

több mint kétharmadában – előke-
rült középkori krisztológiai ciklus-
ban jól azonosíthatók a Betlehemi 
gyermekgyilkosság, a Menekülés 
Egyiptomba, a Passió összes jelenete, 
melyek a Krisztus a pokol tornácán 
jelenettel zárulnak. A gyermekgyil-
kosság jeleneten két katona látszik, az 
egyik egy pólyás, a másik egy na-
gyobb, meztelen csecsemőt szúr le. 
Baloldalt egy anya ölében tartva sirat-
ja gyermekét.

A magyarországi késő gótikus ol-
tárművészet több emlékén találko-
zunk a jelenettel. Ikonográfiai szem-
pontból kiemelkedő ezek közül az 
alsóbajomi (Boian, Románia) plé-
bániatemplom 1480 körül készült 
oltára. A ma a nagyszebeni (Sibiu, 
Románia) Brukenthal Múzeumban 

Marco Berlinghieri, 1260 körül, Bologna, Chiesa Santo Stefano
(FELVÉTEL: TÜSKÉS ANNA)

Gidófalva, templom, XIV. század
(FELVÉTEL: JÁNÓ MIHÁLY)

 Almakerék, erődtemplom, XIV. század közepe (FELVÉTEL: TÜSKÉS ANNA)
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látható oltár művésze két jelenetet 
szentelt a történetnek: az elsőn Heró-
des kiadja a parancsot, a másodikon 
katonák végrehajtják azt. A keskeny, 
álló téglalap alakú festett dombormű-
vek kompozíciója is eltér a megszokot-
tól: a képmező olyan keskeny, hogy 
nincs hely egyetlen anya ábrázolására 
sem, csak két katona látszik kezükben 
és lábuknál csecsemőkkel.

Az eperjesi (Prešov, Szlovákia) 
Szent Miklós-templom késő gótikus 
főoltárának fennmaradt tizennégy, 
két oldalán festett gótikus táblaképe 
1497–1506 között készült. A Magyar 
Nemzeti Galéria gyűjteményében őr-
zött, Szepeshelyről (Spišská Kapitula, 
Szlovákia) származó, 1510 körüli haj-
dani oltár külső szárnyának négy képe 
a Betlehemi gyermekgyilkosságot, a 
Kálváriát, Mária halálát s egy ismeret-
len szent életéből merített jelenetet áb-
rázol. A gyermekgyilkosság jelenete 
nagyon mozgalmas: a földön három 
holttest fekszik, s három katona éppen 
kivégez egy-egy további gyermeket. 
A felsőlendvai (Lendava, Szlovénia) 
plébániatemplomból a Magyar Nem-
zeti Galériába került, 1510 körüli oltár 
egyik jelenete ugyancsak a betlehemi 
jelenetet ábrázolja: az előtér bal oldalán 
Heródes király trónol zöld palástban, 
piros ruhában, előtte három katona – 
köztük egy német gótikus páncélos – 
a gyermekeket gyilkolja. A jobb olda-
lon egy nő ölében tartja halott gyer-
mekét. A keskeny, kockás padlójú, 
színpadszerű teret hátul mellvéd ha-
tárolja. A mellvéd fölött, mintegy ab-
lakon keresztül, piros ruhás nő néz be 
tehetetlenül az öldöklés jelenetére. 
Mögötte széles perspektívájú tájra nyílik 
kilátás, melyben apró alakok mozognak.

A keleti keresztény egyházban is 
fontos ünnep az Aprószentek, egy 
nappal később, december 29-én ün-
neplik. A templomok képi prog-
ramjában gyakran találkozunk ve-
le. A ráckevei szerb ortodox temp-
lom XVI. századi eredetű, 1771-ben 
átfestett falfestményein a betlehemi 
gyermekgyilkosság Jézus születése 
és a háromkirályok üdvözlete mel-
lett látható.

A XVIII. századi magyarországi 
templomok barokk falképdíszítésében 
viszonylag gyakran ábrázolták a jele-
netet. A Padányi Bíró Márton veszp-
rémi püspök által építtetett sümegi 
plébániatemplom 1758-ban készült 
falképein Franz Anton Maulbertsch 
osztrák festő a Háromkirályok imá-
dása-mellékoltár jobb oldalán, az idil-
li jelenet mögött ábrázolta a betlehe-
mi tragédiát.

Egy másik barokk falképcikluson, 
a XII. századi alapítású jászói ( Jasov, 
Szlovákia) premontrei kolostor-
templom XVIII. században újjáépí-
tett épületének falképein is megjele-
nik a betlehemi történet. A cseh 
származású, Ausztriában, Cseh-
Morvaországban és Magyarorszá-
gon működő késő barokk festőmű-
vész, Johann Lucas Kracker által 
1762–1765 között festett ciklus Ke-
resztelő Szent János életét mutatja 
be. A második boltíven a betlehemi 
gyermekgyilkosság jelenete látszik 
jobb felől, bal felől pedig az, aho-
gyan a legenda szerint a szikla elta-
karja a menekülő Szent Erzsébetet a 
kis Keresztelő Jánossal.

A Betlehemi gyermekgyilkosság nem-
csak festményeken, hanem a sokalakos 
betlehemeken is megjelent. A mariazelli 
bazilika több mint száz alakos barokk 
betleheme több bibliai jelenetet ábrázol: 
Ádám és Éva a paradicsomban, Jézus 
születése, a pásztorok imádása, a há-
romkirályok hódolata, a betlehemi 
gyermekgyilkosság, menekülés Egyip-
tomba, Jézus bemutatása a templomban 
és a kánai menyegző. Az évszázadok so-
rán többször megújított figuráknak 
gyakran új ruhákat varrtak. A legrégibb 
figurák az angyalok, a XVIII. század 
közepéről valók. A gyermekgyilkossá-
got ábrázoló rész 1900-ban készült.

Az alakok viselete szempontjából a 
művészek kétféle módon ábrázolták a 
jelenetet évszázadokon keresztül: a 
szereplők az aktuális, korabeli ural-
kodói, katonai felszerelésnek megfe-
lelő öltözetben vagy a bibliai történet 
ősiségére utaló, antikizáló ruházatban 
jelennek meg. A festők gyakran pár-
huzamot vonnak a bibliai mészárlás 
és a modern időszak brutalitásai kö-
zött. A Betlehemi gyermekgyilkos-
ság újkori ábrázolásain gyakran lá-
tunk utalást a korabeli háborúkra.

Tüskés AnnA
irodalom- és művészettörténész

Cikkünk a magyarországi emlékeket 
főként Haris Andrea, Jánó Mihály, 
Jávor Anna, Jékely Zsombor, Lángi 
József, Marosi Ernő, Poszler Györ-
gyi, Prokopp Mária, Sarkadi Nagy 
Emese, Szabó Tekla, Szakács Béla 
Zsolt, Szakács Tamás és Tóth Me-
linda kutatásai alapján mutatja be.

Visk, templom, XV. század eleje (FELVÉTEL: JÉKELY ZSOMBOR)

Alsóbajomi oltár, 1480 körül, Nagyszeben, 
Brukenthal Múzeum, részlet 

(FELVÉTEL: TÜSKÉS ANNA)
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Budapest második világhábo-
rús ostroma a mai napig 
meghatározó trauma a ma-

gyar nemzet kollektív emlékezeté-
ben. A milliós nagyváros védelmé-
nek 1944. december végén – pusztán 
katonai szempontból – már semmi 
értelme nem volt. A két totalitárius 
nagyhatalom, Németország és a 
Szovjetunió vezetői azonban szemé-
lyes ügyként kezelték a magyar fő-
város megtartásának, illetve elfog-
lalásának kérdését. Így a Duna-par-
ti metropolisz és közvetlen előtere 
108 napig tartó kegyetlen és pusztító 
harcok színterévé vált.

A FRONT RÁKOSHEGYNÉL 1944–45 FORDULÓJÁN

AZ ATTILA-VONAL 

A szovjet hadvezetés Joszif Sztálin 
követelésére először 1944. október 
29-én indított támadást Budapest el-
foglalására, és mindössze néhány 
nap alatt, menetből tervezte elfog-
lalni a magyar főváros keleti (pesti) 
felét a Dunáig. 

A 2. Ukrán Front (parancsnoka 
R. J. Malinovszkij marsall) két gárda-
gépesített hadtesttel megerősített 46. 
hadserege azonban nem tudta meg-
előzni a Tiszántúlról gyors ütemben 
átcsoportosított német páncélos- és 
páncélgránátos-hadosztályokat, 
amelyek a magyar csapatokkal kö-
zösen 1944. november 5-ig sikeresen 

megállították a szovjeteket Budapest 
dél-délkeleti előterében. Ez csak azért 
sikerülhetett, mert a védők egy meg-
erődített védelmi terepszakaszon, az 
úgynevezett Attila-vonalban vették fel 
a harcot a támadókkal.

Egy páncélostámadás víziója
A szovjet 46. hadsereg önerőből nem 
boldogult az Attila-vonal áttörésével. 
A 2. Ukrán Front 1944 novemberében 
megpróbálta kelet felől átkarolni a 
pesti hídfőt, de csak lassan jutott elő-
re. A német Dél Hadseregcsoport (pa-
rancsnoka Johannes Friessner vezérez-
redes) páncélozott harccsoportjai gyors 

Ősszel új történelmi  és ökológiai ismeretterjesztő helyszínt nyitott Rákosmente Önkormányzata és 
a Pilisi Parkerdő Zrt: a fővárosi Keresztúri-erdő területén egy 15 állomásból álló tanösvényt, melynek 
3 állomása -- egy harckocsiárok és egy gyalogsági állás rövid, rekonstruált szakaszával -- az Attila- 
védelmivonalnak állít emléket. A rekonstruált szakaszokon kívül az erdőben több helyen fellelhetők 
a védelmi vonal eredeti maradványai, ugyanis igen heves hadi tevékenységek keretében ott törték át 

a szovjet csapatok 75 évvel ezelőtt Budapest védelmi vonalát.
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átcsoportosításaival sikeres halogató 
harcot vívott és 1944. december elejéig 
a szovjet csapatok sehol sem tudtak 
tartósan beékelődni az Attila-vonalba.

A német hadvezetés nemcsak a hadi-
ipari szempontból rendkívül fontos 
Dunántúlt biztosító harcelőőrsként te-
kintett az Attila-vonalra, hanem Adolf 
Hitler elképzelései miatt is minden 
áron védeni akarta a hídfőt, ugyanis a 
Führer onnan egy soha meg nem való-
sult német páncélostámadást vizionált 
északkeleti irányban, az észak felé törő 
szovjet csapatok balszárnya ellen.

Friessner vezérezredes november 3-i 
hatállyal egyik legjobban képzett tá-
bornokát, a német III. páncéloshadtest 
parancsnokát, Hermann Breith pán-
célos tábornokot nevezte ki a ma-
gyar fővárost és környékét védő csa-
patok élére (Kampfkommandant 
Budapest). Heinrich Himmler, az SS 
birodalmi vezetője azonban esetle-
ges népmozgalmaktól tartott a vé-
dők hátában (például munkásmeg-
mozdulásoktól vagy esetleg gettó-
felkeléstől). Szerette volna keresztül-
vinni Hitlernél, hogy Breith helyett 
egy SS-tábornok döntsön Buda-
pesten. Hitler 1944. december 1-i 
hatállyal erőddé nyilvánította a ma-
gyar fővárost (Festung Budapest), 
felállította annak egységes pa-
rancsnokságát. Ennek élére Otto 
Winkelmann személyében egy rend-
őrtábornokot nevezett ki, aki e na-
pon kapta meg General der Waffen-
SS kinevezését is, s vált a Waffen-SS 
tábornokává. 

Winkelmann azonban nem volt 
sokáig ebben a beosztásban. Ő volt a 
magyarországi SS- és rendőri erők 
főparancsnoka, ami eléggé lekötötte 
őt. Winkelmann – akárcsak korábban 
Friessner – kinevezését követően azon-
nal javasolta a Führernek a pesti hídfő 
kiürítését, amit Hitler nem vett jó néven. 
December 5-én Hitler Karl Pfeffer-
Wildenbruch SS-Obergruppenführer und 
General der Waffen-SS und der Polizei-t, 
az SS IX. hegyihadtestének parancsno-
kát nevezte ki a Budapest Erőd teljhatal-
mú parancsnokává. Így a továbbiakban 
ez az SS-tábornok irányította azokat a 
német és magyar erőket, amelyek 
az Attila-vonalat és a mögötte fek-
vő akkori Budapestet védték, a dec-
ember elején kapott parancs sze-
rint az utolsó töltényig, ha kell, 
házról házra. 

II. világháborús felvételek a Galíciában 
harcoló magyar csapatokról 

(HM HIM FOTÓARCHÍVUM)
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(a román csapatokat már január 15-én 
átcsoportosították más magyaror-
szági arcvonalszakaszra).

1945. február 11-én este Pfeffer-
Wildenbruch SS-tábornok, a Várhegy 
és a Citadella körzetébe visszaszorí-
tott, elégséges utánpótlás nélkül ma-
radt védőseregnek parancsot adott a 
kitörésre északnyugati irányban. 
Ekkor még mintegy 80–100 ezer pol-
gári személy várta a harcok végét a 
pincékben a német–magyar csapatok 
kezén lévő területen. A kitörő 16-18 
ezer (főleg német) katona és civil kö-
zül 800 főnél kevesebben érték el a sa-
ját erőket a Dunántúlon. A kitörési kí-
sérlet után két nappal, február 13-án a 
szétlőtt Budapest nyugati felében is el-
hallgattak a fegyverek és a 108 napos 
csata (ebből 51 nap ostrom) véget ért.

A bekerített Budapesten 38 ezer 
polgári egyén vesztette életét (ebből 
17 ezer zsidó ember). Magyarország 
fővárosa romokban hevert. A város-
ban rekedt lakosság szenvedése, az épí-
tészeti értékek nagymérvű pusztulása 
(a főváros 39 ezer 643 épületének 26 
százaléka maradt épen) csupán a máso-
dik világháború legkegyetlenebb ostro-
maival, Leningrád, Sztálingrád, Varsó 
vagy Berlin sorsával vethető össze.

A védelmi rendszer védőövei
Az Attila-vonal állásrendszerének ki-
építési munkálatainak megkezdésére a 
magyar királyi Honvéd Vezérkar ré-
szét alkotó Fővezérség viszonylag ké-
sőn, csak 1944. szeptember 11-én intéz-
kedett. Ekkor a szovjet csapatok már 
Erdély területén harcoltak. Alig több, 
mint másfél hónap múlva, 1944. novem-
ber első napjaiban a szovjet csapatok 
már meg is próbálkoztak a magyar fő-
várost biztosító védelmi vonal áttörésé-
vel, de egyelőre kudarcot vallottak.

A szovjet 2. Ukrán Front 46. hadse-
regét 1944. december elején a Du-
nántúlra csoportosították át és ott a 
3. Ukrán Front alárendeltségébe ke-
rült. A pesti hídfőt a szovjet–román 
csapatok 1944. december második 
harmadára északkelet felől átkarolták 
és a továbbiakban a pesti hídfő német 
és magyar állásait déli-délkeleti irány-
ból a szovjet 18. gárda-lövészhadtest, 
kelet felől a román 7. hadtest, észak és 
északkelet felől pedig a 7. gárdahad-
sereg 30. lövészhadteste támadta.

Budapest ostroma
1944. december 20-tól a Dunántú-
lon harcoló szovjet 3. Ukrán Front 
(F. I. Tolbuhin marsall) 46. hadserege 
Buda irányában támadott és december 
25-én betört a főváros nyugati felébe.

Levéltári források alapján 1945. ja-
nuár 1-jén Budapestet összesen mint-
egy 143 ezer (ebből 120 ezer 500 
szovjet és 22 ezer 500 román) kato-
na ostromolta, illetve 100 ezer (ebből 
48 ezer német és 52 ezer magyar) vé-
dő állomásozott a bekerített fővá-
rosban (a ténylegesen harcolók szá-
ma ennek alig ötöde volt, és folya-
matosan csökkent). A támadók 1945. 
január 18-ig elfoglalták a pesti oldalt 

A tábori jellegű, azaz leginkább föld-
ből és faanyagból kialakított védelmi 
rendszer alapja az első világháborúból 
származott. Ugyanis 1914-ben a fővá-
ros nyugati és keleti felét egyaránt 
körvédőképes, drótakadályokkal és 
árkokkal védett tüzérségi támpontok 
rendszerével vették körül. Ekkor né-
hány vasbetonból készült megfigyelő-
állás, illetve óvóhely is elkészült.

Az 1944 őszén korszerűsített tervek 
szerint az Attila hun királyról elneve-
zett védelmi vonal három fő védőöv-
ből állt, de csak a pesti oldalon. Az ál-
lásrendszert a főváros budai oldalán 
nem folytatták, ellentétben az első világ-
háborús tervekkel. Ott 1944. december 
végén, a Dunántúlon támadó szovjet 
csapatok közeledésének hírére rögtön-
zött védelmi rendszert alakítottak ki, 
mindössze néhány nap alatt, de ez nem 
volt az Attila-vonal része.

A pesti oldalon a külső (I.) védőöv 
Alsógöd–Csomád–Veresegyház–
Domony–Györgymajor–Maglód–
Ecser–Vecsés–Dunaharaszti vonalá-
ban futott, nagyjából 75 kilométer 
hosszan. A védőöv arcvonalát négy 
(A, B, C és D) védőkörletre osztották 
az óra járásával ellentétes irányban: az 
„A” Dunaharasztinál kezdődött, 
a „D” pedig Alsógödnél végződött.

Az első harcárok vonala előtt kettő- 
vagy háromsoros drótakadály húzó-
dott, azelőtt pedig átlagosan három 
méter mély és három-négy méter 
széles harckocsiárkot építettek ki. 
A drótakadályok és a harckocsiárok 
elé gyalogság és/vagy harckocsik el-
leni aknazárakat telepítettek. Duna-
harasztinál egysoros nagyfeszültségű 
villamos akadályt is létesítettek.

Levéltári adatok szerint az Attila-
vonal első védőövében biztosan 
harckocsiárok húzódott a Dunaha-
raszti 114-es magassági ponttól dél-
nyugatra, továbbá a Soroksárra és 
Ócsára vezető utak mentén (akna-
zárral biztosítva), valamint Vecsés és 
Ecser déli előterében. 

A Vecsésnél kiépített, illetve az Ócsá-
ra vezető út mentén – balra 400 mé-
terre – létesített harckocsiárkot úgy-
nevezett „lövő tányéraknákból” 
(korabeli rövidítéssel „lőtak”-okból) 
álló zárakkal is biztosították.

A lövő tányérakna Misnay József 
mérnökkari alezredes, okleveles mér-
nök, a Magyar Haditechnikai Intézet 
munkatársának fejlesztése volt. Ez az 

Színes képeinken: honvéd hagyományőrzők 
az Attila-vonal tanösvényénél
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eszköz nem csak a páncélozott harc-
járművek lánctalpa ellen volt hatásos. 
Az irányított töltetben lévő fémtányér 
elműködés után nagy kezdősebességű 
lövedékké alakult át, és akár a páncé-
losok oldal- vagy homlokpáncélzatát 
is átüthette. Általában utak, szűkebb 
átjárok közelében álló fákra, sziklákra 
vagy akár házfalakra telepítették. Ha 
a kifeszített huzalt a mozgó cél elhúz-
ta, a lövő tányérakna működésbe lé-
pett. E rendkívül korszerű, magyar 
gyártmányú műszaki záró harcanyag-
hoz hasonló eszközt csak az 1960-as 
években kezdtek gyártani Nyugat-
Európában. 

A lövő tányéraknát a m. kir. 53. 
utászzászlóalj századai is telepíteni 
kezdték, majd a telepített zárakat 
felügyelték is tevékenységi körze-
tükben, pedig az alakulat tisztjei 
csupán 1944. október 25-én szerez-
tek először tudomást az új haditech-
nikai eszköz létezéséről.

A magyar 153. honvéd kerékpáros-
utászszázad (Gödry Ernő főhadnagy) 
1944 októberében a Vác−Gödöllő−
Rákospalota észak terepszakaszon 
kisebb hidak, átereszek robbantásra 
való előkészítését és őrzését végezte, 
összesen 32 helyszínen. Az alakulat az 
erre kijelölt helyeken további − 
egyenként 12 lövő tányéraknából álló 
− robbanózárakat is telepített.

A külső (I.) védőöv harcászati 
mélysége három-négy kilométer 
mély volt, s helyenként négy-öt 
egymás mögötti harcárokból állt.

Az I. védőöv mögött 12-15 kilomé-
terre létesítették a mintegy 60 kilo-
méter hosszú II. vagy közbülső vé-
dőövet Dunakeszi–Mogyoród–
I saszeg–Pécel–Pe st szent i m re –
Soroksár vonalában. E védőöv északon 
és délen három, keleten pedig egy-ket-
tő, egymás mögötti harcárokból állt.

A XVII. kerületben kiépített tan-
ösvény területén egykor az Attila-
vonal III. védőövének egy szakasza 

futott. Ezt a védőövet a II. mögött öt-
tíz kilométerre építették ki az Újpest 
észak–Cinkota–Rákosl iget–Pest-
szentlőrinc–Pestszenterzsébet–Csepel 
dél terepszakaszon, egy körülbelül 35 
kilométer hosszú vonalon.

Az Attila-vonal III. (vagy „belső”) 
védőövének déli szakasza a Rákoske-
resztúri temetőtől körülbelül 1 km-re 

keletre, Miklós-telep és Tulipán-telep 
(nagyjából a mai Haladás utca–Üllői 
út–Vág utca határolta terület) keleti szé-
lén, a 119-es, 112-es és 125-ös magasla-
tokon keresztül Soroksár és a Millenni-
um-telep déli széle mentén futott végig.

A védők a rákoskeresztúri temető-
ben, a kőbányai ipari terület megkö-
zelítési útvonalain, Pestszentlőrin-
cen, Pestszenterzsébeten és Soroksá-
ron építették ki legerősebb, megerő-
dített körleteiket.

A főellenállási vonal több, egy-
mástól 150-250 méterre kiásott 
összefüggő harcárokból, egy vagy 
két harckocsiárokból, szögesdrót-
akadályokból és aknamezőkből állt.

Az összes uralkodó magaslatot és a 
mögöttes terület fontosabb objektu-
mait körkörös védelemre rendezték 
be és az összes kőépületet betagolták 
a védelmi rendszerbe, az utcákon út-
torlaszokat emeltek vagy árkokkal 
zárták le azokat.

Az Attila-vonal mindhárom védő-
övére jellemző volt, hogy a lövészár-
kok csak egyes szakaszokon épültek 

ki összefüggően. Általában csak 
támpontokat létesítettek, amelyek 
körül lövészgödröket és golyószóró- 
vagy géppuska-tüzelőállásokat emel-
tek ki, s ezeket igyekeztek árkokkal 
összekötni. A megerődített terepsza-
kaszok védelmi létesítményei – egy-
korú szovjet felmérés szerint – az 
alábbi táblázatban olvashatók.

Ezek a táblázatba foglalt adatok 
1944. december elejére vonatkoz-
nak. Ám 1944. október végén, i l-
letve november elején még javá-
ban folytak az építési munkála-
tok. A III. védőállás (védőöv) kiépí-
tésének megkezdésére például a 
magyar VI. hadtest műszaki parancs-
noka, Szabó Sándor őrnagy csak 1944. 
november 6-án adta ki a parancsot. 

A védelmi vonal eleste
Az Attila-vonalért indított heves 
szovjet támadás 1944. december 27-én 
vette kezdetét és a támadók végül 
1945. január 1-jén tudták visszafor-
díthatatlanul áttörni a védelmi vo-
nalat. A magyar csapatok véres 
vesztesége nagyjából akkora lehe-
tett, mint a szovjet lövészerőké 
(mintegy 600 fő, ennek negyede 
halott), a hadifoglyokkal együtt pe-
dig körülbelül mintegy 950–1000 
főben állapítható meg.

Számvéber Norbert
HM HIM Hadtörténelmi Levéltár és 

Térképtár igazgató

TOVÁBB A TANÖSVÉNYEN

A tanösvény hiánypótló ismeretek átadá-
sával elősegíti, hogy a Keresztúri-erdőbe 
látogatók megismerkedhessenek a kör-
nyék élővilágával és történelmi múltjával. 
12 további állomása az erdő és a mellette 
lévő köztemető élővilágát, Pest XVIII–XX. 
századi határköveit és a szomszédos Új 
Köztemető 301-es parcelláját mutatja be.
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Jassznyelvnek sokáig a szlen-
get nevezték. Kabdebó Osz-
kár jassz-szótára szerint a jassz 

alatt „inkább csibészt, munkakerülőt, 
de nem feltétlenül elvetemült gonoszte-
vőt értünk”. Ők főként külvárosi, 
elszegényedett, de szeretetre méltó-
an bohém emberek – véli a szerző, 
aki Molnár Ferenc Liliomát tartja 
példának a jasszkarakterre. Ha a 
jasszok világát szeretnénk megis-
merni, valóban érdemes Molnár Fe-
renc e művét a kezünkbe venni és 
Liliom lelkületét megismerni.

Molnár Ferenc: Liliom
„Megütik az embert, és nem fáj”, vagy-
is nem az ütés fáj, hanem az, hogy 
nem tud az ember segíteni a társán. 
Pedig szeretne, mert kölcsönösen sze-
retik egymást. De a másik nem tud 
felülemelkedni saját hibáin, jellem-
gyengesége mindkét embert boldog-
talanná teszi. Talán erről szól legin-
kább Molnár Ferenc mélyen érzékeny 
alkotása, a Liliom (1909). A címsze-
replő a szegény, lezüllött városi ne-
gyedben nevelkedett, és az ottani tár-
sadalmi léthez alkalmazkodva él. Első 
találkozás után beleszeret egy cseléd-
lányba, Julikába. Liliom munkaadója, 
Muskátné féltékeny a lányra, ezért 
Liliomot elbocsátja, és Julika is ha-
sonló sorsra jut: elveszti az állását. 
Hollunderné fogadja be őket, nála él-
nek igen rossz körülmények között. 
Liliom szereti Julikát, mégis rosszul 
bánik vele: sokszor kezet emel rá. 

HOGYAN BESZÉLTEK A SZÁZADELŐ CSIBÉSZEI?

CSEMEGÉK A PESTI 
JASSZNYELVBŐL

Julika időközben terhes lesz, ezért Li-
liom elhatározza, hogy leendő család-
apához méltóan gondoskodik a csa-
ládjáról. A bűnöző barátjával, Ficsúr-
ral együtt próbál pénzt szerezni, de ez 
tragédiába torkollik: Liliom lebukik, 
és öngyilkos lesz. Julika barátnője, 
Marika és annak férje segítségével 
neveli leányukat, és örökre a halott 
Liliom után vágyódik.

Liliomot és Julikát valami megfog-
hatatlan érzés mélyen összeköti: ez az 
igaz szerelem. Liliom hirtelen dühe 
és önfegyelemhiánya miatt nem él-
vezheti a szerelem gyümölcsét, közös 
gyermeküket. Ez az ő büntetése, és 
persze az örök lelkiismeret-furdalás. 
A mű csúcspontja Liliom öngyilkos-
sága, amely a mennyben játszódó 

kihallgatáson oldódik fel, Liliom 
büntetése után lidércként megláto-
gathatja a családját, hogy jóvá tehesse 
a hibáit. Liliom számára itt derül ki, 
hogy Julika halála után is mélyen sze-
reti őt, és megbocsátott neki, leányu-
kat úgy nevelte, hogy felnézzen né-
hai apjára. Julika jósága így hat vissza 
a nevében is ártatlan, valójában csak 
sodródó és lényében „jó” Liliomra. 
Julika hiába próbálja, nem tudja Lili-
omot megmenteni önmagától és a 
haláltól, de a szeretetbe vetett kitartó 
hitével bizonyítja, hogy ők örökre 
összetartoznak. A halott Liliom lel-
kének ezzel megbékélést ad, még ha 
a régi ütések fájdalmát cipeli is. Már 
ha igazán az fáj – mert ahogyan Juli-
ka mondja lányának: van, amikor 

A XX. század elejének Budapestje kettős képet mutatott. A boldog békeidők gazdagsága és jóléte 
lassan elkezdett visszaesni. Az Osztrák–Magyar Monarchia Ferenc Józseffel együtt elöregedett. 
A fővárosban egyszerre volt jelen a megerősödött polgári-értelmiségi réteg és az elszegényedett 
külvárosi lakosság. A külváros utcáin és a ligetekben járva nem érezhette magát biztonságban a pesti 
lakos vagy az ide látogató. Az itt élő munkakerülő, bűnöző életmódtól meg nem futamodó közösség 
elszigetelődött a társadalom többi részétől, ami a nyelvük terén is kimutatható. Már a saját korukban 
is felfigyeltek erre a jelentős szókincsbéli eltérésre. Erről tanúskodik Kabdebó Oszkár Pesti jassz-

szótára (1917) is, amelyet a Tinta Kiadó 2018-ban reprint kiadásként újra az olvasók kezébe adott.

Az épülő Erzsébet híd, 1901 
(FORTEPAN.HU)
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baromfiról kapta a jassznyelvi nevét, 
ő lett a liba. A nő által kitartott férfi 
– nem kevés ilyen volt – a selyemfiú, 
de a ma egészen mást jelentő stricit is 
használták ilyen értelemben. 

A törvénytelenségeket meg nem ve-
tő „jasszok” féltek a zsaruktól vagy az 
andrisoktól, azaz a rendőröktől. Lenéz-
ték a bimbókat (parasztokat – a tehén-
nevet vették át) és a trógereket (hordá-
rokat). Persze azért voltak haverjaik is 
(barátok), akik szintén hógerek (ma-
gyarok) voltak. A jelentéktelen ember 
a nímand volt – ezt a szót lelhetjük fel 
a két világháború közötti időszak 
nagy slágerében, a Gyere te nímand, 
légy az enyém kezdetűben. 

Dohány, kégli és stukker
Szintén részletes képet ad a pesti 
„csirkefogók” életmódjáról és felfo-
gásáról a különböző hétköznapi tár-
gyakra és helyszínekre használt szó-
kincs. Egyik központi fogalom volt 
számukra a pénz, amelynek legtöbb-
ször híján voltak. A dohány a pénzt 
jelentette, míg a dohányraktár az azt 
„felhalmozó” bankot. A lé volt a 
krajcár, a lepedő pedig a százkoronás. 

A pénzhez jutás egyik módja a za-
ciba (zálogházba) adás volt, de időn-
ként szajréra (lopott holmira) is szert 
tettek. Ehhez nem ártott, ha volt ná-
luk egy stukker vagy más szóval 
puffantyú (revolver). Pénzt szerezni 
és elveszíteni is lehetett a kafcsikban 
(kávéházakban) zsugázva (kártyáz-
va), aminek természetesen elkerül-
hetetlen kelléke volt a staub (cigaret-
ta). Ha valamilyen formában lett 

végre pénzük, akkor könnyebb volt 
kajához (ételhez) jutniuk és a kéglijü-
ket (lakás) fenntartaniuk. 

Csórás, simlizés és besittölés 
A legkülönbözőbb – főként bűnöző 
életre jellemző – cselekvésekre is sajá-
tos szavakat használtak a pesti „csirke-
fogók”. Jól kifejezi az élethez való vi-
szonyukat az élni jelentésű lébolni szó-
alak. A pénzszerzésnek ugyan a meló 
(állás, munka) is lehetett a módja, de 
azért nem vetették meg a csórást (lopás) 
és a rejszolást (kártyán való nyerést) 
sem. Persze a legkényelmesebb módja 
a pénzszerzésnek az volt, ha sikerült 
hápolni (kapni, megkapni) valamiféle 
támogatást. Időnként nagy murik, bal-
hék, vagyis ricsajok (zaj, lárma, vesze-
kedés) voltak körülöttük, amiknek 
jobb esetben egy brusztflekk (mellbe-
ütés) vagy egy frász (pofon), rosszabb 
esetben akár kaszálás (gyilkolás, met-
szés) is lehetett a kimenetele. Az ilyes-
fajta erőszakot sokszor valaki köpködte 
(bevallotta) a rendőrségnek, és akkor 
lehetett simlizni, pucolni, elslisszelni 
(szaladni, menekülni), mert bizony 
különben besittölték, bekasztlizták (be-
börtönözték) a rendbontókat. A bör-
tönélet pedig nem a bepofázásról (evés) 
szólt, sokkal inkább voltak ott flamosak 
(éhesek) a foglyok, amit semelyik „csi-
bész” sem kedvelt. 

Remélem, a kedves Olvasó nem 
kapott kedvet a jasszok „szabados” 
életének követéséhez, még akkor 
sem, ha szavaik jelentős részét a hét-
köznapokban már mi is használjuk, 
azok a rétegnyelvből a köznyelvbe 
kerültek. Rendicsek? (Rendben van?)

Blankó Miklós 
nyelvész

„megütik az embert, és nem fáj.” 
Vagyis nem az ütés fáj… Nem vélet-
len tehát, hogy Kabdebó is Liliom 
alakjára utal a jassz-szótár első olda-
lain. Egy olyan tipikus „csibészre”, 
akinek csak az életmódja romlott és 
erkölcstelen, a lelke valójában tiszta.

A jassznyelv jellemzői
Kabdebó Oszkár úgy véli, hogy mi-
vel a jasszok a társadalomtól elszige-
telten élnek, főként egymással érint-
keznek, ezért alakulhatott ki sok sa-
játos szóalakjuk. Ez a nyelvi titokza-
tosság a rendőrökkel és a társadalom 
többi csoportjával szemben is egyfaj-
ta védelmet nyújtott nekik. Arra is 
felhívja a figyelmet, hogy míg a tol-
vajnyelv elszigetelődött a köznyelv-
től a korszakban, addig a jassznyelv 
számos eleme bekerült a pestiek 
nyelvhasználatába – valamiféle di-
vattá vált a jassz-szavak használata. 

A jassznyelvi szókincs tematikailag 
igen változatos, hiszen a szavai között 
vannak a bűnöző életmóddal (tolvaj-
lás, betörés, verekedés, börtönlét) és a 
hétköznapi élettel (étkezés, öltözkö-
dés, szerelem stb.) kapcsolatosak is. 
A hazai tolvajnyelv a magyar eredetű 
szavakon kívül jelentős számú német, 
héber, jiddis, roma és egyéb (latin, 
angol, francia, szláv) elemekből áll.  

Manusok, cuncik és nímandok
A jassznyelvet beszélők az őket kö-
rülvevő személyeket és azok tulaj-
donságait előszeretettel írták le saját 
szavaikkal. Ember, bácsi jelentésben 
használták a manus szót, a fiú a srác 
vagy a csávó volt, az apa pedig a dadi. 
A lány jelentésre a tyúk vagy a cunci 
szavakat emelem ki, amelyek pejora-
tív jelentéstartalommal is bírtak (a 
kéjnőt is így hívták, no meg cafká-
nak is). Az úrinő pedig szintén egy 

Kocsma a két világháború között 
(FORTEPAN.HU)

Rendőrök 1922-ben (FORTEPAN.HU)

PRÜTYKÖLÉS, 
SMACI ÉS A RIBIK

Ha a jassznyelvi szókinccsel foglalkozik 
az ember, nem szabad megfeledkezni a 
„tizennyolcas karikás” szavakról sem, hi-
szen – ahogyan a tolvajnyelvnek is – sok 
szexuális jelentésű-töltetű szóval talál-
kozhatunk. Ezek egy része a nemi szer-
vekre vonatkozik, ilyen a bajdi (hímtag), 
illetve a büfftök (női mell). A bukni valaki-
re szerkezet is előfordult – megkívánni 
valakit értelemben. Az elterjedt illegális 
kéjelgést a kupikban (bordélyház) űzték 
a ribik (kéjnők), felettesük pedig a bordély-
ház tulajdonosnéja, a spiné volt.
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A tavalyi év igen szerencsés 
évnek bizonyult a 150. év-
forduló megünneplésére: a 

periódusos rendszer jelenleg ugyanis 
egyfajta teljesség érzetét kelti. A he-
tedik periódusban már minden ele-
met felfedeztek és el is neveztek egé-
szen a 118-as rendszámúig, míg a 
várakozások szerint következő nyol-
cadik periódusból még egyetlen ele-
met sem sikerült előállítani. Így je-
lenleg a táblázat esztétikai szem-
pontból is vonzó hatást kelt.

Párizstól Tokióig
A periódusos rendszer évének nem-
zetközi nyitórendezvénye január 29-
én volt az Egyesült Nemzetek Neve-
lésügyi, Tudományos és Kulturális 
Szervezetének (UNESCO) párizsi 
székházában. Az esemény fő előadói 
igen neves kémikusok voltak: a 
2016-os Nobel-díjas, Bernard L. 
Feringa, a 118-as rendszámú elem 
(oganesszon, Og) nevét adó Jurij 
Colakovics Oganeszjan örmény-orosz 

MENGYELEJEV TÁBLÁZATÁNAK ÜNNEPLÉSE

PERIÓDUSOSAN 
VISSZATÉRŐ 
ESEMÉNYEK

magfizikus és a kémiai elemekről 
szóló videósorozat készítőjeként vi-
lághírűvé vált nottinghami kémia-
professzor, Sir Martyn Poliakoff. A 
rendezvény egyben egy, a periódu-
sos rendszerről szóló kiállítás meg-
nyitója is volt.

Az év talán legnagyobb szabású 
nemzetközi eseménye a periódusos 
rendszernek szentelt negyedik tudo-
mányos konferencia volt (4th Inter-
national Conference on the Periodic 
Table), amelyet Szentpéterváron 
rendeztek, vagyis abban a városban, 

ahol Mengyelejev majdnem teljes 
tudományos pályafutását töltötte. 
Itt is voltak nagy nemzetközi hírű 
előadók, közülük négyet emelünk 
ki. Pekka Pyykkö, a Helsinki egye-
tem nyugalmazott professzora azzal 
szerzett hírnevet, hogy Mengyele-
jevhez hasonlóan elméleti, kvan-
tumkémiai megfontolások alapján 
részletes jóslatokat dolgozott ki a 
periódusos rendszert oganesszont kö-
vető, még fel nem fedezett elemeinek 
elektronszerkezetéről. Peter Atkins, az 
Oxfordi egyetem kémiaprofesszora 

Az ENSZ Közgyűlésének határozata alapján az Elemek periódusos rendszerének nemzetközi éve volt a 
tavalyi év annak emlékére, hogy Dmitrij Ivanovics Mengyelejev (1834-1907) orosz kémikus 150 évvel 
korában, vagyis 1869-ben publikálta első közleményeit a modern periódusos rendszer alapelveinek leírá-
sával. Maga a nagy tudós 1869. február 17-ét tartotta a periódusos rendszer születésnapjának, mert 
ekkor támadtak megvilágosodásszerű új gondolatai, de a Julián-naptár és a Gergely-naptár közötti 
különbség miatt Európa nagy részén aznap már március 1-ét írtak. 2019-ben magyar és nemzetközi ren-
dezvények hosszú sora emlékezett meg az évfordulóról, ez az írás ezen eseményekből idéz fel néhányat.

A Nagy Periódusos Rendszer Performansz a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban



is azok között volt, akik elfogadták 
az előadói meghívást. Ő egy számos 
kiadást megélt fizikai-kémiai tan-
könyv és több, a nem szakmai kö-
zönségnek szánt kémiai ismeretter-
jesztő könyv (például a magyar nyel-
ven is kiadott A periódusos biroda-
lom) szerzőjeként vált világhírűvé. 
Az esemény fénypontja minden bi-
zonnyal David Seaborg előadása volt. 
Ő jelenleg az esőerdők védelmét fel-
vállaló nemzetközi szervezet, a 
World Rainforest Fund elnöke, 
de személye nem emiatt volt érdekes 
a periódusos rendszer évében, ha-
nem azért, mert ő Glenn T. Seaborg 
gyermeke. Apja, a legendás amerikai 
tudós 1999-ben hunyt el, a vezetésé-
vel dolgozó kutatócsoport 10 új ele-
met állított elő a XX. század köze-
pén, s ő volt Jurij Ogenaszjan előtt az 
első olyan tudós, akiről még életében 
kémiai elemet neveztek el, ez a 106-os 
rendszámú szíborgium. David Seaborg 
előadásában néhány korábban még 
nem publikált történetet is feleleve-
nített az édesapjáról, így a korszakos 
tudós emberi oldalát is sikerült meg-
mutatnia. Végül Hideto En’yo, az új 
elemek előállításával foglalkozó, 
RIKEN nevű japán kutatóintézet 
igazgatója a japánról elnevezett 
elem, a 113-as rendszámú nihonium 
felfedezésének érdekességeit osztot-
ta meg a hallgatósággal. 

A periódusos rendszer évének 
nemzetközi zárórendezvénye 2019. 
december 5-én volt Tokióban. Ezen 
elsősorban az év korábbi rendezvénye-
ire tekintettek vissza, s az esemény 
újabb tudománytörténeti kiállítás 
megnyitójának is otthont adott.

Dupla megnyitó
Hazánk is sok, a periódusos rend-
szerhez kapcsolódó rendezvénynek 
adott otthont 2019-ben. A nyitóese-
mény a Periódusos rendszer extrákkal 
című, elsősorban diákoknak szánt 
előadás volt február 26-án a Magyar 
Tudományos Akadémia Székházá-
nak Dísztermében. A program iránti 
egészen kivételes érdeklődést nagyon 
jól tükrözi az a tény, hogy a bemutatót 
kétszer tartották meg a középiskolá-
sokkal zsúfolásig megtelt terem-
ben, és még így is voltak olyanok, 
akik jelezték ugyan részvételi szán-
dékukat, de már nem jutott nekik 
hely. Az esemény szervezésében és 
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A Debreceni Vegyipari Szakgimnázium alkotása

A rekordkísérlet központjában, a Szent István Egyetem Budai 
Campusában készült felvételek
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kötetet írt, amelyek közül kiemelke-
dő jelentőségű a Bűvös táblázat című, 
a periódusos rendszer kultúrtörténe-
tével foglalkozó mű. 

A periódusos rendszer éve további 
rendezvényeinek jelentős része tudo-
mányos vagy ismeretterjesztő elő-
adás volt. Ezek közül kiemelkedik a 
Magyar Tudományos Akadémia 
Kémiai Osztálya által május 8-án, az 
MTA Székházában, elsősorban a ké-
mia tudományán belül dolgozó 
szakemberek számára szervezett 
előadássorozat, amelynek a címe 
150 éves, örökifjú periódusos rendszer 
volt. Az egyes előadások címeiből 
(„A jóslatoktól a tényekig a periódu-
sos rendszerben”, „Az elemek szüle-
tése”, „Hat kitűző nyomában – Ele-
mek és női tudósok”, „Most minden 
arany, ami fénylik”, „Az ezerarcú 
arany a nanovilágban”, „Változatok 
négy elemre”) is jól látszik, hogy a 
rendezvény igen széles tudományos 

támogatásában a Magyar Tudomá-
nyos Akadémián kívül a Magyar 
Kémikusok Egyesülete és a Richter 
Gedeon gyógyszergyár vállalt jelen-
tős szerepet.

Talán a periódusos rendszer évének 
is köszönhető, hogy május 4-én, az 
idei rendes Közgyűlésén a Magyar 
Tudományos Akadémia Elnöksége a 
tudomány népszerűsítése érdekében 
kifejtett eredményes újságírói tevé-
kenysége elismeréseként Akadémiai 
Újságírói Díjban részesítette Lacza 
Tihamért. A pozsonyi rádió magyar 
nyelvű adásának nyugalmazott 
szerkesztője, Hevesi Endre-díjas tu-
dományos újságíró több szlovákiai 
magyar folyóirat, különösképpen a 
Szabad Újság és a Hét szerkesztője-
ként és a Szlovák Rádió magyar adá-
sának szerkesztő-riportereként vég-
zett kiemelkedő munkát, több 
mint negyven könyvet fordított le 
magyarra, számos ismertterjesztő 

gondolatkört fogott át. Szintén első-
sorban szakmai közönségnek szólt a 
Magyar Kémikusok Egyesülete által 
2019. június 24. és 26. között, Eger-
ben szervezett Vegyészkonferencia 
első két előadása (címük „Nukleáris 
asztrofizika, avagy hogyan töltik föl 
a csillagok a periódusos rendszert?” 
és „Hirtelen megvilágosodás vagy 
lassú szükségszerűség: a periódusos 
rendszer megalkotása”), s hasonló 
szerepe volt az Eötvös Loránd Fizi-
kai Társulat által Sopronban meg-
szervezett Magyar Fizikus Vándor-
gyűlés augusztus 21-én elhangzott 
nyitóelőadásának is, amelynek a címe 
„A periódusos rendszer első 150 éve” 
volt. Ezt a sort december 11-én zárta 
a Magyar Tudományos Akadémia 
Debreceni Akadémiai Bizottsága ál-
tal meghirdetett „A periódusos rendszer 
kémiai, tudománytörténeti és filozófiai 
jelentősége” című előadása.

Diákok a központban
Lényegesen több ismereterjesztő ese-
mény szólt általános és középiskolás 
diákoknak. Az ünnepi évet azzal is 
sikerült emlékezetesebbé tenni, 
hogy a magyar középiskolák a több-
nyire súlyosan elavult régiek helyett 
új, a legfrissebb információkat is 
pontosan mutató fali periódusos 
rendszert kaptak, amelyet augusztus 
végén, a tankönyvcsomaggal 
együtt kézbesítettek az intézmé-
nyeknek. A periódusos rendszer tör-
ténetéről szóló előadást hallgathattak 
meg az Irinyi János Országos Kémia-
verseny döntőjének 9. és 10. osztályos 
résztvevői április 7-én, Debrecenben, 

A szerző előadása az MTA-ban

Kreatív alkotás a 
Debreceni Vegyipari Szakkollégiumból

Rekordkísérlet a Pécsi Nagy Lajos Gimnáziumban
(FORRÁS: LAUFER LÁSZLÓ, DUNÁNTÚLI  NAPLÓ)



majd az év során később a szolnoki 
Tiszaparti Római Katolikus Általá-
nos Iskola és Gimnázium, a Kecske-
méti Református Gimnázium, a 
kecskeméti Katona József Gimnázi-
um, a pécsi Nagy Lajos Gimnázium 
és a mohácsi Kisfaludy Károly Gim-
názium diákjai. A Debreceni Szak-
képzési Centrum Vegyipari Szakgim-
náziumban 2019. november 25. és 
29. között rendezték meg a Periódu-
sos rendszer hetét, amely alatt minden 
napra jutott valamilyen, a diákok 
fantáziáját megmozgató, az elemek-
kel kapcsolatos feladat. November 
16-án a Budapesti Műszaki és Gaz-
daságtudományi Egyetem is meg-
nyitotta kapuit az általános iskolások 
számára Gyerekegyetem Plusz néven, 
ahol a periódusos rendszer történeté-
ről szóló előadást 400 főnél is népe-
sebb közönség hallgatta végig.

Az év utolsó részére maradt az a két 
rendezvény, amely a legnagyobb 
tömegeket mozgatta meg. Az első 
ezek közül a Magyar Kémikusok 
Egyesülete Kémiatanári Szakosztá-
lya, a Budapesti Műszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetem, Vegyész-
mérnöki és Biomérnöki Kara és az 
Egri Eszterházy Károly Egyetem 
által közösen meghirdetett non-
stop kísérleti bemutató verseny volt. 
Ennek első fordulójában a diákok-
nak kémiai elemekkel kapcsolatos 
kísérletekről kellett videófelvételt 
készíteniük és beküldeniük, ezek 
közül a nyolc legjobb november 19-
én a Műegyetemen szervezett dön-
tőben élőben is előadhatta bemuta-
tóját. A verseny első díját a soproni 
Széchenyi István Gimnázium há-
romfős, Timangyalok nevű csapata 
nyerte el, akiknek már a neve is 
arra utalt, hogy a nyelvújítás korá-
ban timany néven is emlegetett elem, 

az alumínium tulajdonságait mutat-
ták be tíz percben. A döntő teljes 
programja megtekinthető az Inter-
neten (https://www.youtube.com/
watch?feature=youtu.be&v=8A-
ZHFr7XWk).

A periódusos rendszer évének ma-
gyarországi záróeseménye december 
13-án egy nagyszabású, sok helyszí-
nen egyszerre megtartott flashmob 
volt a nagy Periódusos Rendszer 
Performansz Magyar Rekord felállítási 
kísérlet címen. A cél minden hely-
színen a periódusos rendszer vala-
mely változatának innovatív létre-
hozása vagy bemutatása volt egyedi 
performansz formájában egy iskola 
vagy valamely közösség 118 (vagy több) 
tagjának szereplésével. A rekordállítási 
kísérletre összesen 72 intézmény re-
gisztrált hazánk területéről: ezek közül 
négy volt egyetem, a többi általános és 
középiskola. A performanszokat a 
legtöbb helyszínen jelentős sajtóér-
deklődés kísérte, egyidejű megkez-
désükhöz délelőtt 11 óra előtt 5 
perccel a Kossuth rádió adta meg a 
jelet. A rekordállítási kísérlet köz-
pontja Budapesten, a Szent István 
Egyetem Budai Kampuszán, az 
Élelmiszertudományi Karon volt, 
az itt szervezett flashmobon részt 
vett a Magyar Rekordok regisztrátora. 
Ezen sorok írásakor sajnos még nem 
világos, hogy sikeres volt-e a rekordál-
lítási kísérlet, vagy sem.

A periódusos rendszer évének leg-
nagyobb eredménye minden bizony-
nyal az, hogy nagyon sok diáknak si-
került megmutatni a kémia egy olyan 
arcát is, amely remélhetőleg vonzób-
bá teheti a természettudománnyal 
foglalkozó, sajnos az utóbbi időben 
igencsak megfogyatkozott számú is-
kolai tanórákat is.

Lente Gábor

Nyelv és Élet

Nevetlenfalu

Lapunk tavalyi, június 7-i számában 
közöltük Gyárfás Endre   Óvónevek cí-
mű cikkét. Szerzőnk azt mutatta be, 
hogy pogány kori őseink nem szégyen-
kezve vagy átkozódva nevezték cseme-
téiket így: Szemét, Haláldi, Mavagy, 
Nemél, hanem oltalmazásul. E névadás-
sal ravaszul azt sugallták az ártó-rontó 
szellemeknek, hogy „a csecsemő érték-
telen, csak egyetlen napig él, sőt egyál-
talán nem él. Nem érdemes tehát elra-
gadni.” Szerzőnk azt is hozzátette, 
hogy települések is kaphattak oltalmazó 
elnevezést, s erre is adott egy-két példát.

Pár hétre rá  Békássy Csaba olvasónk-
tól figyelemre méltó hozzászólást kap-
tunk a cikkhez. Rövidítve idézzük is 
sorait. „Véleményem szerint  »Nevet-
lenfalu« neve nem tartozik ebbe az ér-
dekes tárgykörbe, mert tudomásom 
szerint egész más eredete van a falu ne-
vének. Eredetileg Gyakfalva  volt a neve. 
A szótő ősmagyar szó. Jelentései: üt, vág, 
szúr, a negyedik jelentés pedig olyan ak-
tust jelent, amely már a »négybetűs sza-
vak« közé tartozik. A falu neve régi térké-
peken még »Gyakfalva«-ként volt feltün-
tetve, a cirill betűs térképeken egészen a 
közelmúltig »Djakovó«-ként volt írva. 
A falu lakói nem nagyon örültek e név-
nek, nem akartak otromba tréfálkozás 
célpontja lenni, ezért választották a Nevet-
lenfalu  nevet.  Ezt a névválasztást egyéb-
ként vendégfogadó alkalmakkor el szok-
ták mesélni (némi pironkodás közepette) 
a »Kárpátalja-Expressz«  utasainak.”

Ám a szakirodalomból azt is kiderít-
hetjük, hogy a Gyakfalva névnek erede-
tileg semmi köze a  régi magyar igéhez, 
ugyanis első tagja a személynévként és 
köznévként egyaránt élő, ’tanult em-
ber, írnok’ jelentésű  deák – diák szó. 
Csakhogy ennek az ország több részé-
ben is kifejlődtek palatalizálódott, jésült 
gyják, gyjak, gyak stb. ejtésformái, s ezért 
egy idő után a Gyakfalva formát a falu 
lakói is illetlennek kezdték érezni. Ekkor 
döntöttek a névváltoztatás mellett, s 
ezért lett adataink szerint 1619-től  Ne-
vetlenfalu a település neve.

G. L.

Szerkeszti: 
GrÉtsy lászló
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

MMXX =2020.  A lap páros példányaiban jelentkező rovatunk most nyitja új évadát a 
húszas év második számában: 20–02. Ennyi alliteráció, szimmetria a datálás-

ban bőven elég szerencsehozónak. A többit bízzuk a jövőre, ami sokszínűséget ígér, de rejtekezik. 
Nem teheti sokáig. A remény megidézi és kivárja a fagyoldó-ködoszlató napfényt, de többnyire van 
saját meg-megújuló energiaforrása is.

H. J. 

1. Kovács Zsolt (Szabadbattyán, hzsl@freemail.hu) – 
Várakozás

2. Nyisztor Miklós (Debrecen, nyisztor40@gmail.com) – Fehér 
viseletben

1 2

6
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3. Birikiné Nyéki Andrea (Tarnaörs, birikineandi@gmail.com) – 
Ezüstlakodalom – Egyik Mátra-túrámon találkoztam ezzel a két, 

csipkébe öltözött öreg fával 

4. Dr. Szegedi Viktor (Szeged, szegv@yahoo.com) – Szöveg 
nélkül

5. Géczy István (Ónod, modellezos@gmail.com) – Lábunk alatt 
ködölt a Bükk… – A horizonton a Mátra csúcsai

6. Mendei Csaba (Makó, mendeicsaba@gmail.com) – 
Herkulesfürdői emlék – A Cserna völgyét követve, amikor Sissi 

kedvenc kilátójához értünk, ez tárult elénk. Ő is így láthatta

3 4

5
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AGYI AKTUALITÁSOK

A közelmúltban felmerült, hogy 
a szklerózis multiplex eseté-
ben is létezik egy úgynevezett 

prodróma, vagyis egy olyan szakasz, 
amikor a jellegzetes tünetek még nem 
jelentkeznek, viszont a betegségi fo-
lyamatok kibontakozása már megkez-
dődött. Egy új kutatás szerint ez a 
prodromális szakasz talán meghatá-
rozható lehet a vérből, aminek nagy 
haszna lehetne a betegség kezelésében.

Autoimmun betegség
A szklerózis multiplex egy demielináló 
zavar, vagyis az idegsejtek nyúlványa-
it burkoló mielinhüvelyek szétesésé-
vel jár, amit sokszor a mielinhüvely 
által burkolt axon pusztulása követ. 
A betegség kifejezetten a központi 

SZELÍDÍTHETŐ  
A SZKLERÓZIS MULTIPLEX?

idegrendszert támadja, ahol a fehér-
állományban helyezkednek el a 
mielinizált idegsejtnyúlványok. A tü-
netek attól függnek, hogy konkrétan 
hol keletkezik sérülés és persze attól, 
hogy az mennyire súlyos. Gyakori tü-
netek például az izomgyengeség vagy 
-merevség, koordinációs és egyensúlyi 
problémák, beszédzavarok, látási 
problémák, fájdalom, illetve hangulati 
zavarok. Jellegzetes még az Uhthoff-
jelenség, melynek lényege, hogy a 
szklerózis multiplex tünetei jelentősen 
rosszabbodnak, ha a beteg testhőmér-
séklete megnövekszik, akár a láz vagy 
a testmozgás miatt, akár külső ténye-
zőkből kifolyólag (időjárás, szauna, 
forró fürdő). A jelenség hátterében az 
állhat, hogy a mileinhüvelyüktől meg-
fosztott nyúlványokban az ingerület-
vezetés hő hatására lelassul vagy akár 
teljesen gátlódik.

A szklerózis multiplex hátterében 
eleinte fertőzést, illetve keringési za-
vart feltételeztek, ám mára egyre va-
lószínűbbnek tűnik, hogy az autoim-
mun betegségek közé sorolható. A ge-
netikai vizsgálatok szerint a betegség-
gel kapcsolatba hozható gének jelentős 
részének az immunfolyamatokhoz 
köthető jelátvitelben van szerepe, 
illetve a betegség lefolyása is hason-
lít más autoimmun zavarokéhoz. 
Az esetek nagyobb részét (mintegy 
85 százalékát) a relapszáló-remittáló 
kategóriába (relapsing-remitting 
multiple sclerosis - RRMS) lehet so-
rolni: a tünetek rohamszerűen jelent-
keznek (relapszus), néhány hét vagy 
hónap után javarészt eltűnnek (re-
misszió), viszont bizonyos tünetek ál-
landósulhatnak. Ez a mintázat 5-25 év 
elteltével általában átmegy a másodlagos 

progresszív formába (secondary 
progressive MS - SPMS), amikor a tü-
netek fokozatosan rosszabbodnak, de 
már nem alakulnak ki relapszusok. 
A betegek mintegy 10 százaléka az 
elsődleges progresszív formával 
(primary progressive MS - PPMS) di-
agnosztizálható, náluk a betegség 
kezdetétől fokozatosan súlyosbodnak 
a tünetek. A betegek egy részénél a 
tünetek viszonylag enyhe formában 
jelentkeznek, de az is előfordul, hogy 
a tünetek rohamosan rosszabbodnak, 
és akár halálhoz vezetnek.

Azonosítható kezdet?
Az utóbbi időben felmerült az a lehető-
ség, hogy már a betegség diagnoszti-
zálását megelőzően is zajlanak a be-
tegségi folyamatok, vagyis van egy 
prodromális szakasz. A prodróma 
megléte hasznos lehet, mert ha már ek-
kor sikerül azonosítani a bajt, talán 
hatékonyabbak lehetnek a kezelések. 
A prodróma létezését több közvetett 
megfigyelés vetette fel. Először is, a fe-
hérállomány léziói egyes esetekben 
már a klinikai tünetek jelentkezése 

A szklerózis multiplex világszerte nagyjából két és fél millió embert érint, általában 20-40 éves kor 
között jelentkezik változatos tünetekkel, melyek többnyire fokozatosan rosszabbodnak. Napjainkban 

számos lehetőség van a betegség kezelésére, előrehaladása lassítható.

A szklerózis multiplexre jellemző fehérál-
lományi léziók első ábrázolása 1838-ból. 

A betegséget először Jean-Martin Charcot 
írta le 1868-ban (FORRÁS: CARSWELL, 1838).

A szklerózis multiplex főbb formáit a tünetek 
megjelenésének módja alapján kategorizálják 

(FORRÁS: DRUGS.COM).
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tehát úgy tűnik, hogy az SM eseté-
ben elkülöníthető egy prodromális 
szakasz, amiben már kimutathatóan 
megkezdődnek a betegségi folyama-
tok, viszont a tünetek még nem nyil-
vánulnak meg markánsan.

Jó lenne, ha lenne…?
Fontos megjegyezni, hogy a vizs-
gálatot viszonylag kicsi, 120 főből 
álló mintán végezték el (ebből 60 
személyt diagnosztizáltak SM-mel), 
tehát fontos lenne nagyobb adatbá-
zisokon is elvégezni az elemzése-
ket. A megbízhatóan kimutatha-
tó prodróma megléte azért lehetne 
előnyös, mert már a klinikai tünetek 
megjelenése előtt meg lehetne kezde-
ni a gyógykezeléseket, amivel talán 
enyhíthető lenne a betegség lefolyása.

Már jelen pillanatban is ismeretes, 
hogy a túlsúly, a dohányzás és a 
D-vitamin hiánya jelentősen megnö-
velik az SM kialakulásának esélyét, 
így például ezen rizikófaktorok meg-
szüntetése lehet az első lépés az 
SM prodrómájának azonosítása 
után. A 2000-es évek óta több olyan 
gyógyszer van forgalomban, amik 

ugyan különböző hatásmechanizmus-
sal, de a gyulladási folyamatokat gátol-
ják, és sikeresnek bizonyultak a szkleró-
zis multiplex előrehaladásának enyhíté-
sében. Ezek közül a leghatékonyabbnak 
eddig a natalizumab nevű antitest bi-
zonyult. Ez azt a receptort teszi műkö-
désképtelenné, ami az immunsejtek 
(pontosabban T-sejtek) idegrendszerbe 
jutását teszi lehetővé, és jelentősen csök-
kenti a relapszusok számát, illetve az 
esetek nagy részében az új fehérállomá-
nyi léziók kialakulását is meggátolja. 
A sok pozitívum mellett azonban az 
sem hanyagolható el, hogy a gyógyszer 
néhány esetben egy ritka, gyakran ha-
lálos kimenetelű fertőzés kialakulásá-
hoz vezetett. A dimetil-fumarát és a 
teriflunomid is hatásosak a szklerózis 
multiplex kezelésében, és noha ezek ha-
tékonysága elmarad a natalizumabhoz 
képest, jóval biztonságosabbak attól. 
A prodróma megléte és megbízható 
azonosítása tehát lehetőséget adna a ke-
zelések korábbi megkezdésére, ami va-
lószínűleg enyhítené a betegség lefolyá-
sát is, ezért lenne fontos alátámasztani a 
most közölt eredményeket.

ReichaRdt RicháRd

előtt kialakulnak. Több epidemiológiai 
adatbázis elemzése is ahhoz a konk-
lúzióhoz vezetett, hogy a később 
SM-mel diagnosztizált betegek már a 
diagnózist megelőző években is jóval 
több esetben fordultak egészségügyi 
szakemberhez, ami talán az SM be-
tegségi folyamatainak következmé-
nye. Egy közgazdasági vizsgálat azt 
mutatta ki, hogy a diagnózist meg-
előző években a későbbi betegek be-
vétele jelentősen lecsökken, és gyako-
ribb körükben a munkanélküliség, 
ami feltehetőleg az SM okozta kogni-
tív deficitekre vezethető vissza.

Ezek alapján tehát elképzelhető, hogy 
az SM-nél megjelenik egy prodromális 
szakasz, és erre keresett közvetlenebb 
bizonyítékot egy nemzetközi kutató-
csoport. Az SM esetében a fehérállo-
mány léziói, illetve a sejtnyúlványok 
degenerációjakor felszabaduló anyagok 
(például neurofilamentumok könnyű 
lánca) segítik a diagnosztikát. Az előb-
bi képalkotó eljárásokkal, az utóbbi 
akár a vérszérum analízisével is kimu-
tatható. A neurofilamentumok az 
idegsejtek sejtvázának felépítésében 
vesznek részt, és az axonok pusztulá-
sakor a neurofilamentumok könnyű 
láncai az idegszövet intercelluláris te-
réből az agy-gerincvelői folyadékba 
és a vérbe is eljutnak.

A vizsgálathoz az Amerikai Védelmi 
Minisztérium által létrehozott adatbá-
zist használták a kutatók. A hadsereg-
be belépő személyek vérmintáihoz fér-
tek hozzá, akiktől a belépéskor, illetve 
később is vesznek mintákat. A kutatók 
kiválasztották azokat a személyeket, 
akiknél a későbbiekben szklerózis mul-
tiplexet diagnosztizáltak, és mellé-
jük olyan kontrollokat választottak, 
akik korban és a mintagyűjtések 
időpontját tekintve megfelelőek vol-
tak. A neurofilamentumok könnyű 
láncainak vérszérumban mérhető 
mennyisége jelentősen magasabb volt 
a később SM-mel diagnosztizált sze-
mélyeknél, sőt a könnyű lánc mennyi-
ségének megemelkedése már akár a 
diagnózis előtt 6 évvel is kimutatha-
tó, ráadásul a diagnózis időpontjá-
hoz közeledve egyre nagyobb mér-
tékű a könnyű lánc szérumban mér-
hető koncentrációja. Ezek alapján 

A neurofilamentumok az idegsejtek nyúlványainak sérülésekor szabadulnak fel,  
az agy-gerincvelői folyadékban és a vérben is megjelennek 

(FORRÁS: KHALIL ÉS MTSAI., 2018 – NATURE REVIEWS NEUROLOGY).
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2. fejtörő – Sárdi Tibor feladványa

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

ményes gondolkodást kívánunk!

3. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

A betűvel jelzettek közül melyik szó 
illik legjobban a kérdőjel helyére?

1. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

Megoldás: 3. Nevelő

(A többi szó elejéről bármennyi betűt elhagyva a szó értelmes marad.)
 

2. fejtörő – Sárdi Tibor feladványa

Megoldás:

3. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: 12

(A bal felső sarokból 4, a jobb felsőből 1, a második sorból 3,  
a harmadik sorból 3, a bal alsó sarokból 1 útvonal indul.)

A számozott ábrák közül melyik nem illik a sor következő helyére?

Kösse össze az azonos figurákat úgy, hogy az összekötő vonalak 
ne keresztezzék egymást! Az összekötő vonalaknak a játéktábla 

valamennyi üres celláján át kell haladniuk.



Tökéletlen csomagolások

Ha egy áru csomagolása sérült, akkor a fogyasz-
tók sokkal kevésbé szívesen vásárolják meg, mint 
az ép termékeket. Egy kutatás során azt találták, 
hogy az emberek 75 százaléka nem venne meg 
olyan mélyhűtött élelmiszert, amelyiknek a cso-
magolása nem ép. Ráadásul a vásárlók 55 százalé-
ka állította, ha azt látná, hogy egyetlen termék 
csomagolása sérült, akkor abból a márkából egyál-
talán nem vásárolna, vagyis nem venné meg a hi-
bátlan csomagolású élelmiszert sem.

A sérült termékektől való „irtózás” logikusnak 
tűnik, mert ha a csomagolás nem ép, akkor lehet, 
hogy maga a termék is károsodott. Azonban pszi-
chés reakcióink nem mindig annyira észszerűek, 
amennyire szeretnénk annak látni azokat… 
Katherine White, a University of British Columbia 
kutatója munkatársaival együtt kísérletsorozatot tervezett 
annak megállapítására, hogy az ítéletalkotás ilyen helyzet-
ben valóban megmarad-e a racionális keretek között, vagy 
esetleg hajlamosak vagyunk túlzásokba esni. Ha ez utóbbi 
az igaz, akkor a fogyasztói attitűdnek akkor is kedvezőtle-
nül kell változnia, ha a csomagolás sérült ugyan, de a hiba 
nyilvánvalóan nem rontja a termék minőségét. 

White és munkatársai egyik kísérletük 153 résztvevőjé-
nek három barbecueszószos flakont mutattak. Az egyik 
flakon teljesen ép és szabályos volt, a másikon ferde volt a 
címke, a harmadikon pedig egyenesen állt ugyan a címke, 
de volt rajta egy kis szakadás. A résztvevők mindhárom 
terméket értékelték, és az eredményekből kiderült, hogy 
a szakadt címkés termék sokkal negatívabb megítélést 
kapott, mint a másik kettő. Ez azt jelzi, hogy nem egy-
szerűen esztétikai hatásról van szó, nem az rontotta az ér-
tékelést, hogy a termék szépséghibás.

A kutatók magyarázata szerint az olyan sérülés, mint a 
címkén levő szakadás, azt sugallja, hogy valaki már meg-
fogta a flakont, és emiatt a termék beszennyeződhetett. 
Az esetleges szennyeződés nagyon fontos szempont, már 
régebben kimutatták, hogy egy termék vonzereje nagy-
mértékben csökken, ha azt már valaki megérintette vagy 
valamilyen gusztustalan dolog volt a közelében.

Egy 2007-ben végzett kísérletben például a résztvevők 
feladata az volt, hogy többféle szempontból értékeljenek 
különféle árucikkeket; többek között meg kellett hatá-
rozniuk, milyen minőségűnek tartják és mennyire szíve-
sen próbálnák ki azokat. Az értékelésre kijelölt termék 
vagy csokis keksz volt, vagy egy csomag, gyűrűs noteszba 
tehető jegyzetlap. Ezeket a tárgyakat egy bevásárlókocsiban 

mutatták be a kísérlet résztvevőinek, néhány más termék 
társaságában. A „trükk” az volt, hogy bizonyos esetekben 
egy csomag intimbetét hozzáért a megítélésre váró tár-
gyakhoz. Noha egy bontatlan csomag betét semmiféle 
szennyeződést nem tartalmaz, az még valamennyire vár-
ható volt, hogy a keksz kevésbé lesz vonzó, ha az intim 
betétek alól kandikál ki. Az azonban már valóban megle-
petést okozott, hogy a résztvevők a noteszlapokat is 
gyengébb minőségűnek és kevésbé kipróbálandónak ítél-
ték, ha hozzáértek a betét csomagolásához.

Ezek az eredmények azt jelzik, hogy ilyenkor valamiféle 
irracionális folyamat zajlik gondolkodásunkban. Ez való-
ban így is van, de azért a reakció nem teljesen észszerűtlen. 
A látszólag értelmetlen elhúzódás a sérült címkéjű, valaki 
más által már valószínűleg megérintett tárgyaktól annak a 
következménye, hogy működésbe lép a „viselkedéses im-
munrendszerünk”. Ez nem más, mint azoknak a hajlamok-
nak az együttese, melyek arra ösztönöznek bennünket, 
hogy kerüljük a feltehetően fertőző dolgokat. Az elhúzódás 
nem gondolkodás eredménye, hanem az evolúció során ki-
alakult késztetés: távoli őseink túlélését növelte, ha nem esz-
nek meg, nem fognak meg olyan dolgokat, melyek rend-
ellenesek, azaz szennyezettek, fertőzőek lehetnek. A visel-
kedéses immunrendszer, mint a legtöbb védelmi mechaniz-
mus, akkor hatékony, ha túlzott érzékenységre van 
„beállítva”, hiszen egy téves riasztás sokkal kisebb kárral jár, 
mint a fel nem ismert valódi veszély. Ezért már egy szakadt 
címke látványa is megszólaltatja a lelki vészcsengőket, de 
voltaképpen nem panaszkodhatunk, hiszen ez az örökölt 
óvatosság is hozzájárult ahhoz, hogy egyáltalán itt vagyunk.

Mannhardt andrás

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

Micsoda idők (SZŰCS ÉDUA RAJZA)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

E-cigit szív a gyermekem – 
mit tegyek?

Azt már – remélhetőleg – minden 
szülő tudja, hogy az elektronikus 

cigarettázás („vaping”) káros az egész-
ségre. Júlusban az Egészségügyi Világ-
szervezet (WHO) programmenedzse-
re azt hangoztatta, hogy az új termé-
kek fejlesztésének egyedüli célja, hogy 
a dohánycégek kiterjeszthessék piacai-
kat. Hiába hivatkoznak arra a gyártók, 
hogy sem füst, sem kátrány nem kelet-
kezik, de a nikotin továbbra is kifejti 
káros hatását. Ráadásul nem csak az.

A nikotinon túl több oka is van az 
e-cigaretta által okozott betegségek-
nek és haláloknak – írta a Nature. 
A kutatókat és az orvosokat egy-
aránt felkészületlenül érte ez a divat, 
amely rövid időn belül körülbelül 

csökkent, a vaping „újra termelte” a 
tinédzserek érdeklődését a nikotin-
termékek iránti. 

Ha tehát egy szülő megtudja, hogy 
a gyermeke is használja az e-ciga-
rettát, érveljen azzal, hogy számos 
kísérlet szerint lipidek halmozódnak 
fel az e-cigarettáknak kitett egerek 
tüdőmakrofágaiban. Az e-cigarettá-
ban használt olaj károsítja az emberi 

Egy dinoszaurusz 
tökéletlen arca

Kutatók egy csapata a Styracosaurus 
nevű galléros dinoszauruszhoz 

tartozó olyan koponyát fedezett fel, 
mely az utóbbi idők talán legfonto-
sabb információit szolgáltatja a tekin-
tetben, hogy a paleontológusoknak 
mennyire körültekintően kell eljár-
niuk, amikor egy tudományra néz-
ve új dinoszauruszfajt szeretnének 
leírni. A kutatók a Hannah becenevet 
adták az állatnak, mely megközelítő-
leg 5 méteres lehetett, növényevő 
volt, a feje hátsó felén levő csontgal-
lérján pedig egy jellegzetes, legyező-
szerű tüskesor ékeskedett. Ez a tüske-
sor Hannah tudományos szempont-
ból legfontosabb testrésze, minthogy 
általa a gallér nem szimmetrikus.

A Hannah fejformájának okait 
kutató csapat munkáját Robert B. 
Holmes, a kanadai Albertai Egye-
tem munkatársa vezette. Gazdagon 
illusztrált munkájukat a Cretaceous 
Research nevű tudományos folyóirat 
közölte. Hannah koponyáját Scott 
Persons, az Albertai Egyetem akkor 
végzős hallgatója fedezte fel még 
2015-ben, egy, a Dinosaur Provincial 
Parkban tett terepgyakorlat során.

„Ha paleontológusok találnak egy 
dinoszauruszkoponyát, amelynek hi-
ányzik az egyik fele, szinte magától 

rikusak. Hannah koponyája kiválóan 
bemutatja nekünk, hogy ez a dinoszau-
ruszok esetében sem volt másképp.”

Hannah koponyagallérján olyan 
fokú különbségeket lehet látni, hogy 
a paleontológusok szerint ez komoly 
kérdéseket vet fel. Úgy vélik, hogy ha 
a gallér két felét külön-külön találták 
volna meg (ha Hannah koponyája 
valamilyen okból mondjuk szétesett 
volna az állat halála után), könnyen 

1300 amerikait betegített meg és 
közülük 26-an meghaltak. A New 
England Journal of Medicine ok-
tóber elején közzétett egy jelen-
tést arról, hogy a megbetegedettek 
olyan patronokat használtak, ame-
lyek tetrahidrokannabinolt (THC) 
tartalmaztak – a marihuána aktív 
összetevőjét –, és amelyet olajos 
vegyszerekkel tovább hígítottak. 
A helyzet drámai. Egy éve az ame-
rikai kábítószerügyi intézet, a Na-
tional Institute on Drug Abuse szerint 
az amerikai főiskolásoknak 37 szá-
zaléka már használta az e-cigaret-
tát. A gyümölcsös ízekkel, valamint 
a kényelmes és gyakran könnyen 
elrejthető eszközökkel kombinálva 
úgy tűnik, hogy a „vaping” ipar si-
keresen érte el a tinédzserek piacát. 
Bár a köreikben a cigarettahasználat 

értetődőnek tartják, hogy a hiányzó fél 
tükörszimmetrikusan megegyezik a 
meglelt koponyarésszel – magyaráz-
ta Persons, a koponya megtalálója. 
– Nos, úgy tűnik, hogy ez korántsem 
olyan magától értetődő. Ma is számos 
olyan állatcsoportot ismerünk, ahol a 
fej vagy annak különböző képletei nem 
tükörszimmetrikusak. Gondoljunk csak 
például a szarvasbikák agancsaira, me-
lyek elágazásai szinte sohasem szimmet-

Hannah, a Styracosaurus koponyája alul- (balra) és felülnézetben (jobbra). Érdemes megszá-
molni a fej gallérjának két oldalán levő tüskéket. (KÉP: HOLMES ÉS MTSAI, 2019)
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légutakat, és a tüdőben fenntartja a 
felületaktív anyag kóros szintjét. Rá-
adásul néhány e-cigarettatermékben 
kétszer akkora a nikotin koncentráci-
ója, mint a normál cigarettákban  Je-
lenleg még szinte semmilyen kötelező 
szabvány nincs az e-cigaretták belső 
tartalmára vonatkozóan. Ezért minden 
gyártó maga dönti el, hogy mit tesz 
bele ezekbe a termékekbe.

Brian Jenssen, az Amerikai Gyer-
mekgyógyászati   Akadémia (AAP) 
szóvivője a személyes minta fon-
tosságát hangsúlyozta. Az egyik 
legfontosabb tényező abban, hogy a 
tinédzserek cigarettázóvá válnak, az 
nem más, mint az a szülő, aki maga 
is dohányzik.S ha a szülő leteszi a ci-
garettát, az példaértékű az e-cigaretta 
esetében is – tette hozzá. 

Szegő MiklóS

akik normális időben ebédeltek, 
sokkal több súlyt veszítettek a 20 
hét alatt, mint akik délutánra időzí-
tették az ebédet – holott mindkét 
csoport ugyanazt a napi kalóriát 
fogyasztotta, nagyjából azonos 
edzésmennyiség és ugyanannyi al-
vás mellett. Ami ez utóbbit illeti, a 
kutatók felhívták a figyelmet a dél-
utáni „sziesztára” (nekik könnyű, 
Spanyoloroszágban ez bevett szokás) 
– ha az ebéd után pihenés helyett ro-

pival, kávéval vagy cukros itallal 
próbálunk meg éberek maradni, 
az szintén hízlal.

Egy másik megközelítés, ame-
lyet Nancy Clark, a sport-fitnesz 
dietológus javasolt, hogy a napi 
bevitelt osszuk el négy egyen-
lő étkezésre – reggelire, ebéd-
re, második, délutáni ebédre és 
vacsorára. Szerinte így mindig 
lesz elegendő energiánk a napi 
tevékenységhez. Egy olasz ta-
nulmány pedig megállapította, 
hogy 25 százalékkal növelheti a 
fogyást, ha mindennap a kalória 
70 százalékát megesszük a reg-
geli és az ebéd között, a másik 
30 százalékot pedig délutáni 
snackként és vacsoránként. Az eb-
ben a kísérletben résztvevők napi 
600 kalóriával lettek könnyebbek. 
Ráadásul több testzsírt veszítettek 
és hatékonyabban használták az 
inzulint, ami segíthetett számukra 
elkerülni a cukorbetegséget.

Sze. M.

két különböző dinoszauruszfaj 
gallérdarabjaiként azonosíthatták 
volna azokat.

„A koponya nagyon szépen prezentálja 
számunkra, hogy egyazon dinoszaurusz-
génuszon belül micsoda elképesztő alak-
tani változatosság lehet – tette hozzá 
Robert B. Holmes. Szerinte az a tény, 
hogy Hannah koponyájának gallérjai 
a szarvasok agancsaihoz hasonlóan 
eltérő alakúak, az arra utal, hogy 
a korábban leírt fajok némelyikét 
komoly revíziónak kell majd alávet-
ni. Ez azért nagyon fontos, mert sok 
olyan dinoszauruszfaj van, melyek ko-
ponyáit csak töredékekből ismerjük.

Hagyományosan az adhatja egy 
tudományos szempontból fontos 
dinoszauruszlelet becenevét, aki meg-
találta. „Hannah a kutyám után kapta a 
nevét – árulta el Persons, aki ma már 
múzeumi kurátor. – Szeretem a ku-
tyámat, és tudtam, hogy ő otthon vár 
engem, és hiányzom neki, míg én az 
ásatáson dolgozom.”

A becenév ellenére a kutatók nem 
tudják, hogy Hannah hím, avagy 
nőstény állat volt-e. Ahmed Qureshi 
és Baltej Rupal, az Albertai Egyetem 
Mérnöki Karának végzős hallgatói-
nak segítségével lézeres műszerekkel 
beszkennelték Hannah koponyáját, és 
az eredményekből összeállított 3D-s 
modellt így már a világon bármely 
kutató elérheti és le is töltheti a számí-
tógépére. Persons ehhez röviden any-
nyit fűzött hozzá: „Ez a paleontológia 
jövője. Digitális dinoszauruszok”.

Sz. M.

A legfontosabb, hogy 
mennyit eszünk

Reggelizz mint a császár, 
ebédelj mint egy király, va-

csorázz mint egy koldus! Vala-
hogy így szólt a régi parancso-
lat, amelyet szüleink hagytak 
ránk, de amelyet ma már egy-
általán nem tartunk be. Reggel 
mindenki rohan és a császári 
reggeli helyett jó ha egy gyors 
kávéra futja. Ebédidő sincs 
mindenhol, jobb esetben ha be-
kapunk egy szendvicset vagy 
egy gyorsételt, amelyről min-
denki tudja, hogy egészségte-
len. Este pedig kiadós vacsorá-
val kényeztetjük kifáradt tes-
tünket, annak minden hátrá-
nyával együtt, azaz, hogy 
például nem tudunk nyugod-
tan aludni.

Nagyjából éppen ez a lényege 
a Medicalexpress két cikkének 
is. Az American Journal of Clinical 
Nutrition egyik tanulmánya szerint 
a legújabb kutatások alapján most 
ott tart a szakmai konszenzus, hogy 
fontosabb, mikor eszünk, mint hogy 
mit eszünk. A spanyol Murcia Egye-
tem kutatói 420 résztvevőt követtek 
egy 20 hetes súlycsökkentő prog-
ramban. Mindannyian mediter-
rán életmód szerint átkeztek, ahol 
az ebéd volt a nap fő étele. Azok, 

Délutáni étkezés, 1739 (FRANÇOIS BOUCHER)
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Csodaszarvas-vadászok

Ugye mindenki tudja a folytatást: 
„Száll a madár, ágrul ágra…” A cso-

daszarvas legendáját legtöbben Arany 
feldolgozásában ismertük meg, de már 
a XIII. században feltűnik Kézai Simon 
krónikájában. A mítosz szerint a hunok 
ősatyja Hunor volt, míg mi magyarok 
Magortól származunk. Eredetmon-
dánk hőseinek állított örök emléket a 
Nemzetközi Csillagászati Unió (IAU), 
amikor a Napunknál másfélszer na-
gyobb HD 147506 jelű csillagot 
Hunornak, míg a hozzá rendkívül 
közel (nagyjából 1/15 Nap–Föld tá-
volságra) keringő bolygóját Magor-
nak keresztelték. Az exobolygó nagy-
jából Jupiter- méretű, ugyanakkor majd-
nem kilencszer nagyobb tömegű nála.

A 2019-ben századik születésnapját 
ünneplő IAU sokszor a nagyközönség 
aktivitását is igénylő programmal igye-
kezett tevékenységét népszerűsíteni. 
Egyik ilyen akció során számos csillag 
és bolygója kapott új nevet, országon-
ként egy-egy névpárra lehetett javasla-
tot tenni. Nekünk egy 8,7 magnitudós 
(vagyis szabad szemmel nem, de kisebb 
távcsővel már megpillantható) csilla-
gocska jutott a Herkules Csillagkép-
ben. Nem véletlenül. A HD147506 
bolygóját ugyanis Bakos Gáspár csilla-
gász, a Harvard Smithsonian Asztrofi-
zikai Intézet kutatója fedezte fel 2007-
ben a HATNet (Hungarian-made 
Automated Telescope Network) 

távcsőhálózat segítségével. Ahogy az 
elnevezés is mutatja, nem csupán a 
kutatás vezetője magyar, a robottáv-
csövek tervei, a gyártás és a működtető 
szoftver is a hazai innováció eredmé-
nye. A Magor 5,5 naponta kerüli meg 
csillagát, pályasíkja pedig közel esik 
hozzánk, ez tette lehetővé a felfede-
zését is, hiszen minden keringés során 
elhalad a Hunor előtt, csekély elhalvá-
nyodást okozva annak fényében.

Az elmúlt nyár folyamán jó néhány 
javaslat érkezett, ezek közül egy szak-
értői bizottság válogatott. Először 
azokat kellett kizárni, amelyek nem 
feleltek meg a névadási szabályoknak. 
Személy neve például csak akkor jöhet 
szóba, ha már legalább 100 éve elhunyt. 
Nem szerepelhet továbbá olyan elneve-
zés sem, amely már máshol előfordul a 
világűrben, vagyis kisbolygók, üstökö-
sök vagy akár holdfelszíni alakzatok 
neve. A lista többszöri rangsorolása és 

szűkítése után véglegesült a magyar 
javaslat, amelyet az IAU illetékes bi-
zottsága is jóváhagyott. (Itt meg kell 
jegyeznünk, hogy a világűr természe-
tes objektumainak, illetve azok felszíni 
alakzatainak hivatalos elnevezéséért 
az IAU felelős. Ilyen elnevezést tudo-
mányos vagy egyéb kulturális értékek 
megteremtésével lehet kiérdemelni, a 
Nemzetközi Csillagászati Unió által el-
fogadott elnevezéseket pedig az egész 
világon használják. A pénzért vett 
csillagneveket viszont az eladón kívül 
senki más nem tartja nyilván, az hiva-
talosan sehol nem használható.)

A javaslattevő Becz Miklós tanár, 
amatőrcsillagász, aktív ismeretter-
jesztő. Nem csupán saját gyönyö-
rűségére foglalkozik a csillagos ég 
megfigyelésével, rendszeresen tart 
távcsöves bemutatókat tanítványai-
nak vagy akár a járókelőknek is.

J. S. A. 

Mi értelme a menopauzának?

A nagymamák kényeztetik az uno-
kát – ismerős helyzet. Saját gyer-

mekeik már felnőttek, sok esetben, 
túl a menopauzán, újabb gyermeket 
már nem szülhetnek, ígyhát unoká-
ikra koncentrálnak. De vajon mi ér-
telme van annak, hogy a nők elvesz-
tik reprodukcióra való képességüket 
jóval a haláluk előtt, ezzel évtizede-
ket elvesztegetvén? Az emberen kí-
vül mindössze 4 emlősfaj, a gyilkos 
bálna és másik 3 bálnafaj esetében 
figyelhető meg ez a jelenség. 

Az evolúciós puzzle újabb darabjait 
a York és az Exeter Egyetem kutatói egy 
nemzetközi kutatócsoporttal karöltve 

tárták fel gyilkos bálnák vizsgálata 
kapcsán. Ezek az emlősök nagy csa-
ládi csapatokban élnek, a „fiúk és a 
lányok” is az anyával maradnak, de 
partnert eltérő családi csoportokból vá-
lasztanak. A hímek élettartama jóval 
rövidebb, nem haladja meg a 30 évet, 
a nőstények viszont, bár a szaporodást 
30–40 között abbahagyják, hasonlóan 
az emberhez, még évtizedekig élnek. 
A közel 40 éves vizsgálat elemzése 
szerint az unokák túlélése azokban a 
csoportokban volt a legjobb, ahol a 
nagymamák jelen voltak. Mi több, 
ez a hatás táplálékínséges években volt 

ÉT-ETOLÓGIA

a legnyilvánvalóbb. A kutatók szerint 
a nagymamák nyilvánvalóan a csapat 
legtapasztaltabb tagjai, akik sokat 
tudnak segíteni a fő táplálék, a laza-
cok vadászatában, feltéve, hogy saját 
utódot nem kell gondozniuk.

A csoport most további vizsgála-
tokat tervez drónok bevonásával 
a segítés módjának felderítésére. 
Az eredmények nem csak azért fon-
tosak mert egy kihalás szélén álló faj 
túlélési stratégiáinak megismerését 
segíti, de a humán evolúció megértésé-
hez is hozzájárul.

Bilkó ÁgneS
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KERESZTREJTVÉNY

Következő vizsgaidőpont:
 
2020. február 29.
Jelentkezési határidő: 2020. február 12.

PRÓBÁLJA KI 
LEGÚJABB
NYELVVIZSGÁNKAT! 

AZ ÚJ NEMZEDÉKNEK!

Az első hazai fejlesztésű  
számítógépes nyelvvizsga

Próbálja ki!

Kedves Olvasóink!

A 2007 és 2017 között megjelent 
lapszámaink kedvezményesen, 
200 forintos áron vásárolhatók 

meg a szerkesztőségben.
Jó szórakozást kívánunk lapunk  

olvasásához!

- Államilag elismert
- Számítógépes nyelvvizsga

- 7. munkanapon eredményt ad

Az év vadvirága 2020-ban a nemes májvi-
rág lett, mely kora tavasszal bontja ki feltű-
nő kék virágait, s csak a sziromhullás után 
jelennek meg jellegzetes háromkaréjú, a 
májra emlékeztető levelei – ez utóbbira 
vezethető vissza a neve is. A boglárka-
félék családjába tartozó évelő növény 
hazánkban főleg a dunántúli erdők aljnö-

vényzete, a nyirkos, árnyas helyeket kedveli. Régebben, védetté nyilvá-
nítása előtt gyógynövényként gyűjtötték. Jó fejtést kívánunk!
 
Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. 
A múlt évi, 46. heti számunkban elkezdődő 12 hetes rejtvényciklu-
sunk végére a négyzetek betűi – helyes sorrendbe rakva − egy 245 
éve született matematikusunk nevét adják ki. A név megfejtői kö-
zött az Élet és Tudomány negyedéves előfizetését sorsoljuk ki. 

VÍZSZINTES: 1. A nemes májvirág latin neve. 6. Lengyel–magyar 
szabadsághős, Petőfi parancsnoka (József). 9. Drámahős. 10. Sziú 
indián. 12. Sakkbábut megtol. 13. Jeles meseíró (Elek). 14. A közép-
kor vége! 15. Szerzetesrendi házfőnök; perjel. 16. A Bajkál is ez. 17. 
... Del Monaco; legendás olasz tenorista. 19. Kórházi osztály. 21. Fül-
sértően énekel. 24. A kicsi négerek száma! 25. Alaposan megszid. 
27. E napon. 29. Tantétel. 31. Szintén ne. 32. Nyílás leskelődőnek! 34. 
Szépművészeti Múzeum, röv. 35. Régi gyalogsági ismétlőpuska. 36. A 
délutánt követi. 37. Művészi testkép. 38. Tréfálkozik.

FÜGGŐLEGES: 1. Kupac, rakás. 2. Ételt az asztalára letesz. 3. Ige 
hirdetője. 4. Korszak vége! 5. Ez évi. 6. XVIII. századi pap, egyházi író 

(Péter). 7. Ad az éhes babának. 8. Híres hagymánk. 11. Többnyire falusi 
udvarokban van ilyen kút. 13. A 3. helyezett kapja. 15. Ropogós kenyér-
szelet. 18. Piros, Bécsben! 20. Tessék, itt látható! 22. Labda, gyermek-
szóval. 23. Ópapa párja! 26. Nagyszerű. 28. Szájszél. 30. Semmi, nulla. 
33. Itt, oroszul. 34. Sorszám, röv. 36. Középen leás!

Múlt heti rejtvényünk megfejtése (a tatár juhar tudományos neve): 
Acer tataricum. 
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ÉT-IRÁNYTŰ  ÉT-IRÁNYTŰ Bánsághy Nóra rovata

A téli ünnepkör népszokásai 
elevenednek meg a Betle-
hemnek szép határán cím-
mel nyílt kiállításon a Nádasdy 
Ferenc Múzeumban, Sárváron.

A város szívében álló Nádasdy-várban látható lélekme-
lengető adventi tárlat a Marcali Múzeumból érkezett, 
amely nemcsak gyűjti és feldolgoz-
za, hanem hazai és nemzetközi 
helyszíneken be is mutatja a téli ün-
nepkör, benne a betlehemezés emlé-
keit és ma is élő hagyományát. Fel-
tárul előttünk e karácsonyi népszo-
kás története, szebbnél szebb betlehemeket láthatunk, és 
megismerhetjük a legfontosabb betlehemes kellékeket is. 
A kiállítás február 2-ig tart nyitva a látogatók előtt.

Megnyílt a Pákh Imre New 
York-i üzletember Munká-
csy-gyűjteményének darabjai-
ból álló tárlat a mosonma-

gyaróvári Cselley-házban Munkácsy címmel.
A látogatók átfogó képet kapnak 

Munkácsy Mihály festészetéről, mert 
a korai festményektől kezdve a drá-
mai erejű alkotásokon, a barbizoni 
ihletésű tájképeken és szalonképeken 
át a nevezetes Krisztus-trilógiához 
készült előtanulmányokig minden 
művészi korszaka képviselteti magát.

A bemutatásra kerülő alkotások 
műfaji változatosságukkal is reprezentálják Munkácsy 
festői világának sokszínűségét. Az anyagban olyan mű-
vek is helyet kaptak, mint az Ásító inas egész alakos vál-
tozata vagy a Krisztus Pilátus előtt vázlata.

A Mosonmagyaróvárra érkező anyag Munkácsy több 
mint félszáz festményéből és grafikájából áll, amelyet a 
mestert ábrázoló műalkotások egészítenek ki. Pákh Imre 
műgyűjtő az elmúlt évtizedekben a legjelentősebb Mun-
kácsy-magángyűjteményt hozta létre. A folyamatosan 
gyarapodó kollekció 2005 óta több mint negyven kiállí-
táson mutatkozott be különböző összeállításban az általa 
életre hívott Munkácsy Alapítványon keresztül. A kiál-
lítás március 8-ig tekinthető meg.

Lengyelországban az üvegfestészet 
mindenekelőtt a Tátraaljához kap-
csolódik. Mint valóság jelenik meg 
a sötét gurál szoba képe, ahol a 

mennyezet alatt, a bejárattal ellentétes főfalon egy 
hosszú lécen egymás mellett állnak az üvegfestmé-
nyek. A képeken a katolikusok számára legfontosabb 

kérdések és vallási figurák áb-
rázolását láthatjuk: Krisztust, 
Szűzanyát és számos szent alak-
ját, akik a családot, a házat és a 
vagyont védelmezik. A Mária- 
kultusz Lengyelország történe-
tében az idők kezdete óta jelen 
van. Podhale régióban a Szűz-
anya képe különös jelentőséggel 
bír. A képek fontos vallási funk-
ciójuk mellett, élénk színeikkel 
és az üveg csillogásával, vidá-
mabbá tették a belső tereket.   
Az üvegre rajzolás és festés hagyománya az ókorba nyú-
lik vissza. A középkori emlékművek napjainkig fennma-

radtak; a festett üvegeket erek-
lyetartókba vagy oltárokba he-
lyezték el. Ennek a díszítési tech-
nikának a fejlődése az olasz 
muranói üveggyár XVI. századi 
fejlődéséhez kapcsolódik. Az 
üvegfestészet a Podhale régió te-
hetséges lakosai közötti népszerű-
sítésében fontos szerepet játszot-
tak az 1968-től rendezett kortárs 
üvegfestészeti pályázatok. 

A budapesti Lengyel Intézetben 
megrendezett Gurál virtus és népművészet című ki-
állításon a zakopanei Czerwony Dwór által idén meg-
hirdetett pályázat legjobb üvegfestményei és faszobrai 
láthatók január 31-ig. 

Izgalmas felfedezésre hívja a lá-
togatókat a Mélyáramok című 
tárlat, amely a MODEM és a 
Budapest FotóFesztivál együtt-
működésében valósul meg. A 
nagyszabású kiállítás bemutatja a 
párhuzamokat, kapcsolatokat, a 
gyakran rejtett, de mégis létező 
mélyáramokat a magyar foto-

gráfiában. A világhírű elődök – többek között Brassaï, 
Lucien Hervé, Paul Almasy – eredeti művei mellett, a 
kortárs magyar fotóművészet számos alkotásával is 
megismerkedhetünk.

A párbeszéd egyik alapja az a válogatás, amelyik a 
Szöllősi-Nagy–Nemes műgyűjtő házaspár fotográfiai 
kollekcióját bemutatva tárja föl a mélyáramokat a klasz-
szikus és a kortárs gesztusokban. 

A kiállítás másik részében a Budapest FotóFesztivál ke-
retein belül immár harmadik éve megrendezett kortárs 
fotográfiai kiállításokat átgondolva, félszáznál is több 
magyar fotóművész műve kerül a kiállítótermek falain 
egymással kölcsönhatásba.

A debreceni MODEM-ben látható tárlat március 15-ig 
várja a látogatókat.

Ünnepi népszokások

Párhuzamok-kapcsolatok

Munkácsy kiállítás

Üvegfestészet
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Alkoholfüggőségre való hajlam
Úgy tűnik, egyesek hajlamosab-
bak az alkohol rabjává válni, mint 
mások. Egy amerikai kutatócsoport 
eredményei szerint azoknál a kísér-
leti egereknél, amelyeknél kialakult 
a kényszeres függőség, a kellemetlen 
élmények feldolgozásában szereplő 
egyik idegsejtcsoport aktivitása ala-
csonyabb, ráadásul ez már a függőség 
kialakulása előtt is megfigyelhető.

Ha kitörést jelez a skála
A december 9-ei új-zélandi tűzhá-
nyóműködést megelőzően már nov-
ember közepén kiadták a 2-es riasz-
tási szintet az egyre erősödő földre-
megés miatt. Ezt követően december 
3-án jött ki az utolsó hivatalos geo-
lógiai jelentés, amely a végén meg-
állapítja, hogy felmerül a lehetősége 
egy olyan időszak eljövetelének, ahol 
nagy esély van a vulkán kitörésére… 

Erdőbényei ásatag virány
„Egykor estve midőn a Bodrogkereszturi 
uton Erdőbénye felé visszatérnénk az út 
melletti száraz árokban egy darabka követ 
vettem észre, melly világos kékes szinével a 
többi trachyt-opál- és obsidian- görgetegtől 
nagyon elütött, [… ] az imént talált helyi-
ség kizsákmányolására uj terveket készítet-
tünk, mellyeket a következő napokban ki 
is vittünk, körülbelől 2000 növény-lenyo-
matból álló gyüjteményt szedvén összve.”

A hátlapon
A jávorantilop

A jávorantilop (Taurotragus oryx) a 
legnagyobb testű antilopok egyike. 
Kelet- és Dél-Afrika nagyemlőse, 
mely a párosujjú patások közé tarto-
zik, azonbelül a tülkösszarvúak csa-
ládjának (Bovidae) tagja. 

A fej és test hosszmérete a bikáknál 
250–340 centiméter, míg a tehenek-
nél 250 centiméter körüli. A hímek 
marmagassága meghaladhatja a 180 
centimétert, a testtömege pedig 
942 kilogramm (csaknem 1 tonna) is 
lehet. A bikákon sötét szőrpamat lát-
ható homlokukon és orrukon, ezek-
nek az illatanyagok átvitelében, ter-
jesztésében van szerepe. Hátuk köze-
pén a gerinc mentén rövid szőrök al-
kotta sötét sörény húzódik végig. 
A kelet-afrikai alfaj homokszínű, ge-
rince felől 5–12 keskeny, világos pár-
huzamos csík nyúlik a hasa irányába. 

A jávorantilop ellési ideje nagyrészt 
a száraz időszak végére, illetve az 
esős időszak kezdetére esik. A nősté-
nyek fogékony időszaka három hé-
tig tart. A tehenek nyolc-kilenc hó-
napi vemhesség után hozzák világra 
borjaikat. Az ellést követően két hé-
tig rejtett helyen tartják a borjút, 
hogy a predációs veszélyt lehetőleg 
elkerüljék. Oroszlán és foltos hiéna 
támadásának így is sok borjú esik ál-
dozatul. Az újszülöttek súlya 25–30 
kilogramm, fél évig szopnak, fejlő-
désük gyors, egyéves korukra már 
elérhetik a 450 kilogrammos súlyt. 

Ízletes húsa és értékes teje miatt a 
jávorantilop háziasításával több he-
lyen is kísérleteztek. E téren ígéretes 
eredményeket értek el, többek kö-
zött a dél-ukrajnai Aszkania Nova 
állatkertjében.

Kép és szöveg:  Bankovics attila
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