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A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat és havi folyó-
irata, a Valóság a Magyar Művészeti Akadémia támoga-
tásával történelemtudományi, ismeretterjesztő cikkpá-
lyázatot hirdet. A pályázók köre kötetlen. A pályázat 
célja, hogy a cikkírók saját kutatásaikat, illetve azok 
tudo mányos hátterét és összefüggéseit közérthető 
módon közkinccsé tegyék.

A pályázatot két témakörben lehet benyújtani:
1.) „Trianon 100”: a pályázók ebben a kategóriában a 

trianoni kérdéskör bármely (rész)témájából írott munká-
val pályázhatnak, beleértve a trianoni békediktátumhoz 
vezető történelmi előzmények bármilyen szempontú 
vizsgálatát éppúgy, mint Trianon későbbi és máig tartó 
hatásának, következményeinek elemzését.

2.) „30 éve szabadon”: a pályázók ebben a kategóriában az 
1989-es évhez köthető magyarországi történelmi eseménye-
ket vizsgálhatják, beleértve annak politikai, jogi, gazdasági, 
társadalmi vonatkozásait. A cikkek éppúgy szólhatnak a 
sorsfordító év előzményeiről, folyamatáról, mint annak 
következményeiről, elsősorban a 90-es évek változásairól.

A pályázók a Valóság stílusában készülő cikkel pályázhat-
nak. Egy pályázó több témakörben és több cikkel is pályázhat, 
illetve egy cikket több szerző is jegyezhet. A cikk terje delme: 

30–50 ezer n (szóközökkel). Ebbe beleértendő a (nem köte-
lező) jegyzetanyag leütésszáma is. A cikkekhez kép vagy áb-
ra, táblázat, grafikon, egyéb illusztráció is csatolható.

Pályázni csak eredeti, máshol még nem közölt, illetve más-
hova közlésre be nem küldött cikkel lehet. A pályaműveket 
a Valóság szerkesztősége által felkért zsűri bírálja el. Mind-
két kategória első három helyezettje díjazásban részesül. 
Az egyes helyezések megoszthatók. A pályamunkákat kizá-
rólag elektronikus úton, e-mailen kérjük benyújtani. 
A képeket, illusztrációkat külön-külön kép fájlban kell el-
menteni és csatolni, a szövegben csak az ábra helyét, címét 
kérjük feltüntetni. A szerkesztőség jogot formál arra, hogy 
mind a díjazott, mind a díjazásban nem részesült, de közlés-
re alkalmas cikkeket – a szerzőikkel egyeztetett szerkesztés 
után – megjelentesse. A pályázat beküldői a pályázaton való 
részvétellel egy ben hozzájárulnak cikkük online közzétételé-
hez is a lap internetes felületén (http://www.valosagonline.hu).

Kérjük, hogy a pályázó a cikk végén tüntesse fel nevét, 
levélcímét, e-mail-címét, telefon számát, valamint köz-
zétételre szánt végzettségét/foglalkozását/titulusát, eset-
legesen feltüntetni kívánt intézménye megnevezését! 

A pályamunkákat a következő címre kell küldeni: 
valosagpalyazat@titnet.hu. A levél tárgyában tüntes-
sék fel: „Valóság cikkpályázat” és a kategória nevét! 
A pályázatok benyújtási határideje: 2020. március 31.

A SzerkeSztőSég

Kedves Olvasónk!
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tud ivarosan szaporodni, egyértelmű-
en érdekében áll (evolúciós értelem-
ben), hogy bejusson a macskába. 
Ezt a legegyszerűbben úgy érheti 
el, ha a macska táplálékállataiba jut 
be először, majd rábírja azokat, hogy 
gyakorlatilag ajánlkozzanak fel egy 
macska számára.

És pontosan ezt csinálja. Dominique 
Soldati-Favre, a Genfi Egyetem parazi-
tológusa és munkatársai a Cell Reports 
című szakfolyóiratban publikálta ta-
nulmányát, melynek megállapításai 
szerint a Toxoplasma oly mértékben 
átveszi a rágcsálók agya feletti irányí-
tást, hogy azok elvesztik félelmüket a 
ragadozóktól (például a macskáktól). 
Értelemszerűen ez megnöveli annak 
esélyét, hogy élelemmé váljanak.

De ez csak egyik oldala a parazita 
magatartásbefolyásoló hatalmának. 
Egy korábbi laborkísérletben kimu-
tatták, hogy a fertőzött egerek jobban 
kezdtek érdeklődni a macskavizelet 
iránt, összehasonlítva más ragadozók 
vizeletével. Vagyis nem csupán arról 
van szó, hogy az egerek nem tartanak 
többé a macskától, hanem egyenesen 
keresik a közelségét. A genfi kutatók 
eredményei azonban nem teljesen tá-
masztják alá azokat a korábbi felfede-
zéseket, miszerint az egér érdeklődése 
a fertőzés hatására megnő a macskák 
iránt. Pontosabban úgy találták, hogy 
nem csak a macskák iránt nő meg.

A tesztekben a T. gondiival fertőzött 
egereknek lehetőségük volt felfe-
dezni egy kísérleti útvesztő külön-
féle szagokkal illatosított kamráit. 
Amely szagok közelében tovább tar-
tózkodtak, azokról azt feltételezték 

A bátorító              
egéragy-parazita

Számos parazitát ismerünk, 
amely megváltoztatja az őt hor-
dozó gazdaszervezet viselkedését. 
Bizonyos értelemben ilyen visel-
kedésmódosításnak tekinthető az 
is, amikor az influenzavírus kö-
högésre, tüsszögésre sarkallja az ál-
dozatát, hiszen e viselkedés révén 
a kórokozó sokkal hatékonyabban 
tud a levegőn keresztül is terjedni.

Vannak azonban ennél sokkal bi-
zarrabb viselkedésmódosító paraziták 
az állatvilágban, amelyek teljesen át-
veszik az irányítást a gazda idegrend-
szere felett (már ami a kockázatkerü-
lést, illetve a teljesen nyilvánvalóan 
önpusztító magatartásformák eluta-
sítását jelenti). Magyarul, a fertőzött 
állatoknak mintha az lenne a legfőbb 
életcéljuk, hogy megegyék őket.

A Toxoplasma gondii egy obligát sej-
ten belüli egysejtű eukarióta parazi-
ta. A toxoplazmózis nevű betegséget 
okozza, az egész világon elterjedt, és 
gyakorlatilag minden melegvérű álla-
tot képes megfertőzni. Ugyanakkor 
eddig ismert módon kizárólag macs-
kafélékben képes a szexuálisan szapo-
rodó életszakaszba lépni. A macskafé-
lék szervezetében aztán az oocisztának 
nevezett fertőző formává alakul, ame-
lyet kiürít a gazdaállat, és a fertőzési 
ciklus újraindulhat.

A fejlett országokban lakó embe-
rek körében a T. gondii az egyik leg-
elterjedtebb élősködő: úgy becsülik, 
hogy a népesség 30-50 százaléka éle-
tében már találkozott a parazitával, 
és sokuk krónikus fertőzötté vált. 
Franciaországban a leggyakoribb a 
fertőzöttség, 84 százalékos.

Minthogy tehát a parazita csak macs-
kafélékben (iparosodott környezetben 
ez gyakorlatilag a házi macskát jelenti) 

a kutatók, hogy jobban érdeklik az 
egereket. A tesztet számos külön-
böző összeállításban elvégezték, de az 
volt az általános tapasztalat, hogy a pa-
razitával fertőzött egerek sokkal kisebb 
szorongást mutattak, és hajlamosak 
voltak felfedezőútra indulni még olyan 
kamrákba is, amelyeket az egészséges 
kontrollegerek messziről elkerültek.

A Toxoplazmát hordozó egerek még 
egy elaltatott, élő patkányt is gon-
dolkodás nélkül megközelítettek és 
megvizsgáltak, noha a jóval nagyobb 
testméretű patkány ugyancsak raga-
dozóként lép fel az egérrel szemben. 
Amikor négy különféle állat (egér, 
tengerimalac, mely nem ragadozó, 
hiúz, mely egy macskaféle, illetve 
róka, mely nem macskaféle ragadozó  
szaga közül kellett választaniuk, akkor 
a legtöbb időt a tengerimalac és a róka 
szaga közelében töltötték, és a hiúzszag 
nem különösebben érdekelte őket.

Ebből azt a következtetést vonták 
le, hogy a viselkedésátalakító hatás 
nem macskaspecifikus. „Rájöttünk, 
hogy nem csupán arról van szó, hogy 
[a fertőzött egerek] elveszítik félelmü-
ket a macskáktól. Hanem ezek az egerek 
általában lettek érdeklődők, és bárhová be-
mentek, hogy felfedezzék maguknak” – 
nyilatkozta Soldati-Favre a Science-nek.

Az eredményt értékelő kutatók vé-
leménye megoszlik. Vannak, akik 
szerint csak azért nem jött ki, hogy a 
macskafélék szaga vonzza a fertőzött 
egereket jobban, mert nem hagytak 
nekik elég időt a felfedezésre. Mások 
azonban elfogadják az eredményt, és 
azt hangoztatják, hogy a parazitának 
igazából evolúciósan nem előnyös, 

Osztódó T. gondii paraziták
(FOTÓ: WIKIPEDIA)

(FOTÓ: UNIVERSITY OF NEBRASKA)
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A tudományterület ma reneszán-
szát éli, hiszen egyre komolyabb 
műszerek, vizsgálati módszerek áll-
nak a kutatók rendelkezésére, nem is 
beszélve a számtalan specifikus kép-
alkotási eljárásról. Matthew Cannoy 
Illies és Denver W. Fowler, az egye-
sült államokbeli Dakota államban 
található Badlands Dinoszaurusz 
Múzeum munkatársai nemrégiben a 
Cretaceous Research folyóirat hasábja-
in egy szenzációs dinoszauruszleletet 
publikáltak – mely egy Triceratops 
balsorsáról tanúskodik.

A Triceratops talán az egyik legis-
mertebb, legikonikusabb dinoszau-
rusz. Négylábú növényevő állat volt, 
fején jellegzetes taréj és három, ka-
rakterisztikus szarv ékeskedett, me-
lyektől az állat a nevét is kölcsönöz-
te. A késő-kréta korban élt, a mai 
Észak-Amerika területén, ahol per-
sze az élőhelyén nagyragadozókkal 
is osztozott, mint például a hírhedt 
Tyrannosaurus rexszel. Minden bi-
zonnyal még az utóbbi is komolyan 
fontolóra vette, hogy megtámad-
jon-e egy olyan prédaállatot, mint 
a Triceratops, hiszen az 8–9 méteres 
testhosszával és több mint 10 tonnás 

ha a rágcsáló csak a macskáktól nem 
fél, és vonzódik hozzájuk. Igaz ugyan, 
hogy csak macskafélékben tud ivaro-
san szaporodni, de ivartalanul bár-
milyen melegvérű állatban remekül 
elvan, és osztódik.

A toxoplazmózis kutatása koránt-
sem csupán alapkutatási célokat szolgál. 
Egyes elméletek ugyanis összefüggésbe 
hozzák a parazitafertőzést több neuro-
lógiai betegséggel is az emberben, így 
a szkizofréniával is. Ennek mikéntje 
azonban még nem ismert. A kutatók 
feltételezése szerint talán a Toxoplazma 
által kiváltott gyulladások állhatnak az 
idegrendszeri károsodás hátterében. Erre 
utal az is, hogy egy másik kísérletben, 
miután gyulladáscsökkentő gyógyszere-
ket adtak a fertőzött egereknek, sikerült 
visszájára fordítani náluk a Toxoplazma 
által okozott viselkedési változásokat.

Kovács MárK

Triceratops-csont 
beforr!

A paleopatológiai leletanyagok az 
ősállatok viselkedésének egészen 
különleges, máskor általában rejt-
ve maradó részleteibe enged be-
pillantást. Maga a paleopatológia 
tulajdonképpen a paleontológia 
egy résztudománya, mely az 
egykor élt állatot ért sérüléseket 

és betegségeket, azoknak az állat tes-
tére gyakorolt hatását és a szervezeten 
hagyott nyomait kutatja. Magyaror-
szágon a tudomány tulajdonképpe-
ni meghonosítója Tasnádi-Kubacska 
András geológus (1902-1977) volt, aki 
1960-ban könyvet is írt Paleopathológia 
– Ősállatok pathológiája címmel.

tömegével komoly ellenfél lehetett 
számára, nem is beszélve hosszú, 
ívelt szarvairól. 

Illies és Fowler felfedezése különle-
ges fontosságú mindannak kapcsán, 
amit a dinoszauruszok viselkedésé-
ről tudunk. A lelet öt összecsonto-
sodott farki csigolyából áll. Egykori 
gazdáját „Larry”-nek becézik a ku-
tatók, csontváza jelenleg a Badlands 
Dinoszaurusz Múzeum aktuális ki-
állításának része.

Larryt még 1988-ban fedezte fel Larry 
League, a múzeum akkori kurátora az 
észak-dakotai Hell Creek Formáció 
67 millió éves kőzetében, mely világ-
szerte híres a kiváló állapotban meg-
őrzött dinoszauruszmaradványokról. 
Larry csontváza mintegy 70 százalé-
kos épségnek örvend, ami több mint 
kiváló, épp ezért 1993 óta a kiállítás 
egyik fő látványossága. Évtizedekkel 
felfedezése és kiállítása után Fowler és 
munkatársai a csontváz megtisztítása 
közben felfigyeltek a gerinc farki sza-
kaszának furcsa szögben álló duzzana-
tára, mely egy, még az állat életében 
bekövetkezett sérülésről árulkodik.

„Miközben megszabadítottuk a csont-
vázat a kiállításban rátelepült portól, gya-
korlatilag kiszúrta a szemünket az állat 
egykori sérülése – magyarázta Fowler. 
– Sokunknak vannak olyan sérülései, 
melyek sajogni kezdenek, ha megváltozik 
az időjárás vagy ha rosszul lépünk. 
Izgalmas érzés belegondolni, hogy a dino-
szauruszoknak ugyanígy voltak komoly 
sérülései, melyekből felépülhettek.”

Fowler és Illies megpróbáltak rá-
jönni, hogy milyen hatás lehetett az, 
ami ilyen komoly sérülést okozott 
egy olyan állatnak, amellyel még 
a Tyrannosaurus is csak óvatosan 
kezdhetett ki. 

A kutatók több lehetséges hipoté-
zist is taglalnak arra vonatkozóan, 
hogy milyen sérülés következtében 
nőttek össze ilyen furcsa szögben 
Larry csigolyái. Előfordulhatott, 
hogy az állat a gerinc farki szakaszát 
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Az öt összecsontosodott farokcsigolya (FORRÁS: ILLIES ÉS FOWLER, 2020)

Larry, a Triceratops művészi rekonstrukciója (ANDREY ATUCHIN ALKOTÁSA)
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szerencsétlenül egy fának vagy egy 
sziklának nyomta (például egy másik 
Triceratopsszal való összetűzés során), 
de akár az is könnyen elképzelhe-
tő, hogy a csontos összenövés oka 
egy Tyrannosaurus támadása volt. 
Érdekes módon a hasonló sérülések 
száma meglepően nagy a Triceratops-
leletanyagokban, azonban Fowler 
számára az utóbbi magyarázatok 
egyike sem tűnik túl valószínűnek.

„Ezek az állatok kisebb-nagyobb 
csordaszerű közöségekben éltek, ezért 
számunkra az a legvalószínűbb magya-
rázat, hogy az állat farkát fajtársai ta-
posták meg – tette hozzá Fowler. – Ezek 
a közösségek persze nem voltak akkora 
egyedszámúak, mint a mai bölények 
vagy gnúk csordái, itt csupán 5–10 állat-
ra kell gondolni. Ezt onnan sejtjük, hogy 
az egyazon helyen, együtt megőrződött 
állatok száma maximálisan ennyi volt.”

Ez tehát azt jelenti, hogy Larry ösz-
szeforrt csigolyái egy olyan szeren-
csétlen esemény következményei, 
ami ma is megesik a kisebb-nagyobb 
tömegekben élő, sok esetben vándor-
ló állatokkal. Larry sérülése felhívta 
a figyelmet arra, hogy mennyi mú-
zeumi leletanyag szorul alapos reví-
zióra. Az viszont, hogy olyan lelkes 
kutatók veszik nagyító alá e lelete-
ket, mint Illies és Fowler, hozzáse-
gíti ezeket az állatokat ahhoz, hogy 
maradványaik ne csak porosodó 
csontok legyenek, hanem élő voná-
sokkal felruházott egyedek nyomai, 
melyeket olykor pontosan ugyanúgy 
értek balesetek, mint minket is.

szabó Márton

Szükségszerű 
személyiségváltozás

Az olyan alapvető személyiségje-
gyek, mint hogy valaki neuroti-
kus, extrovertált, tapasztalatokra 
nyitott, barátságos vagy például  
lelkiismeretes befolyásolják az 
egészséget, boldogságot, jövedel-
met. A személyiség tudományos 
vizsgálatának legújabb eredmé-

nye szerint, bár ezek a személyiségje-
gyek stabilak, mégis átformálhatók a 
megfelelő közbeavatkozással. Ez az új 
kutatási irány számos olyan égető tár-
sadalmi problémát is megcélozhatna, 
mint a közösségi oldalak és számító-
gépes játékok hatása a gyerekekre.

Régóta azt gondoljuk, az ember 
nem változtathatja meg személyi-
ségét, hiszen az nagyrészt állandó 

és öröklött. A tudomány mai állása 
szerint azonban lehetőség van arra, 
hogy a személyiségvonások megvál-
tozzanak folyamatos beavatkozás és 
jelentős életesemények hatására. A fő 
személyiségjegyek, mint a neurotikus, 
extrovertált, tapasztalatokra nyitott, 
barátságos, lelkiismeretes stb. alapján 
megjósolhatók, hogy az egyén a jövő-
ben mennyire lesz egészséges, boldog, 
mekkora lesz a jövedelme. Ezért ezek 
a személyiségjegyek fontos célpontjai 
lehetnek a társadalmi szintű beavatko-
zásoknak, melyekkel az emberek köz-
érzetét, jólétét akarják fejleszteni.

Az American Psychologist című 
folyóiratban közölt tanulmány a 
Personality Change Consortium 
nevű nemzetközi kutatócsoport 
munkája, melynek célja, hogy a sze-
mélyiség változásának témáját tárja 
fel. A jelenlegi tanulmány két szer-
zője, Wiebke Bleidorn és Christopher 
Hopwood, a Kaliforniai Egyetem pro-
fesszorai a csoport alapítói is, tanul-
mányuk elkészítésében tizenhárom 
másik szakember is részt vett.

„Ebben a munkában azt mutatjuk 
be, hogy a személyiségjegyek viszonylag 
megbízható előjelei lehetnek a sikernek” 
– mondta Bleidorn. „A szülők, taná-
rok, munkaadók próbálják a személyisé-
get örökre megváltoztatni, mert implicit 
módon tisztában vannak azzal, hogy jó 
dolog az embereket jobb emberekké ten-
ni” – mondta Hopwood.

Most bizonyítékokat tudnak felso-
rakoztatni amellett, hogy a személyi-
ségjegyek elég sokrétűek ahhoz, hogy 
jó néhány társadalmilag is fontos vi-
selkedésért feleljenek olyan szinteken 
is, amelyek meghaladják a már ismert 

előrejelző faktorokat. Ezek a szemé-
lyiségjegyek meg tudnak változni, 
főképp, ha az embereket a változásra 
sarkalló hatás a megfelelő életkorban 
éri, és kitartó erőfeszítés kíséri.

A kutatók eredményei alapján vi-
szonylag kisszámú személyiségjegy 
felelős a legtöbb tulajdonságért, 
melyek tekintetében az emberek 
különböznek egymástól, ám sok-
féle életeseményt befolyásolnak. 
Ezek azok a személyiségjegyek, 
melyek viszonylag állandók, de jó 
időzítéssel változtathatók. Emiatt 
válhatna a személyiségjegyek e 
csoportja ígéretes célponttá a nagy 
léptékű beavatkozások számára. 
Például a neurotikus és a lelkiisme-
retes személyiségjegyek átalakítása 
is eredményes kimenetellel kecseg-
tet, ha fiatal korban történik meg. 
Bizonyos  beavatkozások, különösen 
azok, melyek állandóságot és hosszú 
távú elköteleződést kívánnak, ered-
ményesebbek a lelkiismeretes, érzel-
mileg stabil emberek esetében. Fon-
tos az ösztönzési tényezők figyelem-
be vétele is, hiszen a siker biztosabb, 
ha az egyén motivált, és úgy érzi, 
a változás tényleg megvalósítható.

A két szakember szerint a szemé-
lyiség kutatása olyan kérdésekben já-
rulhat hozzá az előrelépéshez, mint 
például hogy ilyen hosszú távú hatá-
sai lehetnek a közösségi oldalaknak 
és a videojátékoknak, hogyan vehet-
jük rá a gyerekeket, hogy kedveseb-
bek legyenek és az iskolában szor-
galmasabban dolgozzanak, valamint 
hogyan tehetjük az embereket alkal-
mazkodóbbakká az új környezethez?

(University of California)
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M int Reguly Antalról szóló so-
rozatunkból már kiderült, 
Reguly Antal jó anyagi hát-

térrel rendelkező családban nőtt fel, és 
a korabeli műveltség fontos elemeit – 
így a zenekedvelést is – elsajátította. 
Ifjúkori írásaiból vidám, társaságked-
velő legény képe rajzolódik ki, akit 
vonzottak a bálok, a mulatságok, szí-
vesen énekelt, táncolt, hangversenyek-
re, színielőadásokra járt. Élete során a 
zene legkülönbözőbb műfajaival és 

REGULY ANTAL ÉS A ZENE

DAL ÉS DALLAM

előadásmódjaival ismerkedett meg, 
sőt, a „dallam” megnevezést a külön-
böző nyelvek, nyelvjárások megfigye-
lésekor is használta munkájában. 

Dalok – dallam nélkül
Nem kell különösen mély ismeretek-
kel rendelkeznünk verstanból, hogy 
tudjuk: a dal meglehetősen tág meg-
nevezés. Lehet énekelt mű, különféle 
tartalommal és formával, de lehet 
egy költemény is, „csak” szövegként. 

Sőt – és a népköltési gyűjtések kezde-
tekor ez a leggyakoribb – énekelve el-
hangzott alkotás, aminek csak a szö-
vegét vetik papírra… Persze az énekelt 
szöveg lejegyzése korántsem könnyű 
feladat: próbáljuk csak meg képzelet-
ben mondjuk kedvenc magyar népda-
lunk szövegét „elszavalni” – ugye, 
hogy nem is olyan könnyű? Ez a mun-
kafolyamat egyaránt igénybe veszi az 
énekest és a lejegyzőt: Reguly a hantik 
és a manysik között a nyelvet tanulva, 
teljesen idegen hangzású dallamokat 
hallgatva, bonyolult „töltőelemekkel” 
és formulákkal dúsított szöveget pró-
bált lejegyezni úgy, hogy énekesei sem 
voltak hozzászokva a szöveggondo-
záshoz. Igazából el sem tudjuk képzel-
ni ezt a mindkét fél számára heroikus 
feladatot, amelyet azonban Reguly és 
énekesei napokon és heteken át végez-
tek. A Reguly nyomában járó kutatók 
már ismerhették a szövegszerkesztés 
szabályait, a szigorú énekköltési elvek 
alapján sejthették a következő sor szö-
vegét, szótagszámát, újabban pedig 
egyszerűen megállíthatják az idő kere-
két, és rögzíthetik a hangot, majd 
akárhányszor visszahallgathatják az 
egyszeri alkotást. 

Egy művelt reformkori ifjú útnak indult, naplóiban, leveleiben pedig szekéren zötykölődő, vidáman 
daloló kompániákról, fényes külhoni bálok táncairól, a Balti-tenger vidékének népdalairól és a messzi 
Szibéria szent énekeiről olvashatunk – persze a nyelvészeti, néprajzi, térképészeti kutatások eredményei, 

az anyagi gondok és a jövőre szóló tervek mellett. 

„Míg alsóbb iskolákba járt, mindég ka-
tona akart lenni, de a’ bölcselkedé-
si szakban avval mán elhalgatott. 
Az ujságokban leginkább jeles kitűnő 
előmenetelű férfiakrul szeretett olvasni 
mondván: No mama várjon csak majd 
rólam is olvasnak ujságokban. Szállá-
sain mindenütt kedvelték a’ szelíd 
nyájos illedelmességénél fogva. Sza-
bad óraiban költészettel, föstéssel, 
énekkel szeretett mulatni, nyelv tanu-
lással és annak idejében kard vivásban 
és uzásban is foglalatoskodván.” Reguly 
István fiáról írott életrajzából. MTA KIK 
Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjtemé-
nye, M. Irod. Levelzés 4-r. 88/37.

Finn népdal szövege Reguly kéziratában 
(MTA KIK KÉZIRATTÁR ÉS RÉGI KÖNYVEK GYŰJTEMÉNYE, MAGYAR NYELVTUDOMÁNY, 4R. 7/2. 8.)
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írásban rögzítették alkotásaikat. 
Reguly Antal első komoly terep-
munkájának a vótoknál tett látoga-
tását szoktuk tekinteni. A Kattila 
egyházasfalutól nem messze fekvő 
Rudjában, mely az Észtországból 
Szentpétervárra vezető út közelében 
feküdt, ilyen énekessel hozta össze a 
sors. Anna Ivanovnától vót nyelvű 
énekeket gyűjtött, lakodalmas szo-
kásokat jegyzett le. Utána még so-
kan jártak az énekesnél, így hatal-
mas anyag került tőle finn archívu-
mokba. Reguly gyűjtését két dolog 
teszi e sorban különlegessé: egy-
részt ő volt az első gyűjtő Anna 
Ivanovnánál, másrészt pedig a 
szokásos szöveglejegyzések mel-

lett Reguly dallamokat is lekottázott 
az elhangzó énekek szövege mellé. 

Kottafejek – szöveg nélkül
Reguly Antal kalandos életéhez mél-
tóan hagyatékának sorsa sem mentes a 
talányoktól. Ilyen kérdés például az 
obi-ugor gyűjtéshez kapcsolódó 
kották története, amelyek eredeti – 
Reguly által lejegyzett – példányát 
nem ismerjük. Létükről Brassai Sámu-
el munkájából értesülhetünk, aki Liszt 
Ferenccel szállt vitába a Magyar- vagy 
czigány-zene? Elmefuttatás Liszt Ferenc 
›Czigányokról‹ írt könyve felett című 
művében, mely 1860-ban jelent meg 
Kolozsvárott. Ebben szerepelnek – több 
aláírással hitelesített másolatban – 
a Reguly-féle manysi (vogul) kották. 

Nyolc számozott dallamról van szó. 
A Reguly dallamaihoz illő szövege-
ket Schmidt Éva nyelvész és folkloris-
ta megtalálta a Vogul Népköltési 
Gyűjtemény köteteiben, mégsem járt 
sikerrel a lejegyzett dallamok és a kö-
zölt szövegek egyesítése. A közölt 
szövegek ugyanis valószínűleg diktá-
lásból származnak, a manysik pedig 
egészen másképpen diktálják a szöve-
geket, mint ahogy éneklik: éneklés 
közben előfordulnak a hétköznapi 
nyelvhasználattól eltérő nyelvi for-
mák, amelyeket diktálás közben az 
ismertebb formákkal helyettesíte-
nek, ráadásul számos töltőszótag (ér-
telem nélküli γǝ, γi stb.) használatos, 
hogy a hangsúlyok a megfelelő he-
lyekre kerüljenek, azokat azonban 
természetesen nem diktálják le. 

Más volt a helyzet Reguly finnor-
szági és a vótoknál végzett gyűjtése 
során. A Kalevala elsöprő sikere 
folklórgyűjtésre ösztönözte a finn ér-
telmiség színe-javát. A gyűjtések ha-
tására kialakultak a „professzionális” 
énekesek: a hagyományok legjobb is-
merői, annak legjobb előadói közis-
mert személyiségek voltak, minden 
gyűjtő hozzájuk utazott dolgozni, 
így volt olyan énekes, aki kutatók 
egész sorának énekelt vagy diktált le 
szövegeket. Reguly kéziratos hagya-
tékában található néhány olyan kéz-
irat, amely ilyen híres finn énekesek-
től származik, akik akár maguk is 

„A kotsin heten voltunk, de a kénye-
lem azért nem hibázott - ’s mint az Is-
tenek az Olimpuson, úgy hevertünk 
egy kis Amphitheatromba a buza 
zsákokon. A mulatás élénk volt, ’s 
hogy a kis, zömök, kiváló torku 
Fliegelmann, ki Bachusnak szégye-
nére nem vált volna, két kulacs bort 
huzott ki titkos szekrényébül, kedvük 
kicsapongó lett, ’s meg indult nyelvök 
vég nélkül ömleszté czukor édes 
nyelvük melodiáját. Én köpönyegem-
be hátra húztam magamat…” Reguly 
Antal: Magyarországi jegyzetek. MTA 
KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjte-
ménye, Földr. 4-r. 8: 17. 

Kották Reguly vót jegyzeteiben

Robert Wilhelm Ekman két festménye a finn házakban népzene hallgatásról:
Pentti Lyytinen a rúnóit olvassa fel (1848), és Kreeta Haapasalo kantelén játszik egy parasztházban (1868)



136   Él e t É s  tu d o m á n y   2020/5

motívum, az első két motívumot Re-
guly ismétlőjelbe tette, a harmadikat 
kétszer, a negyediket egyszer írta le. 
A négy motívumot különféle sorren-
dekben és különféle számban ismétel-
hették, az utolsó kivételével, amely 
záró jellegű, egy-egy egység végén is-
métlés nélkül jelenhetett meg. Azt saj-
nos nem tudjuk kideríteni, hogy való-
jában hogyan ismételgették az egyes 
motívumokat: egy sorozat hallható 
lehetett úgy, ahogy a kottában megje-
lenik, 1-2-1-2-3-3-4. motívum.

Az első dallam Reguly írása szerint 
az „erdőoldali függő madárhálós 
férfi éneke”. Ezt az éneket medve-
ünnepeken adják elő. Ami biztosan 
megállapítható a dallamról, az a 
hangterjedelme, 9 hang, azaz na-
gyobb egy oktávnál, amely eltér a 
manysi dallamok jellemző kis – 5-6 
hangnyi – hangterjedelmétől.

A második kotta Reguly föléírt in-
formációja szerint női tánchoz való 
zene, valószínűleg hangszeres darab-
ként hallotta. Két ütemnyi dallam egy 

A harmadik kotta fölött csak annyi 
szerepel: „Thoma”. Ez egy medvét el-
ejtő hős neve, az ő énekéről van szó. 
Thoma lövőtudományával dicsekszik 
vadásztársai előtt: egy ott fekvő üszkös 
fadarabot feldob, és amíg leesik, há-
romszor lövi meg nyíllal. Az ének szö-
vege több változatban maradt fenn, de 
egyik sem illeszthető össze a dallam-
mal, amelyben nem nehéz felismerni a 
finneknél, karjalaiaknál és észteknél 
máig élő jellegzetes rúnódallam válto-
zatát. A dallamot Reguly soronként 

„A jó öreg kedve és türelme kimeríthetetlen volt, s feleleteiben olly fáradhatatlan, mint nevendéke a tudakolásban és jegyezgetésben. 
Reggeltől estig folyt munkájok. „Bizodalma hozzám – így íra ez 1844. január 24. – olly tökéletes, hogy hittanának és ritusainak tán 
nincs többé titka, mellyet előttem föl ne födözött volna. S a mennyi érdeme van körülöttem, szintolly nevezetes ő népénél mint dal-
nok, sőt lóáldozataiknál, mellyek esztendőnként tartatnak, gyakran papi minőségben működik. E kettős tulajdonsága rám nézve több 
irányban tudományos okulásnak gazdag forrása. Szájából összeírt különféle énekeim, imáim és dalaim már húsz ívre terjednek, és 
nem csak e nép életére s szellemi állapotjára vetnek meglepő világot, de nyelvi tekintetben is felette fontosak, mert bennök sok olly 
szó és kifejezés fordul elő, mellyekről eddig csak felületes magyarázatot adott, ezen textusokból pedig azok mélyebb megismerésé-
re vezettetünk.” (Toldy Ferenc: Reguly s a finn-magyar kérdés. Reguly-Album, Pest, 1850: 73-74tól; a Toldy által idézett levélben 
Reguly manysi adatközlőjéről, Bahtyjárról számol be.)

Kották a Brassai-cikkben megjelent kottamásolatok újraközlése alapján (A Szíj Enikő által szerkesztett Reguly Antal „hangjegyre szedett” 
finnugor dallamai című könyv 10-11. oldaláról. )
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két háromnegyedes ütemre osztja: a 
finn, karjalai és észt szövegek ismere-
tében ezt javíthatjuk egy kétnegyedes 
és egy háromnegyedes ütemre. A so-
rok végén látható szünetek a levegővé-
telhez kellettek az énekesnek. 

A negyedik kotta felett csak ennyi ol-
vasható: „Alp”. A szövegközlésekből – 
„Alp éneke” és „Alp tettei” – derül ki, 
hogy ez is név: Alp egy hős neve. 
Epikus, késői hősi énekről van szó, ami 
nem egyezik a hősénekekkel. Azokban 
régebbi korok bálványszellemekké, is-
tenekké emelkedett hősei szólalnak 
meg egyes szám első személyben, a ké-
sői hősi énekek ellenben „közönséges” 

meseszerű hősök énekei. Valamennyi 
dallam közül ez a legkisebb hangterje-
delmű, mindössze 3 hang: m-f-s. 

Az ötödik kotta lúd-ének. A lúd a 
madáralakot formázó bálványok 
egyike, tisztelete a medvéhez, jávor-
szarvashoz, hattyúhoz hasonlítható, 
ha a bálványok tiszteletének mértéke 
különböző is. 

A hatodik kotta Reguly föléírt in-
formációja szerint ismét tánchoz va-
ló zene. A dallamszerkezetet Reguly 
itt azzal mutatja, hogy a negyedik 
ütem után kettős ütemvonalat ír: ez-
zel jelzi az első sor végét és a máso-
dik sor kezdetét. A dallamban 

kvartváltás is megjelenik: a 2-3-4. 
ütemnél a 6-7-8. ütem négy hanggal 
lejjebb hangzik el.

A hetedik dallam sorsének, mai ne-
vén inkább egyéni ének: az ének szer-
zője saját életének legfőbb mozzana-
tait adja elő. Az egyéni éneket mind-
azonáltal nemcsak a szerző énekel-
heti. Amikor mások énekét éneklik, 
az adatközlő elmondja, hogy kinek 
az egyéni énekéről van szó.

A nyolcadik kotta jávorének dallama. 
A jávorszarvas a manysik, valamint az 
északi és keleti hantik mitológiájában 
ugyanolyan fontos szerepet tölt be, 
mint a medve. Őse hatlábú, emiatt 
igen gyors volt: ez a motívum össze-
vethető a magyar népmesék hatlábú 
táltos paripájával. Ez az ős csillagkép 
formájában az égre került: a jávorcsil-
lag az, amit mi Göncölszekérként 
ismerünk. A jávorének elterjedt a 
manysik és a hantik között egyaránt. 
A dallamot Reguly felütéssel jegyez-
te le, ami a finnugor nyelvű népek ar-
chaikus zenéjében a nyelv első szótagi 
hangsúlya miatt nem fordul elő. 
Hogy ebbe a dallamba hogyan ke-
rült, nem tudni. 

A későbbi kutatások alapján a  many-
si dallamokban jellegzetességként má-
ra már megállapíthatjuk, hogy hang-
soruk jellemzően a hétfokú skála 3-6 
egymás melletti hangjából áll, hang-
terjedelmük kisebb az oktávnál, vala-
mint kétsorosak. Reguly XIX. szá-
zad közepén gyűjtött dallamaiban 
épp ezek a jellemzők szerepelnek, 
így igazolják, hogy ezek a manysik 
archaikus zenéjének jellemzői. Nem 
a mennyiségben, hanem ebben rejlik 
Reguly dallamgyűjtésének, kottái-
nak pótolhatatlan értéke.

Lázár KataLin
az obi-ugor népzene kutatója

ruttKay-MiKLián EsztEr
a Reguly Antal múzeum és Népi 
Kézműves Alkotóház igazgatója

„De nem akarok állandóan csak komoly sorskérdésekről írni. Valamit mesélhetnék a 
szokásokról is. Maguk most a farsang idejét élik, és Juli jó sokat fog táncolni. Ilyesmi 
itt különösebben nincs, mégis az egész tél egyetlen farsang. A társasági életet aligha 
lehet magasabb fokra emelni, mint itt van. Magánbálokból (amik fényűzőek ám) napon-
ta gyakran két-három is van. Ez egész télen át így zajlik, nyáron mindenki vidéken van. 
A bálok 7-8 órakor kezdődnek, és éjjel 1-2-ig tartanak. Először általában keringőznek, 
aztán néhány francia jön, majd svéd és orosz négyesek, ezután vegyes vagy mazurka, 
végül keringő zárja a bált.” Részlet Reguly szüleinek írott leveléből (a mellékelt levél-
részlet német nyelven). MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye, Ms. 4754.

SZT. IVÁN NAPJA (JUHANNUS)

Az ezt megelőző estét ünneplik. Kis nyírfákat hoznak, feldíszítik velük az udvart, felállítják őket a kapuktól a szobáig - amelyet szin-
tén ezzel díszítenek körbe - fákat a penkikre (padokra) állítják, s így fölérnek a tetőig - ekképp marad egész Szt. Iván napján. Este, 
mikor besötétedik, sok fát hordanak egy magas fa köré, a dombokon vagy a tengerparton és puskaropogás közepette meggyújt-
ják. Bizonyára csodálatos, amint a láng magasra csap, s az egész fa hamuvá porlik szét. Ekkor fölhasználnak minden gyúlékony dol-
got - régi kátrányoshordókat is elővesznek, s vízre bocsátanak - aztán a part mentén eveznek, és énekelnek és játszanak a csónakban 
(Nyland). Összegyűlnek a tűz mellett táncolni és énekelni, míg néhány lány az erdőbe fut s a huhuilen-t, egyfajta pásztorlány-dalt 
énekelnek. Minden vidéken gyújtanak ilyen tüzet, s versenyeznek, kinek csap magasabbra a lángja. (A tüzet vagy farakást kokko-
nak nevezik.) Részlet Reguly Finnlandi úti jegyzetek c. füzeteiből (eredetileg német nyelven; Kollárné Velics Marianna fordításában) 
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Februárban már érezhetően hosszabbodnak a 
nappalok, a hónap közepén majd egy órával 
nyugszik később a Nap, mint január köze-
pén. Február derekán este hét óra tájékán 
beköszönt a teljes sötétség. Nézzük, 
milyennek látjuk az eget a hónap köze-

pén éjjel 21 órakor!

Nyugaton, tulajdonképpen a horizontba süllyedve látjuk 
a Pegazus csillagkép nagy négyszögét, melynek bal felső csil-

lagából indul ki az Androméda csillagkép három csillagból álló íve. 
A középső csillaga felett kereshetjük az Androméda-galaxis halvány 
foltját. Alacsony állása miatt megfigyelése ilyenkor már igen nehéz.  
A Pegazus és az Androméda alatt helyezkedik el a halvány csillagok 
alkotta, nagy  területű Halak. Az Andromédától  jobb kéz  felé  találjuk az 
apró Háromszög és Kos csillagképeket. A hónap első felében a Mars is itt 
tartózkodik, később átkerül a Halak csillagképbe.  A Halak alatt helyezkedik el 
a Cet. Délen, alacsonyan kanyarog az Eridánusz, legfényesebb csillaga sajnos 
hazánkból sohasem látható. Magasan jár még a téli égbolt egyik legszebb csillagké-
pe, az Orion, melynek fényes csillagok alkotta jellegzetes alakját könnyű észrevenni a 
déli látóhatár felett. Közepén helyezkedik el a három egyvonalban álló csillag alkotta 
„öve”, picivel ez alatt pedig a nagy Orion-köd. Tiszta, sötét égen szabad szemmel is 
megfigyelhető. Az  Orion  övét  jobbra meghosszabbítva  a  Bika  csillagképet  találjuk. 
Ennek  legfényesebb  csillaga  a  narancsos  színű Aldebaran. Az Aldebarantól  észak-
nyugatra apró csillagcsoportot látunk, amelynek csillagai egy parányi szekérformát 
alkotnak. Ez a Fiastyúk (Pleiadok) nyílt csillaghalmaza. Az Orion övének vonalát a 
másik irányban követve (bal kéz felé) a Szíriuszhoz, a földi égbolt legfényesebb csil-
lagához jutunk. Ez a Nagy Kutya csillagkép főcsillaga. Délen látszik a Procyon, a Kis 
Kutya csillagkép legfényesebb csillaga. Szabad szemmel egyetlen csillagnak látszik, 
valójában a Szíriuszhoz hasonlóan kettőscsillag. A téli égboltunk három legfényesebb 
csillagának, a Téli Háromszögnek az egyik tagja, a Szíriusz és a Betelgeuse mellett. 
Felette az  Ikrek két  fényes csillaga: a Castor és a Pollux. Az  Ikrek mellett a halvány 
csillagok alkotta Rákot  figyelhetjük meg. Magasan,  a  zenit  közelében kereshetjük a 

Az égbolt képe  
2020. február 15-én 

21:00-kor

TUDTA-E?

A Miranda az Uránusz öt nagyobb holdja közül a legkisebb és legbelső, felfedezője 
Gerard Kuiper, a holland születésű amerikai csillagász, aki 1948.  február  16-án 
találta meg. Amikor 1986. január 24-én mind az öt nagyobb holdat először lát-
ták közelképről, a Miranda okozta a csillagászoknak a legnagyobb meglepe-
tést. A Voyager-2 mintegy 32 000 km-re haladt el a felszíne mellett, s egy bizarrnak 
tűnő világot tárt fel, ahol különböző felszíni alakzatok ütköztek egymásnak, látha-
tólag nem természetes módon. Ennek a furcsa külalaknak az egyik magyarázata az 
lehet, hogy a Miranda a múltban egy katasztrofális ütközést élt át. A hold darabokra 
tört, és aztán darabjai ismét összeálltak a ma látható szétzilált módon. Egy másik 
hipotézis feltételezi, hogy a hold fejlődése leállt, mielőtt végső formája kialakult volna.  

Szekeres ötszög alakú csillagképét, legfényesebb csillaga a Capella. A Szekeres és 
a Kassziopeia között a Perzeuszt találjuk. A Nagy Göncölt vagy Göncölszekeret (amely 
a Nagy Medve csillagkép legfényesebb 7 csillagából áll) most az észak-keleti horizont 
felett láthatjuk, rúdja a horizont felé konyul.
A bolygók közül a Merkúr a hónap első felében jól megfigyelhető az esti ég alján. 

10-én  lesz a  legnagyobb keleti kitérésben, ekkor bő másfél órával nyugszik a Nap 
után. Ez az idei első legjobb esti láthatósága. 20-a után ez már rohamosan romlik, 

Miranda
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29-én pedig már napkelte előtt lesz kereshető a délkeleti látóhatár közelében, fél órá-
val kel majd a Nap előtt. A Vénusz fényesen ragyog az esti és kora éjszakai délnyugati 
égen. A hónap elején három és fél, a végén már négy órával nyugszik a Nap után. 
Fényessége -4,1 magnitúdó és tovább fényesedik. A Mars előretartó mozgást végez a 
Kígyótartó, majd 11-től a Nyilas csillagképben. Kora hajnalban kel, a hajnali délkeleti 

ég alján található. A hónap folyamán 1,4 magnitúdóról 1,1 magnitúdóra fényese-
dik. A Jupiter előretartó mozgást végez a Nyilas csillagképben. Hajnalban kel, 

napkelte előtt  kereshető a délnyugati  ég alján mint  ragyogó  fényű égitest. 
Fényessége -1,9 magnitúdó. A Szaturnusz szintén előretartó mozgásban 
van a Nyilas csillagképben, így ő is hajnalban kel. Napkelte előtt látható 
alacsonyan  a  délkeleti  égen,  fényessége  0,6 magnitúdó. Az Uránusz 
sötétedés után kereshető a Kos csillagképben a nyugati égen, késő 
éjszaka nyugszik. A Neptunusz a Vízöntő csillagképben tartózkodik, 
a hónap elején még kereshető az esti szürkületben. 

*
Szép  kerek  évfordulót  ünnepelhet  a  Japán  űrkutatás  ebben 

a  hónapban,  hiszen  1970.  február  11-én,  többszöri  sikertelen 
próbálkozás  után  sikerült  eljuttatni  a  világűrbe  az  ország  első 
műholdját, az Osumit. Bár az 1950-es évek közepéig Japán még 
kutatórakétákkal sem rendelkezett, meglepően gyorsan létrehozta 
és megalapozta saját űrtevékenységét úgy a hordozórakéták, mint 
a műholdak és űrszondák terén. A japán űrprogram kezdete egyet-
len  ember  elkötelezettségének  köszönhető.  Hideo  Itokawa mérnök 
a Tokioi Egyetem professzora  volt,  s  az  50-es  években végrehajtott 

sikeres kísérleti rakétaindításai meggyőzték a kormányt, hogy érdemes 
a területet támogatni. Az országban a 60-as években két űrkutatási intézet 

is alakult, az  ISAS (Japán Űrkutatási és Űrhajózási  Intézet) és az NASDA 
(Nemzeti Űrfejlesztési Intézet). A két űrhivatal a munkát megosztva az 1970-

80-as években halmozta a sikereket, ám a 90-es években már számos sikertelen 
startra került sor. Ennek folyományaként egy harmadik, kisebb űrkutatási intézettel, 

a Nemzeti Űrhajózási Laboratóriummal egyesülve, 2003-ban a NASDA és az ISAS új 
szervezetet hozott létre Japán Űrügynökség (JAXA) néven. 

L. H.

Ősi és fiatal felszínformák a Mirandán

Japán első műholdja, a Lambda-4S saját 
fejlesztésű hordozórakétával állt pályára

A 24 kg-os Osumi 
műhold néhány kerin-
gés után elhallgatott
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BESZÉLŐ KÉPEK

HOLDFÉNY A FELHŐK 
FELETT

A tél a hegyekben a legszebb. Vastag hó-
réteg temeti be a tájat, jégpáncél fe-

szül a patakokra, fehér világba dermednek 
a hegyoldalak- és gerincek, zúzmarás köd-
felhőben fagynak meg a fák. A Kárpát-me-
dencét ilyenkor hosszú napokra alacso-
nyabb rétegfelhőzet töltheti meg. Nappal is 
szép, de éjjel minden olyan más lesz: a 
hegy magasabb részein ritkul a köd és nyí-
lik a felhőzet, halványan átszűrődik a Hold 
és a csillagok. Feljebb vakító holdfényben 
ragyog a zúzmarás hegyoldal, messzire 
száll a macskabagoly nyávogása és a vö-
rös róka kiáltása.

Potyó Imre

1

2
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1. Aggastyán. Tapasztalataim szerint a téli hónapokban leginkább 
700 méter felett találkozhatunk extrémebb időjáráshoz kötődő jelensé-
gekkel. A zúzmarás köd lágyan finomítja az erdőrészleteket és annak 

lakóit. A Magas-Börzsöny fagyos színpadán egy hatalmas bükkfa. 

2. A jeges ködfelhő felső határán egy ritka jelenség, a gyémántpor 
kápráztatott minket. Fagypont alatt, megfelelő mennyiségű jégképző 
mag jelenlétében a levegőben található vízpára apró jégkristályokká 
alakulhat. E speciális lebegő vagy alig aláhulló kristályok ellenfényben 

mutatják meg legszebben csillogó arcukat. 

3. A hidegpárna felett – a levegő alacsony relatív nedvessége miatt – 
páratlanok a látási viszonyok: a börzsönyi Nagy-Hideg-hegy 864 méteres 
csúcsáról délre tekintve nemcsak a sok ezer csillag, hanem a települé-
sek alulról érkező fényeivel megvilágított ködfelhő látványa is örökre 
bennünk marad. Holdkelte előtt érkezzünk: tiszta téli éjszakákon a leg-
szebb hazánkból az ég, ilyenkor ugyanis feltűnően sok fényes csillag 

szikrázik odafent.

4. Odalent a ködös mélyhűtőben szinte tökéletes volt a sötétség – 
holdkelte előtt. Az utolsó negyedhez közelítő Hold január 15-én este tíz 
órakor bukkant ki a zúzmarás ködfelhőből. Másfél óra elteltével fénye 

még mindig csak melegebb, részben sárgás fátylat borított a rétegfelhő 
határán álló, zúzmarás óriásokra. A hideg, ezüstös-kékes fényhatása 
csupán magasabb holdállásnál válik uralkodóvá. Ilyenkor látszik töb-
bek közt a téli égbolt egyik meghatározó és közismert csillagképe a 
Bika. A távolban kiemelkedő kisebb fától balra alacsonyan világítanak 
a „V” alakot, azaz a Bika fejét és szarvát formáló legfényesebb tagjai. 
Jobbra tőle pedig egy látványos csillaghalmaz, a Fiastyúk hunyorog: 
a porfelhőbe burkolódzó csillagai – amiből szabad szemmel általá-
ban hetet láthatunk – a telihold  látszólagos nagyságával egyenlő 

területen oszlanak el. 

5. Éjjel egy órakor a Hold már magasan járt, így erőteljesebb fényében 
ragyoghatott az ezüsttel felöltöztetett hegyoldal. Az anticiklon miatt az 
ég átlátszósága is tökéletes. A végeredmény megismételhetetlen: a 
felhők fölé, egy másik univerzumba kerültünk. Néhány figyelemre méltó 
csillag kiváló kompozíciós elem, illetve nyugvópont lehet képeinken. 
A Földtől mindössze 8,6 fényév távolságban lévő Szíriusz az éjszakai 
égbolt látszólag legfényesebb csillaga. Hazánk egén ugyanakkor csak 
kora ősztől tavaszig emelkedik a horizont fölé, vagyis egy téli csillag-
kép – a Nagy Kutya – legismertebb tagja. Januárban már szürkületben 
felkel, és a délnyugati látóhatár felett, akár 25 fok magasan is világíthat 
kékesfehér fényével a Napunknál mintegy kétszer nagyobb objektum.

3 4

5
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TÁRGYAK – TÖRTÉNETTEL

(Németkeresztúr, ma Deutschkreutz, Ausztria) 
költözött, s ekkor már kereskedőként tartják szá-
mon. Grünbaum elsősorban a Dunántúlon vég-
zett szisztematikus gyűjtőmunkát. Bár az álta-
la múzeumba került tárgyak közül mindössze 
52 zsidó vonatkozású, ezek különleges darabok, 
mert a falusi zsidó kultúra olyan szeletét repre-
zentálják, amelyről kevés ismerettel rendelke-
zünk. Többségüket – 42 darabot – 1911 és 1913 
között, Sopronkeresztúron vásárolta. Feltételez-
hető, hogy ezek a bekerüléskor már használaton 
kívüli darabok voltak, egy archaikus zsidó kultú-
ra lenyomatai.

Bár az általa behozott tárgyak általában ke-
véssé adatoltak, a „gyűjteményi terepkutatás” 
által valamelyest megszólaltathatóvá válnak. 
Ehhez – bizonyos tárgyak esetében – segítsé-
gül hívhatjuk az eredeti leltári cédulákat, ame-
lyek információval szolgálnak a tárgyak hasz-
nálatával vagy a velük összefüggő rítus termé-
szetével kapcsolatban. A zsidó tárgyak egy ré-
sze a gyűjtő saját személyes tulajdona is 
lehetett, mint a monogramjával („J. G.” = Julius 
Grünbaum) megjelölt, imaszíjakat (tfilin) tartó 
zacskó, a bajtli vagy a rojtjaitól, a cicesztől 
megfosztott imasál, a talesz. 

A talesz a zsidó férfiak által a reggeli imához 
használt egyik legismertebb vallási tárgy. Való-
jában nem is maga a sál, hanem – a tórai törvé-
nyeknek megfelelően – a négy csücskében 
található rojtok és csomók azok, amelyeknek 
vallási jelentősége van: az Istennel kötött 
szövetségre és a vallástörvény megtartására 

figyelmeztetnek. A talesz anyaga általában gyapjú, pamut vagy se-
lyem. Leggyakrabban fekete-fehér csíkos. A sálat a nyak körüli részen, 
hímzéssel, ezüstszállal szokás díszíteni, ez az atara.

Erről a gyapjúszövetből készült darabról hiányoznak a rojtok, 
a cicesz, ezáltal elvesztette eredeti szakralitását. Feltételezhetjük, 
hogy a gyűjtő csak ilyen formában tartotta lehetségesnek saját ima-
kellékének múzeumba kerülését. 

Egy tárgy, melynek segítségével a múzeumba tárgyakat szállító arcta-
lan kereskedőből kibontakozik a vallásos sopronkeresztúri zsidó ember 
képe, személyes kapcsolata a behozott tárgyakhoz, és a múzeumi 
tárggyá válás sajátos példája. Ez a múzeumi terep!

SzarvaS zSuzSa 

A terepmunka az antropológia és a nép-
rajz megkülönböztető jegye, változó 
formában a tudományszak legfonto-

sabb módszertani sajátossága. Valójában a múze-
umot, a gyűjteményt is értelmezhetjük terepként, 
ahol a múzeumi tudás összekapcsolódik a tárgyról 
való egyéb ismeretekkel, s a múzeum mint helyszín 
a tárgyi kultúrával kapcsolatos sokszínű tudás 
megszerzésének és átadásának terepévé válik. 
Erre mutat példát a Néprajzi Múzeum gyűjteményé-
nek egy rituális tárgya, a sopronkeresztúri zsidó 
kereskedő, Grünbaum Gyula imasálja.

Csakúgy, mint a Néprajzi Múzeum egész gyűjte-
ménye számára, a zsidó tárgyak szempontjából is 
meghatározó korszak a XX. század eleje, amikor 
a magyar nyelvterületről származó tárgyak legna-
gyobb hányada bekerült a múzeumba. E korszak 
egyik jellemzője, hogy a múzeumi anyag nemcsak 
a terepre járó néprajzkutatók jóvoltából, hanem 
műkereskedők, helyi értelmiségiek, tanítók irányí-
tott közreműködésével is bővült.

Ekkortájt az egyik legfontosabb gyűjtő 
Grünbaum Gyula volt, aki 1909 és 1929 között 
összesen 1044 tárggyal gazdagította a múze-
um kollekcióját. Az általa behozott anyag elsősor-
ban a népi mesterségek, textilek és a pásztor-
művészet tárgyi világát képviseli, s jórészt kvali-
tásos népművészeti munkákból, sokszor hiány-
pótló egyedi darabokból áll, amelyek a gyűjtő jó 
szeméről és kitűnő ízléséről tanúskodnak.

Életéről keveset tudunk. 1862-ben született 
a Sopron megyei Farádon, ahol később tanítóként 
dolgozott. Házassága révén Sopronkeresztúrra 

Imasál atarával. Sopronkeresztúr, 
vétel Grünbaum Gyulától, 1911. 
(SARNYAI KRISZTINA FELVÉTELEI)

GRÜNBAUM GYULA 
IMASÁLJA

◄ Imára készülő zsidó férfi imaszíjjal és ima-
sállal vásári sátra mögött. Hortobágy, Hajdú 
vármegye, 1928. (GYÖRFFY ISTVÁN FELVÉTELE)
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Hazánkban a barlangok tudo-
mányos felmérése a XVIII. 
század elejéig nyúlik vissza. 

A korai munkák közül a jelentőseb-
bek a deményfalvi Sárkány-barlang 
1719-es, a Kazán-szorosban található 
Veteráni-barlang 1788-as és az agg-
teleki Baradla-barlang 1794-es tér-
képi feldolgozása. A sorban ezután 
következik a homoródalmási bar-
lang felmérése, amely nagykedei 
Fekete István nevéhez fűződik. 

Fekete István 1814–1830 között Csík-
szék, majd később Udvarhelyszék 
földmérője volt. Ott hallotta, hogy 

AZ ALMÁSI KŐLIKON 
GYERGYÓIG LEHET BÚNI

Székelyföld talán leghíresebb és a történelmi Magyarország egyik legkorábban megkutatott és felmért 
barlangja a Homoródalmás határában nyíló Orbán Balázs-barlang. A korábbi nevén Kőliknak vagy egy-
szerűen csak almási barlangnak nevezett járatot 1835-ben mérte fel nagykedei Fekete István, s ered-
ményeit egy kis füzetben ismertette, melynek mellékleteként jelent meg a cikkünkben közölt térkép.

„az Almási Kőlikon Gyergyóig lehet 
búni”. Ez annyira felkeltette az érdek-
lődését, hogy 1835-ben meglátogatta a 
barlangot. A térkép jobb alsó sarkában 
található megjegyzéséből tudjuk, 
hogy 1835 szeptemberében szállt ki a 
Vargyas-patak szurdokába és mérte 
fel, majd szerkesztette meg Az Almás-
kőlik nevű földalatti nagy Üregnek, 
Erdély Nagy Fejedelemsségben, Nemes 
Udvarhelly Széken a Homoród-Almás 
nevű falu határán az allyrajjzát: „Fel-
mértem és rajzoltam Szly Udvarhellyt 
1835-ben Sz. Mihály hava 25-én.” 

A földmérő segítséggel, Szőts Péter 
barlangi vezetővel jutott el a barlangba, 
ahol tábort vertek. A felmérés során a 
főjáratokat számokkal, a mellékjárato-
kat betűkkel jelölte meg, fekete színű, 
szénporból készített festékkel. Ezeknek 
a jelzéseknek egy része még ma is látha-
tó a barlang falain. Ha figyelembe 
vesszük, hogy majd’ 200 éve milyen 
felszerelés állt rendelkezésére, megálla-
píthatjuk, hogy nagyon pontosan és 
részletesen mérte fel a barlang üregeit és 
figyelte meg élővilágát. Kutatásának 
eredményeit, a barlang pontos leírását, 
a „betses és nemes kőgyöngyöket”, a bar-
lang méreteit, képződményeit, vala-
mint a barlang lakóit, a mókusokat, 

T É R K É P E K  A  M Ú L T B Ó L

medvét, denevéreket, a barlangban ta-
lált „nemes kő szemeket” (kvarc, topáz, 
rubin) egy 16 oldalas kis füzetecskében 
jelentette meg Kolozsvárott, 1836-ban, 
Az ujj becses kovács és nemes kő-bányával 
ritkaitatt Almási Nagy barlang. Leg 
ujjabban felvette nagy kedei Fekete István 
nemes Udvarhelyszék földmérője címen. 

E kis füzet mellékleteként született 
meg a barlang igen részletes térképe is, 
melynek méretarányát „bétsi öles mér-
ték”-ben adta meg, „mellyben egy 
coll 10 öleket tészen”. Térképén szá-
mokkal és betűkkel jelezte a barlang 
kisebb-nagyobb üregeit, képződmé-
nyeit. Például 1-től 16-ig számozta a 
„fő fő üregek”-et, a bejáratnál találha-
tó „a” betű pedig „A Napra kijáró 
nagy Üreg”-et (nyitókép) jelzi.

Ez a pontosság munkaszeretetének és 
a barlangok iránti szenvedélyének kö-
szönhető. Ez utóbbiról olvashatunk Jó-
kai Mór 1853-ban megjelent cikkében, 
amelyben egy erdélyi utazásáról szá-
molt be. Ennek során az almási barlan-
got is felkereste és a túra vezetőjéül Fe-
kete Istvánt kérte fel. Jókai így jelle-
mezte az akkor már igen öreg mérnö-
köt: „Vezetőül a szék hajdani mérnöke 
sziveskedett ajánlkozni, egy genialis különcz, 
ki a legnagyobb tudományos képzettség 

A szurdok a barlangbejárattal
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mellett a legvégsőbb szegénységben él és az a 
csodálatos, hogy neki e szegénység jól esik, s 
hozzá hű akar maradni, soha meghivást úri 
asztalhoz el nem fogad, nincs ékesen szólás, 
mely őt rábirhassa, hogy ételben, italban részt 
vegyen, a szobában nem lehet rávenni, hogy 
leüljön, s ha az utczán megszólítják, leveszi a 

kalapját, úgy kiséri a megszólítót és sem-
mi könyörgésre fel nem teszi a kalapját, 
- és mind ez mily éles gúny a világra a tu-
dományosságtól!

Útközben alig birtuk rávenni, hogy a sze-
kérre felüljön, erővel gyalog akart jönni, pe-
dig öreg már és összeroskadt. Egyszer már 

annyira elhagyta a világ, hogy a budvári 
romok üregeiben éjszakázott, de azért 
nem kért és nem panaszkodott soha. 
Csupán egy szenvedélye van, és ez a bar-
lang. Ez volt életének legkedvenczebb 
foglalatossága, ennek üregeit járta, bútta, 
fürkészte untalan, több hetekig ellakott 
benne, csigákon, köteleken eregetve le ma-
gát a mély, ismeretlen nyilásokba, mikbe 
emberi szem soha le nem hatolt, s annyira 
ismerős annak minden kövével, hogy fák-
lya nélkül végig tudna benne járni.”

Orbán Balázs több mint harminc évvel 
később megjelent, A Székelyföld leírása 
című könyvében közölte a Fekete által 
készített barlangtérkép módosított, egy-
szerűsített változatát és így írt munkájá-
ról: „...Fekete mérnök pontos felmérése sze-
rint ezen észak-kelet irányú hegyüreg 400 öl 
hosszúsággal bír. Fekete ki több időt töltött it-
ten e barlang tüzetesebb tanulmányozásáért, 
számozta a barlang különböző osztályát és 
egy igen jeles alaprajzot is készített.” A hálás 
utókor többek között Orbán e művének, 
A Székelyföld leírása című hatkötetes soro-
zatnak az elismeréséül nevezte el Székely-
föld e barlangját az íróról, 1931-ben.

BaBinszki Edit

Az Almás-kőlik térképe – a sorozat előző részeiben megjelentekkel együtt – nagy 
felbontásban megtalálható a https://map.mbfsz.gov.hu/oldmaps.html címen.

VÉSZ IDEJÉN MENHELY

„… e barlang, mely ma csak gyönyörködtet, hajdan védett is, mert meglevén erődítve, biztos védhelye volt a szomszéd faluk lakosa-
inak. Birtoka és használata felett sokat is perlekedett Vargyas Almással: mig nem 1637-ben az udvarhelyi derékszéknek egy itélete 
azt Almásnak nem adja. E végzés az almásiak által lerontott védfalakat ujból felépíttetni rendeli, fennhagyván a vargyasiaknak is 
azon jogát, hogy vész idején mint menhelyet szintén használhassák. …

A barlangba jutás nem mondható kényelmesnek mert egy ideig sziklához támasztott rozzant létrán, azután pedig léptek által sikított mere-
deken emelkedő ösvényen lehet sziklaélekbe kapaszkodva felmászni; nem teljesen mentesítve a lezuhanás veszélyeitől; mi mutatja, hogy 
midőn azon létrát a barlangba menekültek felvonták, akkor oda ellenség még közelíteni sem tudhatott; de nemcsak a megközelíthetlenség 
biztosítá e védhelyet, hanem azon, a barlang száját átölelő lőréses fal is, melyen csak keskeny kapu vezet át, s melynek minden irányba szol-
gáló lő-résein át lenyilazhatták és lelövöldözhették az ostromot megkisérteni eléggé merész ellenséget. …

A még most is ölnél magasabb védfalakba vágott szük ajtó, oly terjedelmü előterembe vezet, hol könnyen elférhetne ezer ember, egy rop-
pant egyházhoz hasonlító üregbe, melynek szikla kupoláját a természet alkotá. Sötét folyosók titkos menetei nyilnak e nagyszerü előterembe, 
honnan baljóslatu zsibongás, s oly nyöszörgő hangok hallatszanak, mintha a néphit szerént e barlangot lakó törpék takarodnának tova az 
ember közeledtére, mintha a sötétség démonai zúdultak volna fel a világosságot kereső, és azt terjesztő ember láttára, s ugyancsak a sötét-
ség lakói művelik azon baljóslatu zajt, mert ottan a denevérek százezrei tanyáznak; egy-egy kiszálló s a termet körülröpkedő előőrsük hirt 
viszen az ember közeledtéről, s ők ösztönszerüleg huzódnak el, vészt sejtve, a barlang távolibb osztályaiba. …

A barlang előtermét, s az ezzel két főfolyosó által egybefüggő első osztályt elhagyva, majd szük folyosóvá szorul, majd ismét tekin-
télyes termekké tágosul; most egyenesen megy, majd felhág és lelejt; talaja most sima, majd szikla darabok által van elöntve, falai és 
főlepe a felolvadt mészkő lerakodványának fehér leplével van bevonva, mely a fáklyák fényénél ragyogóan tündököl, sok helytt 
szépidomu csüngvények (stalaktitok) ékítik a szikla-kupolák kongó üreit. A 9-ik számu teremben van az ugynevezett Függőkő, egy a 
főlephez tapadott nagy szikla-darab, mely alatt csak meghajolva lehet áthaladni. Ha ez megunva függő helyzetét egyszer lezuhanna, 
egészen eltorlászolhatná a tovább hatolhatás utját, mikor aztán a barlangnak igen érdekes belső része is el lenne zárva.

A talaj hihetőleg felülről leomladozott nagy kövekkel van borítva, melyek denevér ganéjjal lévén elöntve, annyira sikok, hogy igen ba-
jos azokon lépdelni; sok helyen félelmes szikla chaoszon kell meredeken lelejteni, más helytt pedig szikla élekbe kapaszkodva felmász-
ni, ugy hogy csak gyakorlott mászók képesek áthatolni. Ezen lelejtés és felhágás ellene mond azon feltevésnek, mintha a barlangot az 
ide fakadott Vargyas pataka mosta volna ki, mert a viz nem bir tulajdonnal, hogy fel és le is folyhasson, s ellene mond ezen elméletnek 
az is, hogy a barlang befele több száz lábbal van felül a Vargyas szinvonalán; hanem képezték azt a szikláiban lévő több forásoknak 
mészkövet felolvasztó lefolyásai, mely forrásokból egy még most is megvan a barlang legvégső osztályzatában.”

(Részlet Orbán Balázs könyvéből)

A főbejárattól nyíló szélesebb folyosó
(LERNER JÁNOS FELVÉTELEI)
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Thomas Becket a XII. század 
hajnalán látta meg a napvilá-
got Londonban, egy nor-

mann lovag és – a legenda szerint 
– egy szaracén fejedelem lányá-
nak nem mindennapi házasságából. 
A normann hódítók alig fél évszáza-
da vetették meg a lábukat a szigetor-
szágban, ráadásul azonnal ki is szorí-
tották az angolszászokat minden 
fontos tisztségből, ezért nem megle-
pő, hogy nem örvendtek nagy nép-
szerűségnek az őslakosok körében. 
A legtöbb új földbirtokos ezért má-
sod- vagy harmadszülött fiú utódát 

vagy egyházi pályára szánta, vagy 
azt szorgalmazta, hogy valamelyik 
híres egyetemen folytasson tanul-
mányokat. A kiemelkedő képességű 
Thomas Becket a párizsi és bolognai 
egyetemen szerzett jártasságot jog-
tudományból. 

Előkelő származása és páratlan te-
hetsége egyaránt olyan előnyöket je-
lentett számára, melynek révén har-
mincévesen már a canterburyi érsek 
titkáraként és tanácsadójaként tevé-
kenykedhetett. Itt figyelt fel rá az ifjú 
II. Henrik király, aki meghívta őt az 
udvarába, és 1155-ben kinevezte Ang-
lia kancellárjává. A hálás Becket 
mindvégig hűségesen szolgálta urát, 
melynek eredményeképpen (például a 
központi fellebbviteli bíróság, vagy a 
királyi vándorbíróságok létrehozása, 
az egyház féltve őrzött kiváltságainak 
megnyirbálása – Európa legstabilabb 
és legerősebb adminisztratív monar-
chiájává tették a szigetországot. 

Kettejük kapcsolata azonban jóval 
többet jelentett egyszerű uralkodó-
hivatalnok viszonynál. A krónika-
írók szerint mély barátság szövődött 
közöttük. Együtt járták a kocsmá-
kat, vadásztak a király erdőiben, de 
még ágyasokat is a kancellár kuta-
tott fel a szoknyabolond Henriknek. 
Magától értetődő volt, hogy 1162 
májusában, a canterburyi érsek halá-
la után a király legfőbb bizalmasát 
nevezte ki utódjának. Hiába figyel-
meztette Becket, hogy attól a perctől 
fogva már nem az uralkodó, hanem 
a pápa, azaz a katolikus egyház ér-
dekeit fogja védeni foggal-körömmel. 
Egyetlen földi király kedvéért sem 
hajlandó ugyanis elveszíteni az égi 
kegyelmet. Henrik talán nem vette 

őt komolyan, mert miután volt kan-
cellárját pappá szentelték, másnap 
személyesen nyújtotta át az érseki ka-
lapot, és gratulált neki új tisztsége el-
nyeréséhez. Ettől kezdve azonban vi-
szonyuk gyökeresen megváltozott, 
úgy is mondhatjuk, hogy viharos 
lett, ami már előrevetítette a kibon-
takozó tragédiát. 

Jó tett helyébe
A kicsapongó életvitelét rögvest fel-
adó, és aszketikus életmódra áttérő 
Becket első dolga volt, hogy vissza-
küldte a kancellári pecsétet a király-
nak. Canterburyi érsekeként ugyan-
akkor felemelte a szavát az egyházra 
kivetendő újabb adók ellen, ahogy 
azt is ellenezte, hogy a valamilyen 
bűncselekménnyel megvádolt papok 
felett világi bíróság ítélkezhessen. 
Henriket megdöbbentette ez a há-
látlanság, ám 1164 januárjában eré-
lyes fenyegetésekkel még sikerült rá-
kényszerítenie akaratát egykori kan-
cellárjára a clarendoni határozatok 
formájában. Ám alighogy elhagyta 
a helyszínt, Becket rögtön megta-
gadta az engedelmességet, és maka-
csul elhatárolódott azok végrehajtá-
sától. Amikor pedig börtönnel fe-
nyegették, inkább önkéntes szám-
űzetésbe indult, és a francia királyság 
területén kért menedéket egy cisz-
tercita apátságban. Innen szórta az-
tán dörgedelmeit Henrikre, és a pá-
pa segítségével kiközösítéssel sújtot-
ta mindazokat, akik birtokukba vet-
ték a gazdátlanul maradt canterburyi 
érsekség kincseit vagy birtokait. 

Az angol uralkodó évekig hiába 
próbálta fenyegetéssel, ígérgetésekkel 
visszatérésre kényszeríteni Becketet, 

T H O M A S  B E C K E T  M Á R T Í R O M S Á G A

VÉRFÜRDŐ  
A KATEDRÁLISBAN

A középkor vérgőzös világa ugyanúgy bővelkedik politikai merényletekben, mint az azt megelőző, 
vagy azt követő évszázadok. De még a legelvetemültebb gyilkosok is rettegtek kezet emelni bárkire 
Isten házában, különösen egy főpapra. Anglia egyik leghíresebb érseke mégis erre a sorsra jutott. 

Vajon mi vezetett e szentségtörő tetthez? 
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vizsgálnunk. Az érsek szentté avatá-
sát szorgalmazó egyház képviselői 
ugyanis érthető módon egészen más 
szemszögből ítélték meg a merénylet 
okát, mint a király környezete. 

Felhívás keringőre
Mint minden hasonló történelmi 
bűnügy nyomozás során, jelen eset-
ben is elsősorban a szemtanúk visz-
szaemlékezéseire hagyatkozhatunk. 
A leghitelesebb beszámolót kétség-
kívül egy Edward Grim nevű szer-
zetestől kapjuk, aki látogatóba érke-
zett a canterburyi székesegyházba 
Becket meggyilkolása napján, sőt 
maga is megsérült az incidens során. 
William Fitzstephen, az érsek titká-
ra, mindent megtett, hogy urát ki-
menekítse a közelgő veszély elől. 
De nem tudott hatni rá. Ezért saját 
életét mentve, még idejében elmene-
kült onnan. Csakúgy, ahogy William 
of Canterbury bencés szerzetes, 
Becket háztartásának tagja. John of 
Salisbury, a Chartres-i egyházmegye 
püspöke szintén tanúja volt az ese-
ményeknek, de saját bevallása sze-
rint az utolsó pillanatban elbújt az 
oltár mögé. Így magát a gyilkossá-
got már egyikük sem látta. 

Becket többi életrajzírója, úgymint 
például Matthew Paris bencés szer-
zetes, William of Newburgh törté-
netíró, Benedict of Peterborough 

aki végül csak a pápa közbenjárásá-
ra engedett. Ám találkozásuk és 
látszólagos kiegyezésük sem ered-
ményezett tartós békét. Henrik 
ugyanis nem volt hajlandó béke-
csókkal i l letni az érsek kezét, ő 
pedig zokon vette, hogy a trón-
örökös megkoronázását a yorki ér-
sek végezte el. 

Becket egyébként a krónikák sze-
rint meglehetősen ellenszenves alak 
volt, akit nem sokan szerettek. Elvi 
rendíthetetlensége még a pápát is 
felbosszantotta, a bárók pedig egye-
nesen gyűlölték őt. De még az egy-
ház berkein belül is sokan ferde 
szemmel nézték a „felkapaszkodott 
parvenü” megválasztását. Henrik 
ugyan át tudott volna lépni az „áru-
láson”, és félre tudta volna tenni csa-
lódottságát egykori barátja viselke-
dése miatt, amikor azonban 1170 te-
lén a Normandiában karácsonyozó 
király fülébe jutott, hogy az érsek 
fegyveres kísérettel járja be Angliát, 
és mindenkit ellene hergel, éktelen 
haragra gerjedt. 

Az ezt követő eseményeket, azaz 
Becket meggyilkolását, számtalan – 
olykor egymásnak is ellentmondó – 
korabeli leírásból ismerjük. Ezeket 
a naturalisztikus jelenetektől hem-
zsegő történeteket a minél tárgyi-
lagosabb megközelítés érdekében 
azonban szigorú forráskritikával kell 

apát, Robert de Torigni, vagy 
Roger of Hoveden nem első kézből 
kapott információk alapján dolgoz-
tak, így a merénylet hiteles megíté-
léséhez csak részben vehetjük figye-
lembe írásaikat. De mielőtt nagyon 
előre szaladnánk, vizsgáljuk meg, 
milyen események vezettek ahhoz a 
végzetes naphoz.

Ahogy már említettük, 1170 kará-
csonyán II. Henrik bosszúsan ün-
nepelt részegen tivornyázó lovagjai 
körében, míg aztán egyszerre csak 
mérgesen fortyant fel: „Milyen bo-
lond és gyáva csorda! Házamban etet-
tem-itattam őket, s lám, egyikük sem 
áll bosszút e felkapaszkodott papon!” 
A különböző forrásokban ugyan ez 
a mondat más és más változatban 
hangzott el, abban azonban mind-
egyik megegyezik, hogy a király 
egyértelmű utasítást nem adott a 
gyilkosságra. Ugyanakkor nehéz 
lenne kifakadását nem úgy értel-
mezni, hogy szeretné, ha az érsek 
többé nem árthatna neki a politi-
kában. A kérdés csupán az, hogy 
elfogatni, vagy megöletni akarta 
őt. Erre pedig lehetetlen egyértel-
mű választ adni. 

Mindenesetre a négy báró kapva ka-
pott az alkalmon, hogy bizonyíthas-
sák a király iránti hűségüket. Richard 
le Breton, a Sandford birtok örököse, 
fontos tisztséget töltött be az udvar-
nál. William de Tracyt bátor harcos-
ként, de „bűnös életmóddal” jelle-
mezték. Nagyapja I. Henrik király 
törvénytelen fiaként jutott jelentős 
birtokokhoz Délnyugat-Angliában. 

II. Henrik, illusztráció a Cassell's History of 
England könyvéből (1902)

Az érsek meggyilkolásának helyszíne a katedrálisban
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Hugh de Morville a Skócia határában 
elterülő Westmorland lordja címét 
viselte, és szinte kezdettől II. Henrik 
szolgálatában állt. Végül Reginald 
Fitzurse, a Somersetshire-i Williton 
kastély ura, aki szintén királyi vérből 
származott, és Anglia-szerte kiterjedt 
birtokokkal rendelkezett. 

Bomlott agyú főpap
A lovagok a király szavait hallva 
felálltak az asztaltól, és – talán 
Henrik jóváhagyásával, talán tud-
tán kívül – lóra pattanva, azonnal a 
tengerpartra vágtattak, hogy át-
keljenek Angliába. Ott aztán 
óvatosságból különválva lova-
goltak tovább Becket egyik leg-
elszántabb ellenfele, Ranulf de 
Broc saltwoodi kastélyába, hogy 
megtanácskozzák, mitévők le-
gyenek. Hírük azonban így is 
megelőzte őket, ami Canterbu-
rybe is eljutott. Becket emberei 
megpróbálták rávenni a főpapot, 
hogy időben meneküljön el elő-
lük, vagy legalább rejtőzzön el a 
katedrális kriptájában, ő azon-
ban kijelentette, hogy kész meg-
halni Isten dicsőségére. 

Másnap, december 29-én, de 
Broc és a négy lovag ebédidőben 
érkezett Canterburybe, és azon-
nal az érseki palotához siettek. 
Sodrott páncélingjük felett fe-
hér köpenyt viseltek, és fegyve-
reiket odakint hagyták, hogy 
ezzel jelezzék, békés szándékkal 
érkeztek. Becket elé járulva 
azonban teketória nélkül rápa-
rancsoltak, hogy azonnal hagy-
ja el Angliát. Ám ő kijelentette, 
hogy csakis Istennek és a pápának 
tartozik engedelmességgel, egyet-
len királyt sem ismer el maga fe-
lett. A hívatlan vendégek ekkor 
azzal fenyegetőztek, hogy ha kel l, 
fegyverrel kényszerítik, de ezzel 
sem tudták jobb belátásra bírni. 
Bosszúsan hagyták el a palotát, 
de ígéretükhöz híven még aznap 
este visszatértek. Ezúttal azon-
ban már páncélban, kardokkal 
felfegyverkezve. Az esti misére ér-
kező Becket – a halállal dacolva – 
maga tárta ki előttük a katedrális 
nehéz tölgyfa ajtaját. A lovagok ott 
helyben felszólították, hogy ön-
ként menjen velük, és járuljon a ki-
rály elé, aki majd dönt a további 

sorsáról. Becket azonban ezúttal is 
határozottan megtagadta az enge-
delmeskedést, amiből hangos 
szóváltás kerekedett, mely aztán 
dulakodássá fajult. 

A lovagok megpróbálták kiránci-
gálni őt a templomból. Talán erő-
szakkal akarták magukkal vinni, 
talán csak nem akartak vért ontani 
a szent helyen. Becket azonban 
olyan erősen kapaszkodott az oltár 
mellett álló kőoszlopba, hogy meg 
sem tudták mozdítani. Ekkor 
Fitzurse megragadta a köpenyét, 

hogy a földre rántsa, mire az érsek 
rákiáltott: „Vedd le rólam a kezed, 
Reginald! Hűséggel és engedelmesség-
gel tartozol nekem!” És ellökte magá-
tól a férfit. Erre aztán elszabadultak 
az indulatok. Elsőként de Morville 
sújtott le, majd a többiek is követ-
ték. Le Breton olyan dühvel vágott 
rá kardjával a földön fekvő, magate-
hetetlen érsekre, hogy a padló kövén 
eltört a pengéje. Grim szerzetes 
megpróbált ugyan a főpap védelmé-
re kelni, de vesztére, mert a megva-
dult támadók levágták egyik karját. 
De Tracy közben lesújtott a főpap 
koponyájára, aminek lemetszette a 
tetejét. Aztán kijelentette, hogy 
már nem fog felkelni, mehetnek. 

A támadók – mint akik jól végez-
ték dolgukat – távoztak a meg-
szentségtelenített székesegyházból. 

Bűnbocsánat
Henriknek azonban ezzel korántsem 
sikerült megszabadulnia egykori ba-
rátjától, hiszen Becket halálában leg-
alább annyi problémát okozott neki, 
mint életében. Amikor hírét vette a 
gyilkosságnak, úgy viselkedett, 
mintha nem is legelszántabb vetély-
társát, hanem a barátját vesztette vol-
na el. Negyven napig minden szóra-

kozástól, katonai gyakorlattól tá-
vol tartotta magát, és üzenetet 
küldött a pápának, mely szerint 
semmi köze a szerencsétlen inci-
denshez. III. Sándort azonban 
annyira megdöbbentette a gyil-
kosság híre, hogy egy ideig egyet-
len angolt sem engedett a színe 
elé. Becket gyilkosait kiközösítés-
sel sújtotta, Henrikkel szemben 
azonban már nem járt el ilyen szi-
gorúan, hiszen szüksége volt az 
angolok szövetségére a császár el-
leni invesztitúra harcban. Csupán 
azt tiltotta meg neki, hogy amíg 
nem vezekel kellőképpen, hogy 
nem lépheti át egyetlen templom 
küszöbét sem. Hogy Henrik még-
sem volt teljesen ártatlan az ügy-
ben, az is bizonyítja, hogy a me-
rénylőket nem állította bíróság elé, 
sőt, maga javasolta nekik, hogy 
meneküljenek Skóciába. Egy ide-
ig itt húzták meg magukat, majd 
de Morville Yorkshire-ban álló 
Knaresborough várában várták ki 
azt az időt, amíg lecsendesedett a 
felháborodás. Sándor 1171 húsvét-

ján elrendelte, bűnbánó zarándokla-
tot tegyenek Jeruzsálemben, és életük 
végéig a Szentföldön kell harcolniuk 
a hitetlenek ellen. Többségük teljesí-
tette is a pápa parancsát, és soha többé 
nem tértek vissza hazájukba. De Tracy 
azonban még Dél-Olaszországban 
elhunyt leprában, le Breton pedig ké-
sőbb visszatért Angliába. Az egyház-
fő mártírrá, majd 1173-ban szent-
té avatta a canterburyi érseket. 
Szent Tamás halálának színhelye és 
sírja később Anglia egyik legnépsze-
rűbb zarándokhelye lett, ezzel együtt 
pedig Becket kultusza is elterjedt. 

Hegedüs Péter
történelem szakos tanár

Széchenyi István Egyetem

A gyilkosság legkorábbi ismert ábrázolása  
egy XIII. századi kéziratból
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A z állatok életében központi je-
lentőségű a táplálkozás, és eh-
hez a legtöbb fajnak valami 

módon fel kell kutatnia a táplálékot. 
Az egyszerűbb életformák esetében a 
táplálékkeresés állandó jelenség, azon-
ban az állatok komplexitásának növe-
kedésével a viselkedés is bonyolódott, 
és a táplálékkeresés már csak egy 
(különösen fontos) viselkedésforma lett 
a magatartás széles spektrumában. Ez 
szükségessé tette, hogy az állatban ki-
alakuljon az éhség, vagyis egy olyan 
belső állapot, ami táplálékkeresésre sar-
kallja, illetve ha megszerezte betevőjét, 
akkor kialakuljon a jóllakottság, vagyis 
egy olyan állapot, amiben a táplálékke-
resés már nem a legfőbb prioritás.

A táplálékfelvétel szabályozása
Ezeket az állapotokat természetesen 
az idegrendszer hozza létre, és ma-
napság már azt mondhatjuk, hogy az 
ehhez szükséges folyamatok egy ré-
szét ismerjük is. Úgy tűnik, hogy a 
hipotalamusznak központi szerepe 
van benne, hiszen bizonyos részeinek 
ingerlése vagy kiirtása fokozhatja, 
másoké csökkentheti a táplálékfelvé-
telt. A hipotalamusz alegységeinek 
feltérképezésével az is kiderült, hogy 
pontosan melyek vesznek részt a sza-
bályozásban: az úgynevezett ívelt mag 
a harmadik agykamra falát képző 
paraventrikuláris magon keresztül be-
folyásolja a hipotalamusz oldalsó részé-
nek sejtcsoportjait, melyek különböző 
agyterületekkel állnak kapcsolatban és 
feltehetőleg ezeken keresztül fejtik ki 
hatásukat a táplálékfelvételre.

HOGYAN ALAKUL KI  
A JÓLLAKOTTSÁG?

A 2000-es évek elejére derült ki, 
hogy a táplálékfelvétel szabályozásában 
fontos szerepe van bizonyos hormoná-
lis jelzéseknek, pontosabban legalább 
két különböző hormon vesz részt az 
éhség és a jóllakottság létrehozásában. 
Miután a gyomorból a bevitt táplálék 
továbbhalad a tápcsatornában, a gyo-
mor feszülésérző mechanoreceptorai 
által közvetített jel hatására megindul a 
ghrelin nevű hormon termelése, mely-
nek mennyisége általában táplálkozást 
megelőzően tetőzik, vagyis egybeesik 
az éhség kifejeződésével. A ghrelin 
receptorai az egyik hipotalamikus 
magon is megtalálhatók, és a ghrelin 
ezen a sejtcsoporton keresztül vesz 
részt az éhség kialakításában. Emellett 
a zsírszövet sejtjei egy leptin nevű 
anyagot termelnek a bennük tárolt 
zsírok mennyiségének függvényében. 

A leptin receptorai szintén megtalál-
hatók a hipotalamusz egyik sejtcso-
portjának felszínén, és ezen neuronok 
aktivitása csökkenti a táplálékfelvételt, 
vagyis a jóllakottság állapotát idézik elő.

Idegi jelzések a vékonybélből
Számos eredmény mutat arra, hogy a 
táplálékfelvétel szabályozása jóval 
összetettebb folyamat, a hormonális 
jelzéseken kívül idegi hatások is részt 
vesznek benne, például a bolygóideg 
alsó dúcából származó idegrostok a 
tápcsatorna több szakaszát is beidegzik. 
Ezek a rostok különféle receptorokat 

A táplálékfelvétel szabályozása alapvető jelentőségű idegrendszeri funkció minden állatnál. 
Ennek ma már viszonylag sok részletét ismerjük, azonban még így sem mondhatjuk, hogy teljesen 
feltárt lenne a folyamat. Egy amerikai kutatócsoport most egy újabb részletre derített fényt: 
a vékonybél telítődésére aktiválódó mechanoreceptorok a bolygóideg révén jeleznek a központi ideg-

rendszernek, hogy kialakuljon a jóllakottság.

A ghrelin és a leptin a gyomorból, illetve a zsír-
szövetből felszabadulva, a hipotalamusz ívelt 

magján keresztül befolyásolják a táplálékfelvételt 
(FORRÁS: ELLIOTT ÉS MTSAI., 2016)

A bolygóideg alsó dúcában lévő idegsejtek 
egy része különféle receptorokat küld a táp-
csatornába, jelzéseiket pedig az agytörzsön 

keresztül juttatják el a táplálékfelvétel központi 
szabályozóegységéhez, a hipotalamuszhoz 

(FORRÁS: BAI ÉS MTSAI., 2019 - CELL)
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nagyjából 400 sejt transzkriptomját tár-
ták fel. Ezek alapján 12 sejttípust külö-
nítettek el a sejtek között, melyek tehát 
jelentősen eltérő génkifejeződést mu-
tattak, és mindegyik esetében volt 
olyan gén, mely segítségével az adott 
csoport specifikusan manipulálhatóvá 
vált. Elmondható például, hogy a 
kalcitoninhoz köthető peptidet és 
a szomatosztatint kifejező neuronok a 
gyomor különböző régióit idegzik be 
(a gyomortestet és a gyomorkaput), il-
letve a vazointesztinális polipeptidet 
szintetizáló sejtek a vékonybelet 
innerválják. A kutatók ezután egy sor 
kísérletben azt figyelték meg, hogy 
egy-egy specifikus sejtcsoport befolyá-
solása milyen hatással van a táplálék-
felvételre. Kiderült, hogy a kemo-
receptorok ingerlése nem befolyá-
solta a felvett táplálék mennyiségét, 
azonban a mechanoreceptoroké 
igen, sőt a vékonybélben lévőké volt a 
leghatásosabb. További vizsgálatokkal 
megerősítették ezt a megfigyelést: a vé-
konybél folyadékkal való feltöltésének 
hatására fokozódott az aktivitása azok-
nak a hipotalamikus neuronoknak, 
melyek a jóllakottságot hozzák létre.

A szabályozás komplexitása
Az új eredmények szerint tehát a vé-
konybél feszülését érzékelő recepto-
roknak egereknél fontos szerepe van 

a jóllakottság kialakulásában. Ez a sza-
bályozási mód egyébként valószínű-
leg univerzális az állatvilágban, hi-
szen például a jelentősen eltérő evolú-
ciós múlttal rendelkező ízeltlábúak-
nál is a  tápcsatorna, pontosabban a 
gyomor feszülése a legfontosabb szig-
nál a táplálékfelvétel leállítására (oly-
annyira, hogy a fémeslégyfélék eseté-
ben a gyomor mechanoreceptorait 
beidegző ideg átmetszését követően a 
táplálékfelvétel már nem áll le a gyo-
mor telítődésekor, és az állat szó sze-
rint kipukkadásig szívja fel eledelét).

Az emlősöknél, és főleg az ember-
nél, azonban ettől jóval több faktor 
játszik szerepet a jóllakottság kiala-
kulásában. Ezt szemléletesen pél-
dázza egy szerencsétlen eset, ami-
kor egy ember úgy megégette a 
nyelőcsövét forró levessel, hogy az 
teljesen elzáródott. Innentől a táplá-
lékot egyenesen a gyomrába juttat-
ták egy cső segítségével, azonban a 
beteg továbbra is ragaszkodott hoz-
zá, hogy saját maga rágja meg az 
ételt, ugyanis csak így tudott jóllak-
ni. Mindenesetre ez a kutatás újabb 
részletét tárta fel a táplálékfelvétel 
szabályozásának, amit idővel talán a 
táplálkozással kapcsolatos számtalan 
probléma orvoslásában is fel lehet 
majd használni.

ReichaRdt RicháRd

hordozó végeket alakítanak ki, így kü-
lönböző jelzésekre lehetnek érzéke-
nyek. Vannak, amik a tápcsatorna 
szakaszainak kitágulására jeleznek, 
vannak amiket az adott bélszakasz me-
chanikai ingerlésével lehet aktiválni, 
illetve olyanok is, amelyek a bélsejtek-
ből felszabaduló hormonokra érzéke-
nyek (ezek a tápanyagok felszívásakor 
szabadulnak fel a tápcsatorna sejtjei-
ből). A sok különféle jelzés táplálékfel-
vételre gyakorolt specifikus hatását ed-
dig azért nem lehetett egyértelműen 
elkülöníteni, mert a különböző recep-
torokat hordozó sejtnyúlványok nem 
különülnek el a bolygóidegben, így a 
léziós vagy elektrofiziológiai módsze-
rekkel nem lehet csupán egyfajta re-
ceptort befolyásolni. A modern gén-
technológiai eljárások azonban ezt le-
hetővé teszik, és egy amerikai kutató-
csoport nemrég azt vizsgálta, hogy 
milyen hatással vannak a táplálékfelvé-
telre ezek a jelzések a bolygóidegből.

A kutatók először retrográd pályakö-
vető anyagokat juttattak kísérleti egere-
ik tápcsatornájának különböző szaka-
szaiba, majd megfigyelték, hogy a 
bolygóideg alsó dúcának mely sejtjeiben 
jelenik meg a fluoreszcens jel. A retro-
grád pályakövető anyagok az idegsejtek 
nyúlványaiban lévő, a sejttest felé irá-
nyuló transzportmechanizmust képe-
sek kihasználni, így a beadás helyén lé-
vő idegsejtnyúlványokba kerülve el-
jutnak a nyúlványhoz tartozó sejttest-
be. Az állatokat a retrográd nyomjelző 
beadását követő 2 héten belül feláldoz-
ták, és kipreparálták belőlük a bolygó-
ideg alsó dúcát, mivel ebben helyez-
kednek el azok a sejtek, amelyek a táp-
csatornát beidegzik. A dúcot különfé-
le enzimatikus emésztési lépéseknek 
vetették alá, ami azt eredményezte, 
hogy a benne lévő sejtek üveglapra 
kenhetők lettek. Fluoreszcens mikro-
szkópiával láthatók voltak a jelölt sejtek, 
és ezeket mikropipetták segítségével 
gyűjtötték be, majd teljes transzkriptom 
szekvenálást hajtottak végre, vagyis fel-
tárták a sejtekben lévő összes mRNS 
kilétét. Ebből következtetni lehet a sej-
tek génkifejeződésére, ami alapján el-
különíthetők a különböző sejttípusok.

A kutatók ezzel a procedúrával feltér-
képezték a tápcsatorna különböző sza-
kaszait beidegző sejteket, és végül 

A fémeslegyek egyik képviselője, a kék dongólégy. Esetükben a táplálékfelvétel egyszerűen a 
gyomor mechanoreceptorai révén szabályozódik (FORRÁS: WIKIPEDIA.ORG)
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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!

1. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

3. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

A számozott jelcsoportok közül melyik folytatja a sorozatot?

Rajzoljon a játéktábla valamennyi üres cellájába, a cellák teljes 
hosszában egy falat jelképező vízszintes vagy függőleges vonalat! 

A sötét cellákba írt számok az adott cellából kiinduló falak teljes 
hosszát mutatják.

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: kémia

(A bal oldali szó mássalhangzóit és a jobb oldali szó magánhangzóit 
sorrendben felhasználva és összefűzve kapjuk a középen álló iskolai 

tantárgy nevét.)

2. fejtörő – Maksa Marietta feladványa

Megoldás: C

(A megadott számok valamelyik számrendszerben – a felsoroltak 
a 16-os, a 10-es, a 4-es, a 3-as, majd a 2-es számrendszerben 

– a 10-es számrendszerben 33-at érő számot jelölik. Az 1020 értéke 
a hármas számrendszerben 1*27+0*9+2*3+0*1 = 33.)

3. fejtörő – Sárdi Tibor feladványa

Megoldás: 

Melyik városunk neve olvasható ki a betűrejtvényből?
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Előfizetési ár 2020-ra belföldre: 1/4 évre 4755 Ft, 1/2 évre 9510 Ft, 1 évre 18240 Ft

Az oktatásból való lemorzsolódás

Az Európa 2020 stratégiában – ami az EU hosszú távú 
növekedési stratégiája, a 2010-es évek fejlesztési irányait 
határozta meg a közösség számára – önálló prioritásként 
jelenik meg az „intelligens növekedés”, amely olyan gaz-
daság kialakítását tűzi ki célul, amelyben a tudás és az in-
nováció központi szerepet tölt be. Cél, hogy az uniós la-
kosok minél szélesebb köre felsőfokú végzettséggel, a 
munkaerőpiacon versenyképes tudással rendelkezzen, 
ugyanakkor az is része a törekvéseknek, hogy minimális-
ra szorítsák vissza azok számát, akik az oktatási rendszer-
ből idő előtt kiesve nem sajátítják el a munkaerőpiaci in-
tegrációjukhoz szükséges ismereteket és készségeket.

Utóbbiak a korai iskolaelhagyók, vagyis hivatalosan a 
18–24 éves fiatalok közül azok, akik legfeljebb alapfokú 
végzettséggel rendelkeznek, és a felmérést megelőző négy 
hétben nem vettek részt sem iskolarendszerű oktatásban, 
sem felnőttképzésben. Tehát összességében az oktatásból, 
képzésből való lemorzsolódás mérhető a mutató segítségével. 
Az Európa 2020 stratégia egyik megfogalmazott célkitűzé-
se, hogy 2020-ra arányukat a 18–24 éves népességből 10% alá 
kell csökkenjen uniós szinten. Az uniós célkitűzés mellett az 
egyes tagállamok nemzeti célokat is megfogalmaztak.

2010 óta a mutató értéke folyamatosan közeledett a cél-
kitűzés értékéhez: 2018-ban az Európai Unióban a 18–24 
éves népesség 10,6%-a hagyta el idejekorán az iskolarendszerű 

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

oktatást, míg 2010-ben 13,9%-uk. Magyarországon a 
mutató értéke hullámzóan alakult ebben az időszakban, 
2018-ban 12,5% volt, ami 1,7 százalékponttal meghalad-
ta a 2010. évit, vagyis a két időpont között hazánk in-
kább távolabb került a 2020-ra előirányzott országos 
(10%-os) célértéktől. (A férfiakat és a nőket is növekvő 
arányszám jellemezte.) Magyarországon kívül még 
Szlovákiában, Csehországban, Svédországban, Észtor-
szágban és Bulgáriában növekedett 2010 és 2018 között 
az arányszám, az adatok hullámzása mellett, legna-
gyobb mértékben Szlovákiában, ahol a 2018. évi 8,6%-os 
érték 3,9 százalékponttal több volt a 2010. évinél.

A vizsgált időszakban a terjedelem (range) mutató 
alapján az Unió országai közötti egyenlőtlenségek fo-
lyamatosan és nagymértékben csökkentek: 2010-ben 
23,6 százalékpont volt a különbség a legmagasabb és a 
legalacsonyabb értékkel rendelkező ország között, 
míg 2018-ban 14,6 százalékpont. Ugyanakkor még a 
2018. évi adatok szerinti különbségek is jelentősnek 
mondhatók: Spanyolországban, Máltán, Romániában 
a korai iskolaelhagyók aránya 16–18% közötti, míg 
Horvátországban, Szlovéniában, Litvániában, Görög-
országban, Lengyelországban 5% alatt maradt. 
Magyarország 12,5%-os értékével a hatodik legmagasabb 
arányszámmal rendelkezett az uniós rangsorban. A legfris-
sebb rendelkezésre álló adatok alapján 13 ország már az 
országos célérték alá szorította a mutató értékét.

A nemek közötti különbségeket fi-
gyelembe véve a férfiak közül a korai 
iskolaelhagyók aránya Bulgária és Szlo-
vákia kivételével minden uniós or-
szágban magasabb volt, mint a nőknél. 
A legnagyobb nemek közötti eltérés 
Észtországban volt (9,7 százalékpont). 
Uniós szinten összességében 3,3 száza-
lékpont, Magyarországon ennél jóval 
szerényebb, 0,3 százalékpont volt a két 
nem mutatója közötti különbözet. 

Fontos feladat tehát, hogy a fiatalok 
oktatásból való lemorzsolódását minél 
alacsonyabb szintre szorítsuk, hiszen ösz-
szefüggés van a korai iskolaelhagyás – így 
az elért iskola végzettség –, valamint a 
munkaerőpiaci részvétel között. Emellett 
a szegénység kockázatának leginkább az 
iskolázatlan, ezért a munkaerőpiacon ele-
ve kedvezőtlenebb elhelyezkedési esélyek-
kel induló fiatalok vannak kitéve.

Szilágyi Dániel

A korai iskolaelhagyók aránya a 18–24 éves népességből az Európai Unió országaiban
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

A hosszú élet titka?

M i  lehet a hosszú élet t itka? 
Az interneten jelenleg 940 ezer 

magyar cikk fogalkozik ezzel a 
klasszikus kérdéssel. Egy új tanul-
mány azt javasolja, hogy töreked-
jünk a húsfogyasztás csökkentésére, 
viszont együnk több zöldséget, mert 
ez rendkívül jó hatással lesz az egész-
ségünkre. Az American Journal of 
Clinical Nutritionban megjelent új 
kutatások szerint a húsban gazdag 
étrend korai halálhoz vezethet, kü-
lönösen a férfiak számára. Másutt 
azt olvastuk, hogy együnk minél 
több nyers fokhagymát, hiszen azt 
már évszázadok óta használják a 
magas vérnyomás és magas koleszte-
rin ellen, így megakadályozza a 
szívbetegségek és a rák kialakulá-
sát. Ugyanilyen fontos, hogy mé-
zet, magas kakaótartalmú csokolá-
dét, fahéjat és olívaolajat együnk, 
illetve használjunk. 

A sok jó tanács mellé most egy új 
kutatás is társult. Ezt brazil tudó-
sok végezték el és tették közzé az 

a résztvevőket a dohányzási szoká-
saikról és arról, hogyan értékelik a 
saját egészségüket. Ezenkívül a ku-
tatók megismerték a résztvevők 
egészségi állapotát, beleértve a ma-
gas vérnyomást, cukorbetegséget, a 
szívproblémákat, a Parkinson-kórt, 
a veseelégtelenséget, a magas kolesz-
terinszintet, a depressziót, a stroke-ot 

Lubickoló neandervölgyiek

Az Olaszországban talált, neander-
völgyi embereknek tulajdonít-

ható leletek alapján megerősíthető, 
hogy a mára eltűnt (kipusztult vagy 
beolvadt) embercsoport igen fejlett 
eszközkezelő és tárgymódosító ké-
pességgel rendelkezett már százezer 
éve, még a modern emberrel való 
találkozás előtt.

A Coloradoi Egyetem kutatóinak a 
PLOS One tudományos folyóiratban 
közölt friss cikke szerint a vízparton 
élő neandervölgyi közösségek egy-
értelműen felhasználói voltak a ten-
ger által nyújtott lehetőségeknek és 
erőforrásoknak.

Olaszország nyugati partvidékén 
még az 1930-as években fedeztek 
fel egy barlangot, melynek föld-
rétegei a neandervölgyi ember te-
vékenységének nyomát rejtették. 
A barlang talajrétegének feltárása 
során, az 1940-es években bukkant 
elő 171 darab megmunkált kagyló-
héj, melyeket most vizsgáltak meg 
az egyetem kutatói.

kisodródva gyűjtötték össze, hanem 
bizonyítható az élő állatok begyűjtése 
közvetlenül a vízből is. Szinte kizáró-
lag egy, a Mediterráneumban gyakori 
állat, a barna vénuszkagyló héjainak 
maradványait találták meg a feltárások 

American Geriatrics Society folyóirat-
ban. Brazíliában az idős felnőttek 
száma 40 százalékkal nőtt 2002 és 
2012 között. A tanulmány során a 
kutatók otthoni interjúkat készítet-
tek 1 451, 60 évnél idősebb felnőttel. 
Ezek közül 971 résztvevőnek csukló-
monitorokat adtak fizikai aktivitásuk 
mérésére. A kutatók megkérdezték 

Már a kagylók származásának és 
megszerzésének körülményei is kü-
lönleges jelentőséggel bírnak. A hé-
jakat megvizsgálva ugyanis megálla-
pítható, hogy azokat nem kizárólag a 
kézenfekvő módon, a parti homokra 

Egy tengerfenékről összegyűjtött, majd megmunkált kagylóhéj, mely korábban egy barna 
vénuszkagylóhoz tartozott (FORRÁS: PLOS ONE)
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és a rákot. A kutatók ezután érté-
kelték a résztvevők képességét a 
szokásos napi tevékenységeik el-
végzésére, beleértve a fürdést, az 
öltözködést, az ágyból való kiemel-
kedést, a fürdőszoba használatát és 
az étrendet.

Mindezek alapján arra a megle-
pő következtetésre jutottak, hogy 
szinte mindegy, milyen életmódot 
folytattak az idős emberek, mit 
étkeztek, milyen volt az általá-
nos egészségügyi állapotuk, az idő 
előtti halálesetek kilenc százalékát 
az okozta, hogy a megfigyeltek 
nem végeztek elegendő fizikai ak-
tivitást. Ez megerősíti azt a másik 
kutatási eredményt amely szerint a 
szívbetegségben szenvedő emberek 
akkor maradnak a leghosszabb ide-
ig életben, ha hetente legalább két-
szer intenzív testmozgást végeznek, 
akár a kifáradásig is.

Ennél több testmozgás már nem 
javít számottevően a kilátásaikon, 
kevesebb viszont rendkívül romboló 
és megrövidíti az életüket.

Szegő MiklóS

elmondhatjuk, hogy a személyekből 
álló csoportra az amely névmással uta-
lunk vissza, például: a család, amely 
itt él, a házaspár, amellyel a vonaton 
ismerkedett meg. Azonban be kell 
látnunk, hogy egy nyelvi változás 
kellős közepén vagyunk. A jelenség 
személyátsugárzásnak nevezhető. 
Az ifjúság, aki? címmel Grétsy László-
nak 1973-ban (!) jelent meg egy írása. 
Természetesen leírja, hogy a címbéli 
egyeztetés nem jó, helyesen: Az if-
júság, amely. Azonban a rá jellemző 
toleranciával az érem másik oldalát is 
megmutatja, és a következőképpen fo-
galmaz: „Felvetődhet a kérdés: min-
denképpen hibás-e az értelmi egyez-
tetés olyankor, ha éppen azt akarjuk 
kiemelni, hogy a gyűjtőnévvel fel-
idézett közösség egyes személyekből, 
egyénekből áll? 

Egy példa: „Sajnos, a karbantartó-
részleget, akik a javításokat végez-
ték, nem dicsérhetem túlságosan.” 
Itt korántsem „a társaság, aki”-féle 
torz egyeztetéssel állunk szemben. 
Ez tisztán értelmi egyeztetés – 
erre mutat, hogy a több személyt 
jelentő gyűjtőnevekhez többes 
számban járul az aki névmás –, s 
ezt nem is ítélhetjük el egyértel-
műen.” Bár hozzáteszi, a világos 
alaki egyeztetés (az amely használata) 
korszerűbb, maradandóbb. 

Nemrég hallottam a rádióban, 
hogy a munkahelyeken hamaro-
san csatasorba állíthatók a robot-
munkatársak. A robotmunkatárs, 
amely vagy aki? Részemről még 
inkább amely.

Minya károly

során. A kagyló az egyméteres mély-
ségtől egészen a 180 méteres mélységig 
előfordul. Ennek fényében biztosra ve-
hető, hogy a neandervölgyiek belegá-
zoltak, vagy akár alá is merültek a víz-
ben, és így gyűjtögették az egyébként 
fogyasztásra is alkalmas kagylókat.

A héjak megmunkálását vulkánki-
törésből származó kőzettel, habkővel 
végezhették, melyet a vizsgálatok 
szerint a tenger sodorhatott a le-
lőhely partjaira a 70 km-re lévő 
Nápolyi-öbölből. A csiszolt héjakat 
valószínűsíthetően kaparóeszköz-
ként használták, későbbi példák 
alapján akár állati bőrök tisztítására.

A kutatás eredményei megmutat-
ják, hogy a tengeri erőforrásokat a 
neandervölgyiek ismerték, és ki is 
aknázták azokat még azelőtt, hogy a 
modern ember betette volna a lábát 
Nyugat-Európába. A kagylók össze-
gyűjtése egyszerre jelenthetett szá-
mukra nyersanyagot és élelemforrást. 
Ehhez hozzáadva a habkő felhaszná-
lását bátran állítható, hogy a nean-
dervölgyiek technológiai hozzáértése 
és a környezeti források kihasználá-
sa révén magasabb fejlettségi szinten 
állhattak, mint ahogy az az emberek 
hétköznapi elképzelésében él.

DáviD Tibor

A robotmunkatárs, amely 
vagy aki?

„X. Y. megismerkedett egy tapírral, 
amivel rögvest szájtátó versenybe is 
szállt. Nem amellyel?” Ez csupán 
egy a Magyar Nyelvi Szolgáltató 
Irodához érkezett 25 304 kérdés kö-
zül, a válasz pedig a következő: 
„Mivel a főmondatban konkrét 
alany szerepel, ezért az amely vonat-
kozó névmási kötőszót javasoljuk 
mi is: egy tapírral, amel lyel…” 
A  Manyszi honlapjáról (www.e-
nyelv.hu) az is megtudható, hogy ed-
dig 2494 kérdés érkezett a vonatko-
zó névmással kapcsolatban. Majd-
nem az összes tíz százaléka! Ez töb-
bek között annak is tudható be, hogy 
az aki kötőszói szerepben változáson 
megy keresztül. Miről is van szó? 

Ehhez, íme, egy újabb kérdés: „Dilem-
mában vagyok az embercsoportokat 
kifejező szavak használata kapcsán, mint 
amilyen a társaság például. Helyes-e a 
csoportok tagjaira vonatkoztatva az 
amely névmás helyett az aki, illetve az 
akik névmás használata?” Válaszként 
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Szexi kannibál pókok

Általánosan elterjedt az a vélekedés, 
hogy a fajok többségében a nősté-

nyek egyértelműen több energiát fek-
tetnek a szaporodásba, mint a hímek. 
Sokan ezt arra alapozva gondolják, 
hogy a petesejtek, tojások, vagy éppen 
egy magzat „előállítása” mennyivel 
több erőforrást igényel, mint a megle-
het számos, ám igencsak apró hím-
ivarsejtek termelése. Hogy azért ez a 
kép nem ennyire fekete-fehér, hossza-
san sorolhatnánk a hímek szaporodás-
hoz köthető, sokszor igencsak ener-
giaigényes vonásait (küzdelem, ének, 
territórium védelme; költséges díszek, 
nászruha, agancs fejlesztése stb.), de itt 
most összpontosítsuk figyelmünket 
egy még ezeknél is drámaibb áldozat-
ra a hím részéről: előfordul időnként, 
hogy a sikeres párosodás ára maga a 
vőlegény élete. Egyes pókfajoknál 
ugyanis a párzás szinte kötelező vele-
járója egy sajátos nászajándék, avagy 
lakoma – mégpedig úgy, hogy a nős-
tény megeszi a hímet. Ez a furcsa je-
lenség mindkét ivar számára járhat 
előnyökkel: a nőstény tápanyagokhoz 
jut, ami elősegíti a peték termelését; a 
hím pedig azon túl, hogy sikeresen 
továbbadja génjeit, biztosabb apa-
sággal rendelkezik a kannibál ak-
tust követően, mivel többszörösen is 

„kielégült” arája kisebb eséllyel páro-
sodik további hímekkel, mint ha 
nem falta volna fel párját. 

A barna özvegy (Latrodectus geometricus) 
nevű kannibál pókfaj esetében néhány 
éve már tudjuk, hogy a hímek nem-
csak teljesen kifejlett, hanem az utol-
só vedlés előtt álló, tehát „majdnem 
kifejlett” nőstényekkel is párosod-
nak alkalom adtán – utóbbi esetben 
elkerülve a kannibalisztikus véget. 
Felmerül a kérdés, vajon előnyben is 
részesítik-e a kevésbé veszélyes nászt, 
más szóval, ha tehetik, elkerülik-e az 
„egy életem, egy halálom” helyzetet? 
A még nem teljesen kifejlett póknős-
ténnyel való párosodás nem egysze-
rű, hiszen mindössze néhány napos 
időablak áll a hímek rendelkezésére 
a siker reményében – ha túl hamar 
próbálkoznak, nem következik be 
megtermékenyítés; ha pedig kicsit 
késnek, a nőstény már átvedlett a ki-
fejlett stádiumba, és ezzel az étvágya 
is megjön…

Német, cseh és izraeli kutatók azt 
vizsgálták, minek alapján dönt a hím 
pók, amikor párt választ magának. 
Ehhez a döntő kísérleti manipulációs 
lépés az volt, hogy az összes póknős-
tényt ugyanolyan frissességű hálóban 
kínálták fel a vőlegényeknek. Ezt úgy 
érték el, hogy a teszt előtt öt nappal 
minden nőstényt új dobozba helyez-
ték, így mindegyik új hálót kellett 
szőjön. Ez azért fontos, mert a termé-
szetben e pókok általában egész életü-
ket ugyanabban a hálóban töltik, 
és ahogy idősödnek, a hálóra helyezett 

ÉT-ETOLÓGIA

illatanyagok koncentrációja is vál-
tozhat. Ez pedig, köszönhetően an-
nak, hogy a pókok fajtársfelismerése 
nagyrészt kémiai alapokon nyugszik, 
fontos lehet a párválasztáskor. A kí-
sérlet során a hím pókok mindig két 
nőstény közül választhattak: ivarérett 
és közvetlenül ivarérés előtti; külön-
böző életkorú nem ivarérett egyedek; 
illetve különböző életkorú ivarérett 
egyedek közül. Megfigyelték, hogy 
az adott nőstényekkel sikeres-e a pár-
zás, mennyit udvarolnak a hímek, és 
milyen gyorsan választanak. 

Az eredmények szerint a hímek ha 
tehetik, az ivarérett nőstényeket prefe-
rálják a már megtermékenyíthető, de 
még épp nem ivarérettekkel szemben. 
Máskülönben ugyanolyan eséllyel vá-
lasztják az ivarérett és még épp nem 
ivarérett nőstényeket is. Nem volt 
eltérés az életkor alapján az ivarérett, 
illetve nem ivarérett nőstények válasz-
tása között. Ezek az eredmények arra 
utalnak, hogy habár a hímek képesek 
párosodni a még nem ivarérett nős-
tényekkel, valószínűleg az ivaréréstől 
kezdődően kiválasztott kémiai kul-
csok alapján alaphelyzetben az ivarérett 
nőstényeket „veszik célba” inkább. 
Mivel az eredményeket e kísérletben 
a háló régisége nem befolyásolta, az 
illatanyagok inkább minőségi, és nem 
mennyiségi eltéréseket mutathatnak a 
póknőstények esetében. Habár a még 
nem ivarérett nősténnyel történő pár-
zásnak lehetnek előnyei (a hím életben 
marad, így elvben további párzásokban 
is reménykedhet), fontos észrevenni, 
hogy a hátrányok sem elhanyagolan-
dók. Ha a hím nem ivarérett (azaz fi-
atal) nősténnyel párzik, esélyei az apa-
ságra csökkenhetnek – mert a nőstény 
további hímmel párosodhat később; 
illetve a peterakásig eltelő hosszabb 
idő során a nőstény valószínűbb, hogy 
elpusztul, például egy ragadozó táma-
dása során.  

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

PRÓBÁLJA KI 
LEGÚJABB
NYELVVIZSGÁNKAT! 

AZ ÚJ NEMZEDÉKNEK!

A HÓNAP KÉPE

Mendei Csaba (Makó, mendeicsaba@gmail.com) Herkules-
fürdői emlék című képe 2. számunkban jelent meg.

A gazdag panoráma egymaga tárlat. Képekre tördelni kény-
szerülünk társulva az alkotás folyamatába. Folyamatosan vál-
toznak a tájban a fény-árnyék viszonyok is, s mivel mi állunk, 
az idő látszik szaladni. A ködfolyó fölött az árnyékból fordu-
lunk a fénybe, avagy fordítva? Egy nap múlik el? Vagy egy 
élet? … Egy Monarchia mindenképpen. (H. J.)

JANUÁR
Az első hazai fejlesztésű  
számítógépes nyelvvizsga

Próbálja ki!

- Államilag elismert
- Számítógépes nyelvvizsga

- 7. munkanapon eredményt ad

A 2020-as év gombafajának megválasztott csoportos csészegombát 
gyakran emlegetik csoportos piros csészegombának is jellegzetes 
élénk színű termőteste után. Ez utóbbi kehelyszerű formát alkot, s 
ellentétben a kalapos gombák többségével, nem alulról, hanem a 
csésze belsejében alakul ki a spórákat képző termőréteg. Idővel e 
csészék részben kiterülnek, szélük berepedezik, így a szél könnyen 
ki tudja fújni a spórákat. Jó fejtést kívánunk!

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négy-
zetet. A múlt évi, 46. heti számunkban elkezdődő 12 hetes 
rejtvényciklusunk végére a négyzetek betűi – helyes sorrendbe 
rakva − egy 245 éve született matematikusunk nevét adják ki. 
A név megfejtői között az Élet és Tudomány negyedéves előfi-
zetését sorsoljuk ki. 

VÍZSZINTES: 1. A csoportos csészegomba latin neve. 9. Ákoska. 
10. Megvesztegethető. 12. A dó előzi! 13. Befőzőcelofánt üvegen 
rögzít. 14. Rönk fele! 15. Hébe-hóba jegyzetel. 17. Dolgok egymás-
utánja. 18. Az ecetsav sója vagy észtere. 20. Egy ... helyében; végig 
fel sem állva. 21. A gerely és a futball-labda is ez. 23. Szenvedélynek 
hódol. 24. Fejfedő, régies szóval. 26. Illetve, röv. 28. Olajos magvú 
mézelő növény. 29. Innen máshova. 30. Fásult, nyúzott. 32. Belső két-
ség! 33. Maró vegyi hatásnak ellenállló (anyag). 35. Ide is dobják, amit 
meguntak! 36. Sárban dolgozó lábbelije.

FÜGGŐLEGES: 1. Jézus anyja. 2. Kettős égitest. 3. Cipó egyik, buci 
másik fele! 4. Nagyító, távcső szemlencséje. 5. Fanyar ízű erdei gyü-
mölcs. 6. Háromtagú együttes. 7. Ballagi Mór szótárában: lopva szerez. 
8. Munkakezdet! 11 Zúzó. 13. Akadályoz. 16. Kévekeresztet rak. 17. 

Ruha uszálya. 19. Természettudományi kar, röv. 20. Bolt. 22. Régi 
aratómunkás. 23. Üde, szép (vidék). 25. ... Hungarorum; Anonymus, 
illetve Kézai Simon műve. 27. ... bárónő; Huszka Jenő operettje. 30. Vas 
megyei település, határában a Jeli Arborétummal. 31. Szakállas vicc! 
34. A vanádium és az urán vegyjele. 35. Félszáz!

Múlt heti rejtvényünk (a keresztes vipera tudományos neve): 
Vipera berus.
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ÉT-IRÁNYTŰ  ÉT-IRÁNYTŰ Bánsághy Nóra rovata

Nyolcvan évvel ezelőtt, 1938-
1940-ben Magyarország vál-
tozóban volt. A békés területi 
revíziókkal letörni látszódtak 
Trianon bilincsei, ugyanakkor 

a Harmadik Birodalom közvetlen szomszédsága és egy-
re növekvő európai befolyása, majd a kirobbanó máso-
dik világháború egyre jobban veszélyeztette a magyar 
önállóságot, de ezt a társadalom még kevésbé érezte.

A Magyar Világ 1938-1940 – Időutazás a máso-
dik világháború előtti utolsó békeévek Magyar-
országára című kiállítás célja, hogy a korszak politikai, 
társadalmi és művészeti életét interaktív eszközökkel, 
húsz tematikus részen keresztül és egy kávézó segítségé-
vel úgy mutassa be, ahogy azt az adott kor emberei lát-
ták és átélték, ezáltal pillanatképet kapjunk a harmincas 
évek végének Magyarországáról. 

Minden belépőjegy mellé váltható „kávézó” program-
jegy, melynek felhasználásával a kiállítás előterében be-
rendezett kávézóban a látogatók ihatnak egy italt és 
ehetnek egy a korszakra jellemző péksüteményt vagy 
édességet.  A tárlat a Magyar Nemzeti Múzeumban 
március 15-ig látható. 

Január végén bezár a Miniversum. 
Illetve mégse. Pontosabban még-
is, csak később. Node, kezdjük 
az elején! A Miniversum első 
közelítésben egy vasútmodell-

kiállítás, gigantikus terepasztalokkal. Akkor ez a 
gyerekeknek szól? 

Ezen a kiállításon mindenki talál magának izgalmas 
látnivalót. Megelevenednek a magyar, osztrák és né-
met tájak, a jellegzetes épületek mellett a természeti ér-
tékek és a vidéki élet is megjelenik. És egy csomó meg-
lepetés. A Nyugati pályaudvar így piciben is hatalmas. 
A közelében épp csatornaépítés zajlik, az Andrássy 
úton pedig kisebb tüntetés verődött össze, de a rendőr-
ség biztosítja a helyszínt. És sorolhatnánk estig az apró 
gegeket – erre a kiállításra nem elég egy óra. A mozi-
rajongókra is gondoltak az építők, többek között a 
Mátrixból vagy a Jokerből láthatunk jelenetet, máshol 
egy birodalmi lépegető ácsorog. Ráadásul a kiállítás 
interaktív. A „menetrend szerint” közlekedő vonatok 
mellett mi magunk is indíthatunk szerelvényeket, de a 
szökőkút is gombnyomásra indul, vagy a kantin ven-
dégei felemelik söröskorsójukat. Egy fotósorozat a te-
repasztalok építését és a közreműködőket is bemutatja.

A kiállítást határozott időre, hat évre tervezték, ami 
most lejár, ezért kihirdették: január 31-én bezárnak. 
A hír hallatán sokan indultak útnak, hogy megnézzék 
(vagy utoljára, még egyszer megnézzék). A látogatók 
nyomásának engedve március 31-re halasztották a 
végleges bezárást.  

Szlávicstól Szlávicsig címmel 
nyílt kiállítás a Szolnoki Galériában. 
Két generáció, két kor – egy gondo-
latsor és hasonló stílus. Szlávics László 
szobrász és festőművész, illetve ere-

dendően szintén ötvösnek tanult éremművész fia, ifjabb 
Szlávics László művészetébe pillanthatnak be a látogatók 
a kiállításon. A tárlat helyszíne egy gyönyörűen felújí-
tott, funkcióját vesztett zsinagóga, mely 560 négyzet-
méterén 220 alkotás látható az apró éremkülönlegessé-
gektől az olajfestményeken, objekteken át, a nagymére-
tű szobrokig, óraszobrokig.

Mindkét művész több műfajban 
(és azok határterü letein) is ott-
honosan mozog: érem, szobor, 
assemblage. Nem csak új utakat ke-
resnek, de a bejáráshoz új techniká-
kat is. A kiállítás a Damjanich János 
Múzeum szervezésében március 
22-ig várja az érdekődőket. 

Az Élet és Tudomány olvasói már találkozhattak ifjabb 
Szlávics László alkotásával a 2019/51-52-es, karácso-
nyi számunkban, melynek címlapján látható a mű-
vész alkotása, egy óraszobor, valamint olvasható a 
hozzá kapcsolódó cikk.

A Dead Web – A vég című 
kiállítás a Ludwig Múzeum-
ban az internet kapacitásának 
potenciális végét vetíti előre, és 
arról kíván számot adni, ami 

napjainkban és a jövőben történik a különféle kreatív 
technikák felhasználásával. 

A kortárs művészeti gyakorlat részét alkotják a techno-
lógiai újításokhoz kapcsolódó munkák, amelyeket „mé-
diaművészetnek”, „újmédia-művészetnek” vagy „digi-
tális művészetnek” nevezünk. Ezek a technológiák, 
legyen az IT, elektronika, robotika, hálózati kapcsolatok 
vagy az analóg és a digitális határán lévő hibrid rendsze-
rek, kiapadhatatlan forrásai a kortárs művészet megúju-
lásának.

A tárlat 2023-at vizionálja képzeletben, ahol az inter-
net még alig 25 éves életkorában omlana össze. Kísérle-
tet tesz az ezt követő időszak bemutatására, valamint a 
gazdaságra és a társadalomra gyakorolt hatásának meg-
jelenítésére. Vajon mindez csak üresen hátra maradt 
szerverek és elektronikai hulladékok tengerét jelentené? 
Digitális tartalmak nélküli képernyők tömegét? Van-e 
lehetőség manuál isan újra létrehozni az internet? 
A kanadai, svájci és magyar művészektől kiállított mun-
kák ebből a feltevésből kiindulva vizsgálják az internet-
hez köthető kapcsolatunkat, tágabb értelemben pedig a 
közösségi kapcsolat fogalmát, mint a világgal való érint-
kezés egy módját. A kiállítás április 26-ig tart nyitva.

Egy korszak

Vízió

Óriási miniben

Új utak, új technikák
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Az óriásfogú cápa
Minden idők leghatalmasabb cápája 
a 23–3,6 millió évvel ezelőtti mio-
cén és pliocén trópusi tengerekben 
élt óriásfogú cápa, a Carcharocles 
megalodon. Testhossza kétszer akko-
ra volt, mint a napjainkban élő nagy 
fehércápa, testtömege 50 tonnányi 
is volt. Mint minden nagy méretű, 
szokatlan és ismeretlen ősállat eseté-
ben, a nagyfogúról sem ismerték fel 
cápa mivoltát. 

Hófajták
A szilárd csapadék számos formá-
ja ismert. A természetes, kristályos 
szerkezetű havon kívül lehet többek 
között szemcsés hó, havas eső, jég-
dara, hódara, jégtű, fagyott eső, jég-
eső. Ugyanakkor 2020 január elején 
egyes helyeken ipari hó borította be 
a környezetet.

Neuron-tumorsejt beszélgetés?
A gliómák az idegrendszer támasz-
tósejtjeiből kialakuló rosszindula-
tú daganatok. Nagyjából minden 
100 000 ember közül 3-nál alakul 
ki ilyen tumor, ami általában már a 
diagnózist követő első 5 éven belül 
halált okoz. Az utóbbi néhány évben 
sok fontos eredmény látott napvi-
lágot a gliómákban zajló sejtszintű 
folyamatokkal kapcsolatban.

A hátlapon
Kaucsukfa

A természetes kaucsuk ipari mértékű 
előállítása döntően a kaucsukfa vagy 
más néven gumifa (Hevea brasiliensis) 
nedvéből történik. A kaucsukot első-
ként mégis egy másik fa nedvéből 
nyerték ki Közép-Amerikában a 
„kaucsukemberek” – ismertebb ne-
vükön az olmékok –, mintegy 3600 
évvel ezelőtt. Gumilabdát készítettek 
belőle népszerű játékukhoz. Az Új-
világ felfedezésekor az indiánok 
Amerika-szerte sokfelé használták 
ezt az anyagot ruhák, takarók, csó-
nakok szigetelésére. Kolumbusz már 
első útja során hozott haza ilyen ter-
méket, így például a mai rágógumi 
ősét. Nem sokkal később, az indiáno-
kat leigázó Cortez és Pizzaro katonái 
vízhatlan gumicipőt hordtak. 

A kaucsukfa nedvének felhaszná-
lását sokáig korlátozta, hogy meleg-
ben ragacsos, hidegben rideg és töré-
keny. Igazán széleskörű alkalmazá-
sát a vulkanizációs eljárás 1840 kö-
rüli felfedezése tette lehetővé, a 
termelést Brazília ragadta magához. 
A „rugalmas aranynak” köszönhe-
tően – kaucsukbárók által uralt – 
gazdag városok emelkedtek ki az 
őserdőből. Hegemóniájukat a britek 
törték meg a titokban kicsempészett 
és gyarmataikon széleskörűen elter-
jesztett magoknak köszönhetően.

A kaucsukfa őshazája az Amazonas 
térsége, indián eredetű neve nedvező 
fát jelent. A természetben mintegy 
30 méter magasra nő meg. Latextar-
talmú, sűrű, fehéres tejnedvét a vilá-
gosszürke kéreg átlós irányú bevágásá-
val nyerik ki és a fatörzsre erősített kis 
edénybe gyűjtik össze. Ma már főleg 
nagyüzemi ültetvényekben teszik ezt. 
Itt a fák nem nőnek nagyra: egyrészt a 
folyamatos csapolás miatt nem tudnak 
rendesen fejlődni, másrészt 30 éves ko-
rukban kivágják egyedeiket, mivel ezt 
követően már nem „tejelnek” eleget. 
A rendezett sorokba ültetett, intenzí-
ven kezelt és vegyszerezett állomá-
nyokban alig találunk más élőlényeket. 

Szöveg és kép: Riezing noRbeRt
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