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 Parkinson-kórban 
szenvedők  
reménye lehet

A Parkinson-kór jellegzetes tü-
netei a remegés, a merevség, a 
mozgási és testtartási zavarok, 
a betegség súlyosbodása során 
pedig mentális problémák, pél-

dául elbutulás, depresszió, alvási és 
érzelmi zavarok is fellépnek. A mo-
toros tünetek hátterében leginkább 
az áll, hogy a középagy substantia 
nigra nevű területén fokozatosan 
pusztulni kezdenek a dopaminter-
melő idegsejtek. Az Alzheimer-kór 
után ez a második leggyakoribb 
idegsejtpusztulással járó betegség – 
világszerte közel 20 millió ember 
érintett –, így korántsem mindegy, 
hogy sikerül-e valamilyen gyógy-
módot kidolgozni ellene.

A legutóbbi reménykeltő fejle-
ményt a Kiotói Egyetemen dolgozó 
japán kutatócsoport munkája jelenti, 
akik indukált pluripotens őssejtekkel 
(iPS-sejtek) értek el jónak tekint-

hető eredményeket majmok eseté-
ben, az embereken végzett klinikai 
vizsgálatokat pedig a tervek szerint 
valamikor 2018 decembere körül 
szeretnék elkezdeni. Az elképzelés – 
amelyet emberekben 2014-ben egy, 
a retina idegsejtjeinek pusztulásával 
járó, makuladegenerációban szen-
vedő, a hetvenes éveiben járó japán 
nőn próbáltak ki először – az indu-
kált pluripotens őssejtek azon képes-
ségére épül, hogy ezekből a sejtekből 
bármilyen típusú testi sejt, így példá-
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ul a Parkinson-kór során pusztulás-
nak induló dopamintermelő idegsejt 
is kialakítható. (Erre az embrionális 
őssejtek is alkalmasak, ezek haszná-
lata körül azonban etikai aggályok 
merültek fel, így a kutatócsopor-
tok egy része inkább az indukált 
pluripotens őssejtekkel próbálta meg 
helyettesíteni őket.) 

Jun Takahashi és munkatársai a do-
pamintermelő idegsejtekké alakított 
iPS-sejteket olyan makákók agyába 
ültette be, amelyeknél korábban az 
idegsejtek egy részét elpusztító mé-
reggel „provokálták ki” a betegség 
egy formáját. Az őssejtekből létre-
hozott, újonnan beültetett idegsej-
tek két év elteltével is életben voltak, 
és új sejtkapcsolatokat alakítottak ki 
a majmok agyának többi idegsejt-
jével – vélhetően ez a magyarázata 
annak, hogy az őssejtekkel kezelt ál-
latok a korábbiaknál észrevehetően 
gyakrabban kezdtek mozogni. 

A Nature-ben ismertetett eredmé-
nyek azért is fontosak, mert a beülte-
tett sejtek egyetlen esetben sem estek 
át rosszindulatú elfajuláson, amely 
az iPS-sejtek alkalmazásával kap-
csolatos egyik legfőbb aggodalom. 

Olyan immunreakciót sem lehetett 
megfigyelni továbbá, amelyet ne si-
került volna az immunrendszer ak-
tivitását elnyomó immunszupresszív 
gyógyszerekkel ellenőrzés alatt tar-
tani. „Az indukált pluripotens őssejtek 
tumorossá alakulása és az immunrend-
szer beültetett sejtekkel szemben indí-
tott, kezelhetetlen mértékű ellenreakci-
ója mind olyan problémák, amelyeket 
biztonsággal ki kell zárni ahhoz, hogy 
Parkinson-kórban szenvedő betegekkel 
is el lehessen kezdeni ezeket a vizsgá-

latokat. Az állatok mozgásjavulásán 
kívül ebből a szempontból is pozitívnak 
mondhatók a japán kutatócsoport ta-
nulmányának eredményei” – jegyezte 
meg optimistán Anders Bjorklund, a 
svéd Lund Egyetem neurobiológusa.

Elméletileg egyébként arra is len-
ne lehetőség, hogy az indukált 
pluripotens őssejteket minden beteg 
számára személyre szabottá tegyék, 
amivel teljesen ki lehetne küszöbölni 
a későbbi kilökődés veszélyét és így 
immunszupresszív gyógyszerek alkal-
mazására sem lenne szükség. „Ilyen sej-
tek létrehozása azonban csak több hónap-
nyi laboratóriumi munkával és csak na-
gyon drágán lehetséges. Kutatócsoportom-
mal ezért inkább azt tervezzük, hogy nem 
a betegekből, hanem egészséges emberek 
sejtjeiből hozunk létre iPS-sejtvonalakat, 
amelyeket immunsejt-biomarkerek segítsé-
gével párosítunk majd össze a Parkinson-
kórban szenvedő betegek sejtjeivel. Ezzel 
az eljárással remélhetőleg minimalizálni 
lehet majd az immunrendszer idegen 
sejtekkel szembeni reakcióit, amivel az 
immunszupresszív gyógyszerek alkalma-
zásának szükségessége is a minimálisra 
csökkenne” – mondja ezzel kapcsolat-
ban Jun Takahashi.

A Parkinson-kór őssejtekkel törté-
nő kezelésének lehetőségeit egyébként 
nemcsak ebben, hanem több másik, a 
japán kutatócsoportéval párhuzamo-
san zajló vizsgálatban is elemzik. Több 
klinikai vizsgálatot is terveznek a már 
említett embrionális őssejtekkel, Jeanne 
Loring, az amerikai Scripps Research 
Institute munkatársa pedig a Parkin-
son-kóros betegek saját sejtjeiből létre-
hozott iPS-sejtekkel szeretne vizsgá-
latokat folytatni a jövőben. „Igaz, 
hogy ez a módszer drága és időigényes, 

Jun Takahashi

Parkinson-kór (idegsejtek)
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sével is foglalkozott. E munkássága 
révén talált rá az Auld Lang Syne 
című skót költeményének alapjául 
szolgáló népdalra. Az azóta világ-
raszóló népszerűségre szert tevő dal 
1914-ben, az első világháború nyu-
gati állófrontjának karácsonyán, 
egy spontán fegyverszünet kereté-
ben együtt énekelték az addig egy-
más ellen harcoló katonák. Sir Ed-
ward Hulse kapitány szavaival élve: 
„[az éneklés] az Auld Lang Syne-nal 
végződött, amihez mindenki, angolok, 
skótok, írek, poroszok, württenbergiek 
és még mások is csatlakoztak. Mindez 
annyira hihetetlen volt, hogy ha filmen 
láttam volna, megesküdtem volna, hogy 
hamisítvány!”

A XIX. századi Edinburgh se pa-
naszkodhat. 1844-ben megépült 
a világ azóta is legnagyobb olyan 
emlékműve, amelyet költőnek állí-
tottak. Sir Walter Scottról van szó, 

aki többek közt az Ivanhoe-t adta a 
világnak, mely a későbbiekben a kö-
zépkori romantika, Robin Hood és 
Oroszlánszínű Richárd megítélésére 
is hatással volt. Edinburgh főpálya-
udvara Scott másik történelmi regé-
nyének, a Waverley-nek nevét viseli. 

de egyrészt teljes mértékben elkerülhető 
lenne vele az immunszupresszív gyógy-
szerek alkalmazásának szükségessége, 
másrészt mivel az iPS-sejteket minden 
beteg számára újonnan hoznánk létre, 
a sejtvonalak csak viszonylag kevés 
osztódáson esnének át, minimalizál-
va ezzel a daganatsejtek kialakulásá-
hoz vezető mutációk megjelenésének 
esélyét” – teszi hozzá Lorin, aki 
munkatársaival a japán csoportnál 
valamivel később, 2019-ben szeret-
ne belekezdeni a klinikai vizsgála-
tokba. „Ez nem egy verseny, így bár-
melyik másik kutatócsoport sikerének 
egyformán fogok örülni.”

Illyés András 

 Az észak Athénja

Az 1700-as évek elején néhány 
brit építész az ókori Római 
Birodalom romjainál tett ta-
nulmányi kirándulást. 
A század második fe-
lére Edinburgh városa 
mellett felszámolták a 
pöcegödröt, amely nem 

csak a koleráért volt fele-
lős, de akadályozta a város 
terjedését észak felé, amely 
a népességszaporulat miatt 
égetően szükségessé vált. 
1822-ben Hugh William 
Williams kiállításán már 
egymás mellett csodálhatták 
a látogatók Athén régi, és 
Edinburgh új városrészének 
épületeiről készült festmé-
nyek meglepő hasonlóságát.

A XVIII. század Edinburgh-
je a skót felvilágosodás köz-
pontjaként gondolkodók, 
értelmiségi és tudományos 
teljesítmények otthona volt. 
A teljesség igénye nélkül áll-
jon itt egy szubjektív felso-
rolás. David Hume, aki az 
empirikus filozófiára leg-
alább akkora hatással volt, 
mint az Egyesült Államok 
alkotmányára. Adam Smith, 
aki elsőként fogalmazta 
meg a szabadpiac gazdasá-
gi elméletét, megteremtve 
ezzel a kapitalizmus alapjait. A Nem-
zetek Gazdasága című alapműve kora 
gondolkodásának ellentmondva, nem 
a földben, hanem a munkában ke-
reste a gazdagság forrását. Robert 
Burns, a skót nemzeti költő, aki saját 
költeményein túl népdalok gyűjté-
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Az emlékmű egyébként az 1700-as 
évek végén épült városrész határán 
áll. Mögötte a néhai szemétmocsár 
révén termékennyé vált talaján 
burjánzó kert. Scott maga az óvá-
rosban született, melynek jellegze-
tességei a főutcáról, sikátorokon át 
elérhető belső udvarok, melyben a 
különböző társadalmi rétegek tag-
jai egymáshoz meglepően közel: 
egy-egy épület különböző emele-
tein laktak.

Robert Louis Stevenson. Kincsessziget, 
A fekete nyíl, A testrabló, Dr. Jekyll és Mr. 
Hyde különös esete. A testrabló tör-
ténete az 1800-as évek edinburgh-i 
hullaválságának történetét dolgozza 
fel, melyet az akkoriban fellendülő 
anatómiaoktatás anyaghiánya oko-
zott. A bevett szokás a friss halottak 
kiásása volt, melynek nyomai, a te-
metőőrtornyok ma is megfigyelhe-
tőek a város temetőiben. Burke és 

Hare egy véletlen folytán fel-
ismerve az oktatásban lakozó 
anyagi lehetőségeket, az ügy 
érdekében 16 gyilkosságot is 
elkövetett mielőtt elfogták 
őket. Az anatómiaoktatás 
jelentős alakja, Dr. Robert 
Knox vásárolta fel tőlük a 
halottakat és nem kérdezett. 
Bár Knox-ra az utókor úgy is 
emlékezhetne, mint nagyha-
tású orvosra, neve mára ösz-
szemosódott a gyilkosokéval. 
Míg Hare, miután bizonyíté-
kot szolgáltatott Burke ellen, 
szabadon távozhatott, Burke 
az oktatáshoz egy saját kis-
könyvvel, a saját bőrébe kö-
tött notesszal járult hozzá. Ez 
nem egyedi eset, néhány éve 
a Harvard Egyetem könyvtá-
rában is felfedeztek egy em-
beri bőrbe kötött könyvet a 
Lelkek Végzete címmel.

Dr. Jekyll és Mr. Hyde különös 
esete egy másik edinburghi 
gonosztevő története nyo-
mán íródott. William Brodie 
bútorasztalos és céhvezető, 
tiszteletbeli, megbecsült tag-
ja a társadalomnak. William 
Brodie rabló és szerencsejáté-

kos, keresett tolvajfőnök. Ajtókészí-
tőként és biztonsági szakemberként 
könnyen bejutott a gazdag házakba. 
Oda is volt bejárása, ahová véletle-
nül nem ő készítette az ajtót, ezeken 
a helyeken a mindig nála lévő viasz 
segítségével tudott kulcsmásolatokat 

Scott emlékműve Edinburgh-ben
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készíteni. Mivel behatolásnak nem 
volt nyoma, a rablást egy ideig rá le-
hetett fogni a szolgákra és a boszor-
kányokra. Bankrablás, szökés, majd 
kötél általi halál. Bár egyesek szerint 
csellel a kötéltől is megmenekült.

A város magának adta az észak 
Athénja címet, de olybá tűnik, hogy 
ha már így alakult, a békesség ked-
véért később rá is szolgált. Az utóbbi 
időben J. K. Rowling varázslóiskolá-
jával és a Trainspotting című filmmel 
tartja a színvonalat.

Ferenc KAtA

 A térbeli pozíció 
kitüntetett helyzete

A pszichológiában már a XIX. 
században felmerült a rövid- 
és a hosszú távú memória el-
különülése. A két emlékezeti 
rendszer elválását például az 
anterográd amnézia tünetei 
támasztják alá. A betegek né-

hány másodpercig képesek meg-
jegyezni kisebb mennyiségű in-
formációt, azonban hosszú távon 
képtelenek ezeket megőrizni. A két 
rendszer persze nem független egy-
mástól, a rövid távú emléke-
zetből a hosszú távú memó-
riába vezethet az információ 
útja. A rövid távú emlékezeti 
rendszer teszi lehetővé tehát a 
tapasztaltak néhány másod-
percig terjedő fenntartását a 
tudatban, tankönyvi példája 
egy telefonszám észben tar-
tása. Működését teljes mér-
tékben akaratlagosnak gondolják, 
azonban úgy tűnik, hogy a téri in-
formációk akarattól függetlenül is 
fennmaradnak benne.

A téri információk hatékonyabb 
megtartását több kutatás támasztja 
alá. Például összetett ingerek rész-
leteinek felidézésekor az egyes ele-
mek pontos alakjánál vagy színénél 
a résztvevők pontosabban emlékez-
tek azok helyére a kompozícióban, 
illetve felismerési feladatokban a 
helyes felismerések reakcióideje 
gyorsabb volt, ha az adott inger a 
bemutatáskor elfoglalt helyén jelent 
meg. Ezek az eredmények azonban 
nem utalnak egyértelműen a rö-
vid távú emlékezetre, mert a rövid 
késleltetést követő felidézésnél más 
rendszerek is szerepet játszhatnak. 
Egy chicago-i laboratórium kutatói 
ezért egy igen kreatív, ámde indi-
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vizsgálni a rövid-távú emlé-
kezet tartalmát.

A kísérleti alanyok rövid 
ideig egy színes pontot lát-
tak a képernyőn, majd a 
pont eltűnése után egy má-
sodperccel jelezniük kellett 
a pont színét a megjele-
nő palettán. A színes pont 
nyolc különböző helyen 
jelenhetett meg, azonban 
ez a feladat szempontjából 
nem volt fontos. Ezen felül 
más kísérleti csoportokkal 
három hasonló feladatot is elvégez-
tettek a kutatók, amelyek szintén a 
stimulus egy bizonyos tulajdonságá-
nak rövid-távú megjegyzését igé-
nyelték. Az ingerek helye ezekben a 
feladatokban is változott, viszont ez 
továbbra sem volt lényeges a feladat 
szempontjából.

A kutatók elektroenkefalográfiát 
alkalmaztak a kísérletekben. Az 
idegsejtek működésük során sejt-
testükben és a környező térben 
ionáramokat generálnak. Ideg-
sejtek millióinak tevékenysége 
által előidézett ionáramok vagy 

töltéseloszlás-változások már ele-
gendő nagyságúak ahhoz, hogy a 
hajas fejbőrre helyezett elektródák 
millivolt nagyságrendű jelekként 
regisztrálhassák őket. Az elektródák 
által rögzített potenciálváltozások 
adják az elektroenkefalogrammot, 
amiben számos mintázatot figyel-
tek már meg, például az alfa-rit-
must (8–12 Hz-es, kis amplitúdójú 
potenciál-ingadozás). A különböző 
regisztrátumok összehasonlítását az 
teszi lehetővé,  hogy az elektródák 
helyét nemzetközi szabvány írja elő.

A kutatók az alfa-oszcillációkat 
vizsgálták, mivel egy korábbi ku-
tatásban azt találták, hogy ez a téri 
pozíciót kódolja. Ebben a kísérletben 
a résztvevőknek az inger pozícióját 
kellett megjegyezniük, ami nyolc 
különböző helyen jelenhetett meg 
(egy körív pontjain, 45 fokonként). 

A kutatók abból a feltevésből indul-
tak ki, hogy a pozíciók kódolásában 
nyolc különböző sejtpopuláció vesz 
részt és ezek különböző mértékben 
járulnak hozzá az egyes elektródák 
által rögzített jel alfa-oszcillációinak 
amplitúdójához. A sejtpopulációk 
válaszainak modellje alapján egy 
tanulóalgoritmus alkalmazásával 
határozták meg, hogy melyik sejt-
populáció mennyiben befolyásolja 
az egyes elektródák által rögzített 
jelet. Valóban találtak a modell által 
feltételezett szabályosságot az alfa-
ritmus és a stimulus térbeli helyzete 

között. A jelenlegi kutatásban is 
hasonló szabályosságot találtak 
az EEG-jelben az inger eltűnése 
utáni időszakban, pedig most az 
alanyoknak nem kellett megje-
gyezniük az inger térbeli elhe-
lyezkedését. Ezek alapján azt a 
következtetést vonták le a szer-
zők, hogy a rövidtávú memóri-
ában akarattól függetlenül táro-

lódik az ingerek térbeli pozíciója.
Fontos megjegyezni, hogy a ma-

tematikai modell alapjául szolgáló 
feltételezések megkérdőjelezhetők, 
hiszen egyáltalán nem biztos, hogy 
valóban nyolc különböző sejtpopu-
láció kódolja ezeket a pozíciókat, és 
az sem, hogy még ha így is lenne, 
ezek éppen a modellnek megfelelő 
módon befolyásolják az EEG-jelet. 
Ennek ellenére a modellnek meg-
felelő mintázat jelen van az EEG-
regisztrátumban, és ez utalhat arra, 
hogy a térbeliség alapvető fontos-
ságú, kizárhatatlan eleme a vizuális 
érzékelésnek és így akarattól füg-
getlenül a rövid távú emlékezetbe 
is bekerül. Igazából nem is lenne 
olyan meglepő, ha az agyműködés 
a fizikai valóság jellemzőire lenne 
hangolva.

reIchArdt rIchárd

A kísérleti feladat menete: a 100 milliszekundumra  
felvillanó pont színét 1200 milliszekundum késleltetés  

után kell jelezni a palettán
 (FORRÁS: FOSTER ÉS MTSAI., 2017)

EEG-elektródák elhelyezése a fejen és a rögzített jel 
(FORRÁS: HTTPS://SPEAKINGOFRESEARCH.COM/TAG/EEG/)
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AZ ESZTERGOMI FŐSZÉKESEGYHÁZI KÖNYVTÁR MÚLTJA ÉS JELENE

KINCSEIBŐL RÉGIT ÉS ÚJAT 
Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár 
az ország egyik legrégebbi gyűjteménye, 
története szorosan összefonódik az érsek-
ség és a káptalan  történetével. Idén a gyűj-
teménye a nagyközönség számára is láto-

gathatóvá vált.

MS II.2. Neustifti evangelistarium, karácsonyi jelenet A Jordánszky-kódex 

A Fugger-gyűjtemény

Az épület külső képe
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mi érsek tulajdona volt, diákkori feljegyzéseit tartalmazza. 
A „Lövöldi Corvina” ősnyomtatvány (Raynerius de Pisis: 
Pantheologia, 1477) Mátyás király ajándéka  – mint azt fes-
tett címere és kézírásos bejegyzés igazolja –  a lövöldi 
(ma Városlőd) karthauziaknak. A kötet a  török térhódí-
tása, a lövöldi kolostor pusztulása után kerül az állományba.

A Bibliotheca őrzi az országban lévő legrégebbi nyom-
tatott könyvet (az 1459-ben keletkezett ősnyomtatvány, 
G. Durandus:  Rationale… című műve).

A könyvtár értékes darabja, a Balassa-biblia (a Balassák csa-
ládi bibliája) előzékoldalán korabeli kézírás magyarul jegyez-
te be Balassi Bálint születésének és halálának körülményeit.

A kevés fennmaradt  Biblia pauperum-ok egyike  ebben a 
gyűjteményben van. A középkor kedvelt műfaja kevés szö-
veggel, képes ábrázolással bibliai jeleneteket mutat be. Az 
1463-ból származó, dúcnyomással készült mű színezett fa-
metszetei a középkor olvasni nem tudó emberét  is megis-
mertette a szentírási történetekkel.

A könyvtár a XVII. században jelentős fejlődésnek 
indult. A Lippay György (1600–1666) érsek által 1642–
43-ban megvásárolt, 1682 egységből álló Fugger-gyűjte-
mény (az augsburgi kereskedőcsalád gyűjteménye)  fő-
ként latin, német és olasz nyelvű munkákat tartalmaz. 
Az Anton Fugger super ex librisével ellátott, egysége-
sen fehér  pergamenbe kötött művek összessége Európa 
egyik legnagyobb, egészében megmaradt antikvagyűj-
teménye.

Szelepcsényi György (1595–1685) érsek további vásár-
lásokkal gyarapította az állományt, mely az 1670-es 
években megközelítette a 3000 kötetet. Ekkor készült 
el a könyvtár ma ismert első, betűrendes, tematikus 
katalógusa.

A z esztergomi egyház már a középkorban is egy 
meghatározott feladatokkal ellátott intézmény-
együttest jelentett, tevékenységei ellátásához 

nélkülözhetetlenek voltak a könyvek, főként liturgikus 
és az oktatáshoz kötődő munkák. Könyvállománya el-
sősorban ajándékozás révén, valamint az elhunyt kápta-
lani tagok hagyatékából gyarapodott. A Mohács előtti 
könyvállomány nagy része megsemmisült vagy külföld-
re került, de megmaradt darabjaiból virágzó középkori 
könyvkultúra rekonstruálható. Ennek vetett véget 
1543-ban az esztergomi vár török kézre kerülése. A káp-
talan tagjai néhány nélkülözhetetlen kódexszel és kevés 
nyomtatott könyvvel Nagyszombatba költöztek. 

A nagyszombati egyházkormányzati központot Oláh 
Miklós (1493–1568) érsek kezdte kiépíteni. A halálakor 
felvett leltár szerint a székesegyház könyvtárában 44 
könyv volt. 

A gazdag középkori könyvkultúrát számos kötet repre-
zentálja: kódexek és nyelvemlékek, corvina, korai nyom-
tatványok vagy bejegyzései és korábbi tulajdonosai miatt 
értékes darabok.

A Jordánszky-kódex magyar nyelvemlék, a legteljesebb kö-
zépkori magyar bibliafordítást tartalmazó kötet, szinte a teljes 
Újszövetséget tartalmazza. Több évvel a teljes protestáns és 
katolikus fordítások előtti, 1516-1519-ből származik.

A világ egyik legnagyobb, óriásfólió méretű, gazdagon dí-
szített, kétkötetes liturgikus kódexe a Bakócz-graduálé, me-
lyet Bakócz Tamás (1442–1521) esztergomi érsek készíttetett. 
A XV. század végéről származó Ulászló-graduálé a 
későreneszánsz miniatúrafestészet remeke, a magyar zenei 
hagyomány késő középkori öröksége. A Szalkai-kódex a 
mohácsi csatában elesett Szalkai László (1475–1526) esztergo-

A Jordánszky-kódex A Bakócz-graduálé címlapképe Biblia pauperum
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Simor Könyvtár) az Esz-
tergomi Főszékesegyhá-
zi Könyvtár állományába 
kerültek az esztergomi 
érsekek hagyatékai, ezt 
követően pedig főként a 
kanonoki könyvgyűjte-
mények gyarapították a 
kötetek. Ennek az idő-
szaknak értékes egysége 
a Majer-gyűjtemény: Ma-
jer István (1813–1893) ka-
nonok, a XIX. századi 
Esztergom hely- és mű-
velődéstörténetének gaz-
dag tárházát reprezentá-
ló hagyatéka. Tékáiban 
számos korabeli újság, 
színházi műsorlap, név-
jegykártya, halotti jelen-
tés és metszet található.

A könyvtár épülete 
1853-ra épült fel Hild József tervei sze-
rint, korai eklektikus stílusban. A ma-
ga korában az épület belső elrendezése 
egyedülállónak számított. Az építész a 
teremkönyvtár gondolatától el-
távolodva, funkcionálisan elkü-
lönülő helyiségekből álló könyv-
tárépületet tervezett. Az épület 
homlokzatán Szent Jeromos 
szobra látható. 1930-31-ben ké-
szültek a lépcsőház mennyezeti 
szekkói: Magasi Németh Gábor 
A hétpecsétes könyv című alkotá-
sa a Jelenések könyve egyik lá-
tomását örökíti meg, a köny-
vekben rejlő hatalmat és erőt hi-
vatott megjeleníteni.

A jelenleg több mint 200 000 
dokumentumot, egységet szám-
láló állomány mind tartalmi, 
mind nyelvi szempontból egyetemes 
gyűjtőkörűnek tekinthető, hiszen a te-
ológiai, vallási tárgyú művek mellett a 
világi tudományok szinte minden ága 
képviselve van az egyes adományo-
zók, hagyatékozók érdeklődésének és 
a dokumentumtípusok sokféleségének 
köszönhetően. 

Az épület jelentős, általános  
megújítása 2015-ben kezdődött az 
Esztergom-Budapesti Főegyházme-
gye támogatásával. (A felújítás terve-
zője a KIMA Studio Kft., belsőépítész: 
O.Ecker Judit, kivitelező: Alp-Inter 
Magasépítő Kft., műszaki ellenőr: 
Hertlik István.)  Első szakaszának 
eredményeként 2017 májusában újon-
nan létesített múzeumi kiállítótér át-

A XVIII. században az esztergomi 
káptalan továbbra is Nagyszombatban 
működött, de az érsekek gyakran tar-
tózkodtak Pozsonyban, ahol Barkóczy 
Ferenc (1710–1765) külön érseki könyv-
tárat is alapított. Ezt a gyűjteményt fej-
lesztette tovább Batthyány József 
(1727–1799) bíboros, a XVIII. század 
főpapi mecénása,  aki Pozsonyban új ér-
seki palotát építtetett, és itt helyezte el 
könyvtárát. A Főszékesegyházi 
Könyvtár Batthyány-gyűjteménye  az ál-
tala összegyűjtött kéziratok összessége. 
Ennek része Bél Mátyás (1684–1749) 
történet- és földrajztudós, evangélikus 
lelkész vármegyeleírásainak kéziratos 
hagyatéka, aki a tudományos igényű 
történetírásban játszott szerepe mellett 
kora szinte minden tudományágában 
tevékenykedő polihisztoraként ismert. 

A török kiűzése után a kanonokok és 
az érsekség Esztergomba történő visz-
szatérése 1820-ig váratott magára. Ek-
kor kezdődtek meg a nagyszabású 
építkezések, az Esztergomi Bazilika, a 
kanonoksor, a prímási palota, és a Fő-
székesegyházi Könyvtár: a Bibliotheca 
építése is. Rudnay Sándor (1760–1831) 
érsek 1821-ben már elrendelte a pozso-
nyi gyűjtemény hazaszállítását. Ekkor 
az állományi adatok 54 816 nyomtatott 
műről és 1391 kéziratról számoltak be, 
30 évvel később 63 740 dokumentum 
szerepel a statisztikában, kéziratokkal 
és aprónyomtatványokkal együtt. 
Simor János (1813–1891) önálló érseki 
könyvtárának megalapításáig (a prí-
mások hagyatékát őrző mai Érseki 

adására került sor, ahol négy teremben 
állandó és időszaki kiállítások kereté-
ben mutathatók be a gyűjtemény kin-
csei. A felújítás folytatásaként a föld-
szinti fogadótér és a raktár is megújul.

2014-ben megkezdődött a gyűjte-
mény legértékesebb részeinek digita-
lizálása, elsőként a Fugger-gyűjtemé-
nyé. Köteteink folyamatos feldolgo-
zásával, az online katalógus építésével 
párhuzamosan több adatbázis épül. 
A Possessor-adatbázis növekvő kíná-
lata köteteink hajdani tulajdonosaira 
irányítja a kutatás figyelmét, a be-
jegyzésekről fotókat is közölve. A 
Pantheon összeállítás a könyvtár kéz-
iratos gyűjteményének gazdag sze-
mélyi anyagát tárja fel, nehezen ku-
tatható hagyatékok levelezéséből,  
kézirataiból  és érdekes dokumentu-
maiból válogat. Fontos feladat a mu-
zeális értékek állományvédelme: há-
rom éve tart a Fugger-gyűjtemény 
egyedi restaurálása, a gerincfeliratok 
konzerválása, a pergamen pótlása 
vagy a kötetek statikai állapotát javító 

eredeti bőrkötők visszaállítása. A res-
taurálási munkálatokat Fehrentheil 
Henriette kamarai restaurátor végzi.

Néhány középkori kódexkötet ha-
sonmás kiadása, a Bakócz-graduálé 
hanganyagának megjelentetése, va-
lamint az olvasóteremben tartott 
kulturális-tudományos rendezvé-
nyek a gyűjtemény további megis-
mertetését szolgálják.

A könyvtár interaktív honlapján 
(www.bibliotheca.hu), mely latin nyel-
ven is elérhető, nemcsak hasznos infor-
mációk segítik a kutatókat, olvasókat, 
hanem a szélesebb érdeklődés számára 
is közkinccsé válhat a magyar és euró-
pai kulturális örökség ezen része.

Szalai Katalin

Ulászló-graduálé, betlehemi iniciálé (MUDRÁK ATTILA FELVÉTELEI)

A Lövöldi Corvina 
Mátyás-címere
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A család a szülők, gyermekeik és legközelebbi 
hozzátartozóik közössége, a társadalom legki-
sebb alkotóeleme, amely annak egybetartását, 

fennmaradását szolgálja. Az ószövetségi időkben a csa-
lád neve héberül bet, vagyis ház, mert az együtt lakók 
kisebb, vérségi közösségét jelentette, amely egy házban 
vagy egy sátorban élt együtt. A nagycsalád, az atyai ház 
tagjai egy általuk még ismert őstől származtak, s ennek 
tudatában tartották magukat nemzetségnek. Ez utóbbi-
ak pedig a törzset alkották. A család feje az apa, ennek 
halála után az elsőszülött fiú. A megöregedett és vak 
Izsáktól az elsőszülött Ézsauval szemben anyja, Rebekka 
biztatására a másodszülött Izsák álnokul megszerzi az ál-
dást apjának e szavai kíséretében: „Isten adjon neked az ég 
harmatából és a föld kövérségéből búzát és bort bőségesen. Né-
pek szolgáljanak neked, és nemzetek hódoljanak előtted. Légy 
ura testvéreidnek, s hajoljanak meg előtted anyád fiai. Legyen 
átkozott, aki átkoz, és áldott, aki áld téged” (Ter 27,28-29). 
A család fölötti hatalom átadásának szavai az egymást 
követő nemzedékek számára például szolgáltak a csalá-
son alapuló helyzettől függetlenül.

A családfő mellett a feleség vagy feleségek, saját és fo-
gadott gyermekek, rokonok, rabszolgák éltek és ők 
együttesen számítottak háznépnek, családnak. Ábrahám 
esete ezt példázza, mert két felesége volt, Sára és Hágár, 
Hágártól született Izmael (Ter 16), Sárától Izsák (Ter 17). 
Ide tartozott még unokaöccse, Lót és annak családja 
(Ter 18), valamint a szolganép gyermekestől. A család 
értékét a fiúgyermekek sokasága határozta meg. 
Rebekka megáldása e szavakkal történt: „Nővérünk le-
gyen ezerszer tízezerré, utódaid foglalják el ellenségeik kapu-
ját” (Ter 24,60). A Salamon királynak tulajdonított za-
rándokének ugyancsak a gyermekek értékét hangoztat-
ja: „Íme, az Úr ajándéka a gyermek is, a méh gyümölcse az ő 
áldása. Miként a nyilak a harcos kezében, olyanok a fiak if-
júságuknak erejében. Boldog ember, ki megtölti azokkal tege-
zét, nem szégyenül meg, midőn ellenségeivel a város kapuiban 

perbe száll” (Zs 126,4-6). „Feleséged, mint a bőven termő 
szőlőtő házadnak falai között. Fiaid, mint az olajfa sarjadé-
kai a te asztalod körül” (Zs 127,3-4).

Az apa teljhatalommal bírt a család életében, mind val-
lási, mind jogi téren, s ennek következtében a család kul-
tikus és jogi egységet alkotott. Az apa a család papjának 
számított, mint például Jób. „Fiai vendégséget szoktak ren-
dezni. ... Valahányszor sorra lejártak a vendégség napjai, Jób 
elhívatta és megtisztította őket. Korán reggel fölkelt és égőál-
dozatot mutatott be mindegyikükért” ( Jób 1,4-5). A szom-
bati nyugalmat a család valamennyi tagjának meg kel-
lett tartania: „Gondolj a szombatra és szenteld meg. Hat na-
pig dolgozzál és végezd minden munkádat. A hetedik nap 
azonban az Úr pihenőnapja, ezért semmiféle munkát nem 
szabad végezned, sem neked, sem fiadnak, sem lányodnak, 
sem szolgádnak, sem szolgálólányodnak, sem állatodnak, sem 
a kapuidon belül tartózkodó idegennek” (Kiv 20,8-10). Az 
Egyiptomból történt kivonulás emlékünnepe kiváltkép-
pen családi ünnep a Biblia lapjain: „A hónap tízedik nap-
ján mindenki szerezzen egy bárányt családonként, egy bá-
rányt házanként. De ha a család kicsi egy bárányhoz, akkor a 
személyek számának megfelelően a szomszédos családdal 
együtt vegyen egyet” (Kiv 12,3-4). A hím állat elsőszülöt-
tét a családfő az Úrnak szentelte áldozati lakoma kereté-

S Z Ü L E I T  S Z O L G Á LVA  A Z  Ú R N A K  I S  S Z O L G Á L

A CSALÁD A BIBLIÁBAN
A családok évének (2018) küszöbén érdemes 
áttekinteni az Ó- és Újszövetségi Szentírás taní-
tását, amely döntően meghatározta két évezre-
den át előbb a Mare Nostrum térségének, majd a 
születő Európának a családról alkotott felfogá-
sát. Ennek minden bizonnyal nagyobb jövő jósol-
ható, mint az egyén jogait a családéval szembe-
állító újkori, mi több, jelenkori törekvéseknek, 
még ha azok filozófiai vagy társadalomtudományi 

megalapozottságra is hivatkoznak.

Szent Család Emmanuel Cusnaider festményén
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ben, családja körében. „Az Úr színe előtt fogyaszd el min-
den esztendőben családoddal azon a helyen, amelyet az Úr 
kiválaszt” (MTörv 15,19-20).

A halottsiratás és a halotti szolgálat a családra tartozott. 
Ábrahám felesége, Sára magas kort megérve Hebronban, 
Kánaán földjén halt meg. „Ábrahám elvégezte Sáráért a gyász-
szertartást és a siratást” (Ter 23,1-2). A család siratási joga és 
feladata, kötelessége nem zárta ki a törzsi vagy össznépi 
siratást: „Sámuel meghalt. Egész Izrael összegyűlt, és megsiratta. 
Aztán hazájában temették el” (1Sám 25,1). Amikor Júdás, a 
Makkabeus meghalt, „Modinban, atyái sírboltjába temet-
ték. Egész Izrael siratta, mélységes gyászban” (1Mak 2,70). 
A siratásnál a fájdalom nagyságának kifejezésére a leg-
szorosabb rokoni kapcsolat fölemlegetése szolgált: „jaj, 
testvérem, jaj, nővérem” ( Jer 22,18), noha ennek a „rokon-
ságnak” nem minden esetben volt vérségi alapja. „A pró-
féta fölemelte az Úr emberének holttestét, föltette a szamárra 
és visszavitte. Így az öreg próféta a városba ment, hogy elsirassa 
és eltemesse. A saját sírjába tette a holttestet, s így siratták: Jaj, 
testvérbátyám!” (1Kir 13,28-30). A családi kapcsolat kiter-
jesztése a nagytekintélyű halottra, a rokonság értékéről, 
fontosságáról tanúskodik.

Noha a családnak korlátlan feje az apa, az anya tekin-
télye az általa világra hozott fiúgyermekek számá-

tól függött és gyarapodott. Ez a tény, bár tökéletesen il-
leszkedik a patriarchális társadalom hálózatrendszerébe, 
mégis utat készít az újszövetségi, forradalmian új szem-
léletnek, ami a férfi és a nő egyenrangúsága.

Az ószövetségi családban erős volt a szolidaritás, az 
együvé tartozás tudatából fakadó összetartás. A na-
gyobb közösség – nagycsalád, törzs, nép – annál erősebb 
volt, minél erősebb családokból tevődött össze. Minden-
nek záloga a család mindenáron való fönnmaradása 
volt, amelyet a sógorházasság, a levirátus intézménye is 
segített. Az egész ókori Keleten ismert jogszokás szerint 
a gyermektelen, férje halálával öz-
veggyé lett asszonyt a sógor tarto-
zott feleségül venni. Az ószövetsé-

gi intézmény azonban lényegileg különbözött a más né-
peknél is fellelhető levirátustól, mert megokolása a csa-
lád fönnmaradására hivatkozott. Ha a férj utód nélkül 
halt meg, egyik fivérének azért kellett feleségül venni 
az özvegyet, hogy utódokat támasszon az elhunytnak 
(Ter 38,8), akik közül az új házasságból született első fiú 
a halott nevét kapta, és így rajta keresztül fönnmaradt a 
család. A családtörvénynek számító levirátus fölötte állt 
az örökösödési törvénynek, mert a fiúk soha nem örö-
kölhették az özvegyet, ha pedig ezt áthágták, amint 
Ruben tette apja mellékfeleségével (Ter 35,22), akkor az 
kárhoztatandó cselekedetnek számított. A levirátus csak 
a fönt leírt módon működhetett, mert após nem örököl-
hette elhunyt fiának özveggyé vált feleségét, a menyét. 
Ez kiolvasható Júda és Támár történetéből (Ter 38). A 
törvény megtartását másik törvény biztosította. „Ha 
testvérek laknak együtt, s egyikük meghal anélkül, hogy gyer-
meket hagyna hátra, az elhunyt felesége ne menjen hozzá egy 
kívülről, idegen családból való férfihez. Menjen be hozzá a só-
gora, s vegye el, sógori kötelezettségének eleget téve. Az első-
szülött, akit az asszony szül, kapja az elhunyt testvér ne-
vét, nehogy kivesszen a neve Izraelben” (MTörv 25,5-6). 
Ha a sógor ennek vonakodik eleget tenni, az asszony 
vádolja be a véneknél, akik őt kérdőre vonják. Ameny-
nyiben ellenáll, „a sógornő a vének jelenlétében lépjen 
oda, vegye le saruját, és köpje szembe e szavak kíséretében: 
Ez történjék mindenkivel, aki nem akarja testvére házát 
(ti. családját) fölépíteni”(MTörv 25,9). Jézus korában is 
ismert szokás volt a levirátus, a szadduceusok ezért 
intézhették hozzá kérdésüket (Mt 22,23-30) az egy-
mást követően elhunyt hét fivér és az egy asszony 
kapcsán. A válasz messze túlhaladta a kérdezők kis-
stílű akadékoskodását.

Molnár C. Pál: 
 Szent Család (rézkarc)

Molnár C. Pál: 
 Szent Család (rézkarc)
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A család egységének megőrzését a tízparancsolatból 
kettő szolgálja: „Tiszteld apádat és anyádat, hogy sokáig élj 
azon a földön, amelyet az Úr ad neked. Ne törj házasságot.” 
(Kiv 20,12,14). A bölcsességi irodalom gazdag a családot 
védelmező jótanácsokban, szinte költői, amikor a gyer-
mekek szüleik iránti kötelességeit tár-
gyalja Sirák fiának könyve: „Az Úr az 
apát többre nézi gyermekeinél, s az anyának 
jogot ad fiai fölött. Aki tiszteli apját, leve-
zekli bűneit, s aki becsüli anyját, az kincset gyűjt magának. 
Aki tiszteli apját, az majd örülhet fiainak, s meghallgatást 
nyer, hogyha imádkozik. Aki becsüli apját, hosszú életű lesz, s 
az Úrnak szolgál, aki anyját felüdíti: szüleit szolgálva az 
Úrnak is szolgál. ... Fiam, legyen gondod elaggott apádra, és 
ne szomorítsd meg életed egy napján sem! Nézd el neki, ha 
értelme csökken, ne vesd meg, ha virág jában van is életed” 
(3,2-7, 12-13). A női nem dicsérete sem maradhatott el: 
„A jó asszonynak boldog a férje, s kétszer annyi lesz évei-
nek száma. A derék asszony jól tartja férjét, és az békesség-
ben töltheti be éveit. A jó feleség nagy ajándék: aki féli az 
Urat – jótettei jutalmául –, az részesül benne. Akár gazdag, 
akár szegény, a szíve jókedvű, és mindig vidámság tükröződik 
arcán” (Sir 26,1-4).

Ha a Biblia könyvei keletkezésének időbeliségével 
párhuzamban kerül vizsgálatra a kortárs nagy kul-

túrák (mezopotámiai, hettita, görög, latin) családképe, 
akkor még élesebben kirajzolódik a különbség, és patri-
archális jellege mellett is rendkívül pozitív mind a csalá-
dot alkotó egyének, mind pedig a család számára az az 
egyértelmű tanítás, amely egyre inkább elfordult a több-
nejűségtől és előkészítette a terepet az újszövetségi esz-
mék meghirdetése számára. Végső soron mindez az em-
ber teremtettségére (Ter 1,26-28) vezethető vissza.

Az Újszövetségben Jézus első pillantásra mintha 
alábecsülné a családot, a családtagok egymáshoz 
fűződő kapcsolatait. Amikor meghívja aposto-
lait, azoktól elvárja, hogy családi kötelékeiket 
megszakítsák (Mt 4,18-22). Jézus családba 
született, még ha rendhagyó is volt az ő 
test szerinti származása, anyja, Mária és 
annak jegyese, József kapcsolata. „Amikor 
elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte a 
Fiát, aki asszonytól született”... (Gal 4,6). Az 
anya és a magzat kapcsolata kilenc hónapon 
át fokozatosan kibontakozik és alkalmas 
arra, hogy a születés után személyes és szel-
lemi kapcsolattá váljon. Az anyaság a bioló-
giai feladatok (táplálás, gondozás) mellett 
személyességgel telített és szellemi, lelki tö-
rődéssel jár, mint amilyen a nevelés, a sze-
mélyiség bontakozásának irányítása, nyo-
mon követése. Az anya, Mária és a fia, Jézus 
között ez az anyai-fiúi kapcsolat a legtelje-
sebb mértékben emberi, amivel a család erő-
södik, a vérségi kötelék felértékelődik. En-
nek nem mond ellent az az eset, amikor Jézus 
„beszélt a néphez, megálltak kint anyja és ro-
konai, s beszélni akartak vele. Valaki szólt ne-
ki: „Anyád és rokonaid kint állnak és beszélni 
szeretnének veled. De ő megkérdezte azt, aki szólt 

neki: Ki az én anyám és kik az én rokonaim? Aztán kitárta 
tanítványai felé karját, s így szólt: Ezek az anyám és testvére-
im! Aki teljesíti mennyei Atyám akaratát, az nekem mind 

testvérem, nővérem és anyám” (Mt 12,46-50).
A családot a házasság hozza létre, amelynek 
felbonthatóságát a farizeusok és az írástudók 

válólevél adása mellett lehetőnek tartották. 
Amikor Jézust erről kérdezték, ő félreért-
hetetlen választ adott: „Nem olvastátok, 
hogy a Teremtő kezdetben férfinak és nő-
nek teremtette az embert, és azt mondta: 
Ezért a férfi elhagyja apját, anyját, a felesé-
géhez ragaszkodik és a kettő egy test lesz? 

Most már többé nem két test, hanem csak egy. 
Amit tehát Isten egybekötött, ember szét ne vá-

lassza” (Mt 19,4-6). A házasságot felbontha-
tatlannak jelentette ki, s ezzel a család mint 

alapvető közösség számára szilárd védelmet 
biztosított. Ebből kifolyólag Szent Pál tanácsai a 

családi élethez ma is nélkülözhetetlenek: „Férfi-
ak, szeresse mindegyiktek a feleségét, mint önmagát, az 
asszonyok meg tiszteljék férjüket. Gyermekek, engedel-
meskedjetek szüleiteknek, ... Apák, ne keserítsétek gyer-
mekeiteket, hanem neveljétek őket fegyelemben az Úr 
útmutatása szerint” (Ef 5,33, 6,1-4). A Bibliában 
megismert családkép semmi mással nem helyette-
síthető, hiányában az egyének és a társadalom éle-
tében egyaránt súlyos zavarok támadnak. A csa-
lád fontosságának hangsúlyozása, a családi élet 
támogatása a jövő nemzedékeinek segítése, 
megajándékozása.

Török József

Egon Schiele: 
Szent Család
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Az Arany János-emlékév kap-
csán 2017-ben sorra érték egy-
mást az országban a jobbnál jobb 
programok, előadások, konferen-
ciák. Szeptemberben Turán példá-
ul egy kiváló rendezvény során –  
melyet a Magyar Irodalom történeti 
Társaság Pest megyei Régiója és 
Tura Város Önkormány zata ren-
dezett – Rózsafalvi Zsuzsanna és 
Szörényi László irodalomtörténé-
szek, Cserjés Katalin, a Szegedi 

Tu dományegyetem Magyar Irodalmi Tanszékének docense, Hermann 
Róbert történész és Heltai Bálint tartottak irodalomtörténettel, 
műelemzéssel, irodalmi és történeti források értékelésével foglalko-
zó előadásokat. Heltai Bálint tanár javaslata alapján a konferencia-
szervezők felkérték alábbi írásunk szerzőjét, hogy Arany János: 
„Hatvani” című verse alapján ismertesse a költő talán meglepőnek 

tűnő kapcsolatát a vegyészettel. 

Hatvani István, a magyar fel-
világosodás korának jelentős 
természettudósa 1718-ban 

Rimaszombatban született. Szülő-
városában, illetve Losoncon és Kecs-
keméten tanult, majd a Debreceni 
Református Kollégium hallgatója 
lett. Debrecen város és az egyház tá-
mogatásával Bázelben tanult tovább, 
ahol teológiai és orvostudományi 
doktorátust szerzett. Tapasztalato-
kat gyűjtött Zürich, Utrecht, majd 
Leyden egyetemein. Hallgatta a ma-
tematikus és fizikus Daniel Ber-
noullinak és a fizikus Pieter van 
Musschenbroeknek, a leideni palack 
feltalálójának előadásait. 30 évesen 
lett a Debreceni Kollégium profesz-
szora, fizikát, kémiát, továbbá csilla-

gászatot és matematikát tanított. 
Orvosként is működött, ő volt az el-
ső magyar iskolaorvos és az orvos-
meteorológia első hazai művelője. 
Érdekes, hogy nevéhez mégis az 
„ördöngös professzorról” keltett le-
gendák kapcsolódnak, amelyeket 
egykori tanítványai terjesztettek. 
Eredeti céljuk a babonaság diákos 
kigúnyolása volt, amely azonban a 
visszájára fordult. Rosszindulatú hí-
resztelések keltek szárnyra róla. 
Kosáry Domokos és Zemplén Jolán 
szerint részben azért, mert Hatvani 
ellenezte az új oktatási törvény, a 
Ratio Educationis egyes előírásait. 
Először a bécsi rendelkezésekkel, 
majd az itthoni, nemesi elképzelé-
sekkel került szembe. Ellenfelei pe-

HATVANI
(Népmonda után)

Kitelt az év, a perc lejára,
Hogy Debrecen hires tanára,
Mint vérrel esküvé egy rossz nap,
Átadja székét - a Gonosznak.

Az ifjuság tömöttebb rendben
Gyűl össze a hallóteremben,
Meghatva titkos borzalomtul,
Midőn az éji óra kondul.

Nincs semmi nesz. Hallgatva várnak.
Jöttére a tudós tanárnak,
Ki a fekete könyvben olvas,
S korán arannyá válik a vas.

Mi sors vár rád a csillagokban,
A csíziónál tudja jobban,
Bölcsek kövét régóta birja,
Nap- s holdfogyatkozást megirja.

Télen, szobában, érlel dinnyét
Csiklándni a vendégek ínyét,
S az asztallábból, mint varázslás,
Csapon dől a tokaji máslás.

A szobapadlón vizet áraszt,
Hogy nem lelsz egy tenyérnyi szárazt,
Sikolt, ugrál a női vendég:
De a víz egyre árad mindég.

Mert ezt kétségtelen forrásból
(Ki más után, ki hallomásból)
Az ifjuság vallotta szentnek:
Vénebb diákok nem füllentnek.

Most e percet borzadva várja
Midőn belép híres tanárja,
Nincs semmi zúgás, - légy ha rebben
Meghallik a népes teremben.

Sötét az éj. Künn vad vihar dul,
A szélkakas meg-megcsikordul;
Benn ösztövér gyertyák lobognak
Elősejtelmén nagy dolognak.

Az asztalon pedig halommal
Egy gólyalábu cirkalommal
Sötét, kormos edények állnak:
Eszközi bűvös mágyiának.

Ott serpenyő, ott szerteszéjjel
Kisebb-nagyobb szelence, tégely,
Üvegcső, lombik és retorta...
Tán a - majd megmondám ki hordta!

Mellettök egy magasabb állvány,
Fából csinált rezes nagy bálvány,
Üvegtányérral, mint malomkő:
S ha hozzáérsz megüt a mennykő.

ARANY JÁNOS  
ÉS A VEGYÉSZET 

HATVANI ,  AZ  ÖRDÖNGÖS PROFESSZOR
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dig kihasználták a híresztelések adta 
lehetőséget lejáratására. 1786-ban 
hunyt el Debrecenben.

Később Jókai írásai tovább terjesz-
tették az ördöggel cimboráló pro-
fesszorról szóló történeteket. Ezek 
azokon a fizikai és kémiai kísérlete-
ken alapultak, amelyeket tanórái 
alatt bemutatott.

Érdeklődő tehetségek  
korszaka

A vegyészet Magyarországon, a 
XIX. század első felében még tudo-
mányos alapjainak formálásánál tar-
tott. A kémiának nálunk még nem 
volt kialakult nyelve, hiányoztak 
oktatásának feltételei. Viszont ez az 
időszak a minden iránt érdeklődő 
tehetségek korszaka, akik között 
Arany János egyike a legkiemelke-
dőbbeknek.

A természet adta tehetség kiteljese-
déséhez számtalan tényező járul hoz-
zá. Ezek közé tartozik  a tudás, az 
olvasottság is. Tudjuk, hogy Arany 
kora gyermekkorától kezdve renge-
teget olvasott; Gyulai Pálnak kül-
dött önéletrajzában írja: „minden 
könyvet, ami kezem ügyébe került mohó 
vággyal emésztettem fel.”

Olvasmányai között óhatatlanul 
természettudományos, köztük ké-
miai jellegű írásoknak is lenniük 
kellett. Erre gondolva már nem 
meglepő, ha ezek költeményeiben is 
megjelentek. 1808-ban adták ki pél-
dául Varga Márton különlegesen 

szép című könyvét „A Gyönyörű Ter-
mészet’ Tudományát”, amelyben a 
szerző meghatározza a kémia helyét 
a természettudományokban: „A’ 
Chemia a’ természet’ Tudománnyával 
feloldhatatlan szoros atyafiságban vann 
és egy legnemessebb részét teszi”.

Egy csodás tanóra
Arany János „Hatvani” című költemé-
nye egy csodás kísérletekkel teli tan-
órával és annak babonás, misztikus 
hátterével foglalkozik. Az „ördöngős 
professzorról” szóló Hatvani legendák 
érdekessége felkeltette a költő figyel-
mét, de ő a diákos, csúfolódós formát 
választotta. A történetben a Gonosz 
felveszi Hatvani alakját és a „tudós ta-
nár” helyett ő tart órát a „titkos 
borzalomtul” meghatott hallgatóság-
nak. Mesterkedése azonban leleplező-
dik és a tudós visszaveszi helyét a ka-
tedrán. A Faust-szerű történet a fantá-
ziadús leírás mellett alkalmat ad a köl-
tőnek arra, hogy a verssorokba 
olvasmányai alapján olyan ismereteket 
csempésszen, amelyekkel tudomány-
történészek foglalkoznak. A költő úgy 
rejti el a versben tudásának kincseit, 
hogy azokkal továbbgondolkodásra 
sarkallja az olvasót. Írásunk ezeket a 
kincseket rejtő sorokat és versszakokat 
idézi és leírja az ezek alapján támadt 
gondolatokat. 

„Nincs semmi nesz. Hallgatva várnak
Jöttére a tudós tanárnak,
Ki a fekete könyvben olvas,
S kohán arannyá válik a vas.”

Az alkimista. Metszet  D. Teniers nyomán.

De ím az ajtó, tudniillik
A műterem ajtója, nyílik
S jő a tanár, miként szokása...
Nem a tanár! csak képe-mása.

A suhogó fekete öltöny
Halkal seper végig a földön,
És kezdi, mint dologhoz értő,
Beszédjét a ravasz kisértő.

De, mint ama bölcs csízióban,
Homály uralkodik a szóban:
Mi a planéták befolyása?
Mit jósol a tenyér vonása?

Kik e s ama jegyben születnek,
Sírnak-e többször, vagy nevetnek?
A telihold, a görbe ujság
Szeszélyiből mi a tanulság?

Ha tigris a medvét lebirja,
(Mikép Albertus Magnus irja,
Vagyis ha két érc egybeolvad)
Hogy áll elő más oktalan vad?

Mind e csodát kifejti bőven
S mutatja tűzön, serpenyőben;
Sok görbe szám s ABRACADÁBRA
Firkáitól hemzseg a tábla.

De, amint egy gonosz planétát
Rajzolna, elejti a krétát:
Egy kis deák (röstebb a nagyja)
Utána szökken és feladja.

Hanem... egek!... az ifju sápad,
Meglátva egy pár csodalábat;
„Lóláb!” suttogja félelemben,
„Lóláb!” fut végig a teremben.

S egyszerre, mint vihar zugása,
Dördül az ének harsogása,
Merész hangon, őszinte hitben:
„Erős várunk nekünk az Isten!”

És mind magasbra szárnyal a szó,
Üvölt a discant, búg a basso,
Mikéntha Luther lelke szólna:
„Ha e világ mind ördög volna!”

Egy pillanat... kénkőszag érzik,
Hová lett a kisértő? nézik:
Hült helye a tanári széken,
Maga?... tán már pokolfenéken.

De a tanár jő, a valódi,
(Többé vele nem bir Asmódi)
S mi a természet zára, nyitja?
Isten-dicsőségül tanitja. 

                     Arany János (1855. ápr.)



A versszak leírja a diákok óra előt-
ti izgatott várakozását, majd a ta-
nárt alkimistaként tünteti fel, aki 
kemencéjében aranyat készít. Az 
részletet a Vegyészeti Múzeum ar-
chívumának metszete illusztrálja. 
Az alkimisták Empedoklész majd 
Arisztotelész elképzelése nyomán 
úgy vélték, hogy a négy alapvető 
elem (föld, víz, levegő, tűz) meny-
nyiségi arányának megváltoz-
tatásával és a négy alaptulaj-
donság (hideg, meleg, száraz, 
nedves) kombinálásával az 
anyagok átalakíthatók, és a 
„kevésbé nemes” anyagokból 
a „nemesebb anyagok”, így az 
arany is előállítható. 

„Mi sors vár rád a csillagokban,
A csíziónál tudja jobban,
Bölcsek kövét régóta bírja,
Nap- és holdfogyatkozást megírja.”
Az alkimisták által kutatott 

„bölcsek köve” három dologra 
képes: bölccsé tesz, segítségével 
a fémek arannyá változtatha-
tók és meghosszabbítja az éle-
tet. A mellékelt szimbolikus 
rajz szerint a „bölcsek köve” 
hatására a „Párkák” hosszabb-
ra fonják az élet fonalát.

„Az asztalon pedig halommal 
Egy gólyalábu cirkalommal
Sötét, kormos edények állnak:
Eszközi bűvös mágyiának.

Ott serpenyő, ott szerteszélyel
Kisebb-nagyobb szelence, tégely,
Üvegcső, lombik és retorta…
Tán a – majd megmondám ki hordta!”
A tanári asztal valójában egy ké-

miai/alkimista laboratórium, an-
nak eszközeivel. Az alkimisták kí-
sérleteiket ősi laboratóriumokban 
végezték, elkészítették számtalan 
mai eszköz (lombik, hűtő, desztil-
láló stb.) elődjét, előállították az 
ásványi savakat, de elképzelései-
ket nem tudták megvalósítani. 
Ma már tudjuk, hogy a különböző 
elemek atommagjai tényleg 
ugyanazokból az összetevőkből: 
protonokból és neutronokból áll-
nak, ezeket lehet kombinálni. Így 
például radioaktív arany is előállít-
ható atomreaktorokban – igen drá-
gán. A „gólyalábú cirkalom” (körző) 
rajza pedig gyakran szerepel a sza-
badkőműves jelképeken. A középkor 
alkimistái után még a XVII. és 

XVIII. századi szabadkőműves pá-
holyok tagjai közül is sokan kísér-
leteztek az aranycsinálással.  

„Mellettök egy magasabb állvány,
Fából csinált rezes nagy bálvány,
Üvegtányérral, mint malomkő:
S ha hozzá érsz, megüt a mennykő.”
A versrészlet a sztatikus elektro-

mosságot fejlesztő dörzselektromos 
gép érzékletes leírása. Az első ilyen 

gépet Otto von Guericke, a techni-
kát kedvelő magdeburgi polgármes-
ter készítette. Az ő szerkezetében 
még egy nagy kéngolyót forgattak, 
majd tökéletesítések után alakult ki 
az üvegkorongos, később a két üveg-
korongos berendezés. (Guericke 
szerkesztette a „magdeburgi félteké-
ket” is a légköri nyomás szemlélteté-
sére. Ahhoz pedig, hogy a levegőt 
eltávolítsa a félgömbökből, vákuum-
szivattyút tervezett.) 

Albertus Magnus
„Ha tigris a medvét lebírja,
(Mikép Albertus Magnus irja,
Vagyis ha két érc egybeolvad)
Hogy áll elő más oktalan vad?”
A versszak felveti a kémia egyik 

nagy kérdését: mely anyagok képe-
sek reagálni egymással? A kérdést 
az alkimisták szokásos módján, az 
anyagok szimbolikus megjeleníté-
sével: a tigris és a medve párviada-

lával szemlélteti. Arany János utal 
Albertus Magnusra, Aquinói Szent 
Tamás tanítómesterére, aki először 
írta le az „affinitás” fogalmát. A 
„két érc egybeolvad” kifejezés je-
lentheti két ősi „princípium” (hi-
gany és kén) egyesülését, amelyek-
ből egyes alkimista nézetek szerint 
a fémek keletkeznek. A kifejezés-
nek más jelentése is lehet: a közép-

korban is gyakran használt, 
az aranyhoz hasonló sárgaréz 
(aurichalcum) előállítása. En-
nek legjobb leírása Albertus 
Magnustól származik. A sár-
garéz egy réz-cink ötvözet, 
20–40% cinktartalommal. 
Albertus korában a fém cin-
ket még nem tudták előállíta-
ni, helyette egy „kadmeia” 
elnevezésű cinkérccel (cink-
karbonát tartalmú ásvány) 
végezték a réz ötvözését. 

Albertus Magnus volt az első 
jelentős skolasztikus tudós, te-
ológus, filozófus. Arra töreke-
dett, hogy Arisztotelész filo-
zófiáját átültesse a keresztény-
ségbe. Tanár volt a Párizsi 
Egyetemen, Regensburgban 
püspök, tanított Kölnben is, és 
bejárta Itáliát. Könyvet írt a 
növényekről, az állatokról és 
az ásványokról. 

„Mind e csodát kifejti bőven
S mutatja tűzön, serpenyőben;

Sok görbe szám s ABRACADÁBRA
Firkáitól hemzseg a tábla.”
Az alkimisták különleges, gyak-

ran nem egyértelmű jelekkel, jel-
rendszerrel ábrázolták az elemeket, 
kémiai folyamatokat. Az alkímiai 
jelek később a kémiai egyenletekbe 
is bekerültek, amelyeket elsőként 
Torbern Bergman (1735-1784) svéd 
tudós alkalmazott. Csak ezek után 
alakult ki a kémia mai ábrázolás-
módja.  

Arany János Hatvani című köl te-
mé nyéb en egy tanóra keretében mu-
tatja be a tudós professzort ördön-
gösként feltüntető legendákat. A 
vers utolsó sorai azonban utalnak ar-
ra, hogy mindez csak játék, mese és 
a legendák helyett előttünk áll a pro-
fesszor igazi alakja, aki mindent 
megtesz tanítványai okulásáért:

„S mi a természet zára, nyitja?
Isten-dicsőségül tanitja.”

Próder István

A bölcsek köve meghosszabbítja az életet
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Karácsony közeledtével a képes-
lapokon és az ünnepi deko-
rációkon megjelenő klasszi-

kus festményeken, valamint a népi 
betlehemes játékokon gyakran feltűnik 
a jól ismert jelenet, a gyermek Jézust fel-
kereső háromkirályok vagy napkeleti 
bölcsek. A Bibliában, Máté evangéliu-
mában így olvashatjuk a történetet: 
„Amikor Jézus megszületett a Júdeai Betle-
hemben Heródes király idejében, íme, bölcsek 
érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt 
kérdezték: Hol van a zsidók királya, aki 

most született? Mert láttuk az ő csillagát, 
amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk 
őt.… elindultak, és íme, a csillag, amelyet 
láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg 
nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a 
hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor 
meglátták a csillagot, igen nagy volt az 
örömük. Bementek a házba, meglátták a 
gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva 
imádták őt. Kinyitották kincsesládáikat, és 
ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént 
és mirhát.” (Máté 2,1–2. 9–11)

Az azóta eltelt hosszú évszázadok 
során e keletről jött látogatókat sok-
féle vonással ruházta fel a képzelet és 

a hagyomány. Az V. században az 
ajándékokból arra következtettek, 
hogy hárman voltak, majd nevet is 
kaptak (Gáspár, Menyhért, Boldi-
zsár) a királyként ábrázolt szemé-
lyek. Később a különböző bőrszínű 
népek képviselőinek tartották őket. 
A Biblia szövegéhez ragaszkodva 
azonban nem tudjuk pontosan, hogy 
hányan és kik lehettek. 

Az Újszövetség eredeti szövege alap-
ján „mágusok”-nak nevezett látoga-
tók a bibliakutatók többsége szerint fel-

tehetően késő babilóniai csillagászok 
voltak. Az ókori Mezopotámiában a 
csillagászat összekapcsolódott a csil-
lagjóslással és a jövendőmondással, 
így e tudósok többnyire papok vol-
tak. Feltűnt nekik a Jupiter és a Sza-
turnusz bolygók együttállása a Halak 
csillagképben, és mivel akkoriban a 
Szaturnuszt Izrael csillagának, a Jupi-
tert király-csillagnak nevezték, a rit-
ka égi jelenség azt jelentette nekik, 
hogy Izráelben egy nagy királynak 
kellett születnie. A Babilonban élő zsi-
dóktól pedig hallhattak arról, hogy el-
jön egyszer a Megváltó, aki Isten hatal-

 TÖ M J É N  É S  M I R H A

A BÖLCSEK AJÁNDÉKAI
A balzsamok és füstölők egzotikus luxustermékek voltak a bibli-
ai korokban, megbecsültségük az aranyhoz mérhető. A rendkívül 
drága növényi alapanyagok az Arab-félsziget déli részéről a 
Földközi-tenger partvidékére vezető szárazföldi kereskedelmi 
útvonalon, a „tömjénúton”, tevekaravánok révén érkeztek az 

ókori Kelet országaiba.

Füstölők a Szűz Mária sírja 
templomban (Jeruzsálem,  

Olajfák hegye)

Albrecht Dürer:  
A mágusok imádata 
(1504)

A Holt-tengerre futó oázis, 
En Gedi trópusias éghajlata 

a bibliai időkben lehetővé 
tette a mirha és tömjén 

termesztését
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bet is jelentettek. Az arany a királynak 
járt, a tömjén az Istennek szólt, a mirha 
a meghalt és feltámadt Megváltónak.

Mézgák, gyanták, balzsamok
A Bibliában gyakran találkozunk 
különféle mézgákkal, gyantákkal, 
balzsamokkal, kenetekkel, melyek 
az ókori népek számára a hétköznapi 
életben és a kultikus szertartásokban 
is mint gyógytermékek és illatsze-
rek, egyaránt nagyon keresettek vol-
tak. A növényekből nyert ragadós 
anyagok, izzadmányok megnevezé-
sére többféle kifejezést használunk. 

Mézga az összefoglaló neve azoknak a 
bonyolult összetételű, sűrűn 
folyó, többé-kevésbé megszi-
lárduló, ragadós anyagoknak, 
melyek rendszerint sérülések 
során képződnek egyes nö-
vények szöveteiben. Bioló-
giai jelentőségük a növé-
nyek életében, hogy sebzés-
kor a sebhelyhez vándorol-
nak, és kifolyva, majd 
megkeményedve légmen-
tesen lefedik azt, így védve 
a fertőzésektől a növényt. 
A mézgák közé tartoznak 
a keményebbre száradó 
gyanták és a lágyabb balzsa-
mok is. A gyanták szilárd 
halmazállapotúak. Rend-
szerint alkohollal vonhatók 
ki a növényi részekből, 
majd vízzel kicsapathatók. 
Melegítésre megpuhul-
nak. Az egyes növények 
rügyein kiváló gyanta a 
fagyás és a kiszáradás el-
len óvja a növényt. A 
balzsamok a gyantákkal 

mával fog a Földön uralkodni, és 
segít majd a népén, ezért felkereked-
tek, hogy részesei legyenek e nagy 
eseménynek.

Bár hosszú, több mint 1000 kilo-
méteres út állt előttük, nem mentek 
üres kézzel: fejedelmi ajándékokkal 
készültek a nagy királyhoz, aranyat, 
tömjént és mirhát vittek magukkal. 
Az ajándékok nemcsak egyszerűen 
drága és egzotikus portékák voltak, 
hanem a Biblia jelképes nyelvén töb-

szemben nem szilárdak, hanem sű-
rűn folyó anyagok, hasonlítanak a 
kikristályosodott mézhez. Tulaj-
donképpen a gyanták illóolajos ol-
datai, szerepük a gyantákhoz ha-
sonló. A kenetek alapvetően olivaolajból 
vagy valamilyen más zsiradékból és a 
benne oldott fűszerekből, illatszerekből 
álló keverékek. 

A bibliai időkben a balzsamokat, ke-
neteket a testápolás részeként, a min-
dennapi életben is használták, hajra és 
bőrre kenve, valamint bedörzsölve 
mint frissítő-, gyógyító-, szépítő-, re-
generáló- és konzerválószert. Jézus 
korában az udvarias vendéglátáshoz is 
hozzátartozott, hogy a vendég lábát 
egy rabszolga vagy maga a házigazda 
megkenje. A balzsamok fontos felhasz-
nálási területe volt a temetés. Mielőtt 
ugyanis a holttestet fehér lenvászonba 
tekerték és a sziklába vájt sírban elhe-
lyezték volna, illatos, fűszeres balzsa-
mokkal kenték meg. A vallási szertar-
tásokon a sok különböző növényi iz-
zadmány közül a tömjénnek és a mir-
hának kiemelkedő jelentősége volt.

Ősi parfüm
Az ókorban, Mezopotámiától Egyip-
tomig, fontos szerepe volt a főként nö-
vényi eredetű, aromás anyagok lassú 
égetésének, a füstölésnek. A parfüm 

A tömjén trópusi sivatagi cserje, szárnyas 
levelekkel

A tömjén gyantája sárgás színű cseppekben 
dermed meg a megsértett fatörzsön

A tömjént több ezer év óta használják 
füstölésre, világi alkalmakon, temetési  

és vallási szertartásokon egyaránt  
(Jeruzsálem, Óváros)

Tömjénfa, Seboth József rajzai. 
Haynald Lajos bíboros: A szentírási mézgák és 
gyanták termőnövényei című, 1869-ben készült 

akadémiai székfoglaló munkájából.
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szó is erre az ősi illatosító módra utal, 
ugyanis a latin „per fumum” (füstön át) 
kifejezésből ered. Az ószövetségi áldoza-
ti szertartásokhoz való füstölőszert Isten 
utasításai alapján kellett elkészíteni. „Az-
után ezt mondta Mózesnek az Úr: Végy il-
latos alapanyagokat: gyantát, füstölőkarmot 
és mézgát, csupa illatos anyagot és hozzájuk 
tiszta tömjént, mindet ugyanabban a meny-
nyiségben. Készíts belőle füstölőszer-keveré-
ket, ahogyan a kenetkeverők készítik: sózva, 
tisztán és szentül.  (2Móz 30,34–35)

Mint a leírásból is látjuk, sokféle 
anyagot használtak füstölésre, de leg-
fontosabb köztük a tömjén volt, melyet 

az ismert tömjénfajok közül 
leg gyak rab ban a szent tömjén-
fa (Boswellia sacra) törzséből 
nyertek. Közepes termetű fa, 
hajtásait gyantajáratok hálóz-
zák be. Papírszerű kérge nagy 
lapokban válik le, mely csoma-
golásra és írásra is alkalmas. 
Páratlanul szárnyalt levelei a 
száraz évszakban lehullanak. 
A fü zér vi rág zatban nyíló, 
krémsárga – más fajoknál ró-
zsaszínű – virágoknak 5 szir-
ma, 5 csészelevele és 10 porzó-
ja van. Termése száraz tok. 
Őshazája Északkelet-Afrika, 
elsősorban Észak-Szomália, 
valamint az Arab-félsziget 

déli, parti részének hegyvidéke, ahol 
sziklás, köves helyeken nő. Ma már 
erősen megritkult az állománya, és 
védett, veszélyeztetett faj lett.

Fél, mint az ördög  
a tömjénfüsttől

Magát a tömjént úgy nyerik ki, hogy a 
fa kérgét megsértik, és a kiszivárgó, 
gyorsan sűrűsödő izzadmányt, a 
tejfehér, kissé áttetsző „tömjénkönnyet” 
begyűjtik, majd megszárítják. A fák 
8–10 éves koruktól kezdik a gyantát 
termelni, amely évente két-háromszor 
gyűjthető. Nyáron, a fákon sérülés nél-
kül is megindul a gyantaképződés, ez a 
lassan és csupán kis mennyiségben ter-
melődő tömjén illatosabb és értékesebb. 

Mekka-balzsamfa (Seboth József rajza)

A mirhák szárnyasan összetett levelei

A mirhák mézgája hártyás kérgű, sima 
törzsükön sebzés után, sűrűn folyó cseppek 
formájában válik ki

A mirhák kicsi, többnyire magányosan  
fejlődő, 3-4 szirmú virágai a vastagabb
ágakon nyílik

Egyes mirhafajok apró csonthéjas termését  
a sivatagi népek fogyasztották 
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Minél világosabb, annál jobb illatú és 
drágább. A különböző tömjénfajok-
nak más és más a gyantája, melyek mi-
nősége függ az időjárástól, a gyűjtési 
időszaktól és a talajtól is. A levegőn 
megszilárduló aranysárga tömjén 
(olibanum) ragadós, 60–70 százalék 
gyantát, 27–35 százalék gumit és 
3–8 százalék illóolajokat tartalmaz, el-
égetve erős illatot áraszt. A szép láng-
szín elérése céljából sokszor konyhasót 
adagoltak hozzá. Drágasága miatt 
más növényi eredetű anyagokkal is 
keverték, sáfránnyal, fahéjjal, fenyő-
gyantával, illatos füvekkel. Az érté-
kes tömjén az ókorban fejedelmi 
ajándék volt, nem csoda, hogy gyak-
ran hamísították is. 

A tömjént Indiától Perzsiáig és a 
Szentföldig több mint négyezer év 
óta használják füstölésre, világi alkal-
makon, temetési és vallási szertartá-
sokon egyaránt. Arábiában tömjén-
füsttel illatosították és fertőtlenítették 
a házakat. Gyógyítási céllal is égették 
kedélyjavítónak, epilepszia, gutaütés 
kezelésére. Borban oldva fülcsepp-
ként, kenőcs formájában gyulladá-
sokra, szemölcsre kenték. Keserű po-
rát élénkítő hatása miatt borba is ke-
verték. Az égbe szálló áldozati töm-
jénfüst az Istennek kijáró tisztelet és 
imádat jelképe lett, ezért fél tőle még 
az ördög is, erre utal egy közmondá-
sunk: „Fél, mint ördög a tömjénfüsttől.” 
A Szentírásban, Mózes 2. és 3. köny-
vében szerepel leggyakrabban a töm-
jén, hiszen itt olvashatunk legbőveb-
ben az áldozati szertartásokról. Az ál-
dozat az Isten magasztalásának és az 
iránta érzett hálának a kifejezése volt. 

Borba vagy fogkrémbe
A mirha- vagy balzsamfák, akárcsak a 
tömjén, a balzsamfafélék (Burseraceae) 
családjába tartoznak. Elágazó, álta lá-
ban tövises, szárazságtűrő cserjék. Az 
év nagy részében kopaszok, mert a 
száraz időszakban a levelek lehulla-
tásával védekeznek a túlzott páro-
logtatás ellen. Szárnyasan összetett 
vagy három levélkéből álló levelük 
nagyon változatos alakú. Kicsi, több-
nyire magánosan álló, fehér vagy ró-
zsás 3–4 szirmú virágaikból apró 
csonthéjas termés fejlődik. A mintegy 
200 mirhafaj fő elterjedési területe 
Északkelet-Afrika és Namíbia siva-
tagos-félsivatagos élőhelyei, de Ará-
biában és Indiában is előfordulnak. 

A sivatagban élő bennszülöttek 
egyes fajok termését fogyasztják, 
másoknak a nedvdús gyökerét és 
hajtásait rágják.

A valódi mirhafa (Commiphora 
myrrha) az Arab-félszigeten és Észak-
kelet-Afrikában, sekély, meszes tala-
jú, akácia-mirha bokorerdőkben él. 
Legfeljebb 4–5 méter magasra növő, 
vaskos, alacsony törzsű, erősen tövises 
fa vagy cserje, változatos, szürkészöld 
levelekkel. Sima, zöldes törzséről ezüstös 
vagy sárgás, hártyás pikkelyekben, 
lemezekben válik le a vékony, külső 
kéreg. A másik fontos mirhatermelő 
fajnak, az abesszin balzsamfának 
(Commiphora abyssinica) az a jellegze-
tessége, hogy hármas levelének kö-
zépső levélkéje jóval nagyobb a két 
szélsőnél. Mézgája nem olyan értékes, 
mint a valódi mirhafáé.

A mirhafák szövetei gyantajáratok-
ban gazdagok, ezekben termelődik a 
levegőn megkeményedő, aromás illa-
tú, a tömjénhez hasonló, mirhának 
nevezett növényi izzadmány, mely a 
törzsön és vastagabb ágakon, sebzéssel 
(állati rágás, ágtörés, mesterséges be-
metszés) vagy kis mennyiségben 
anélkül is, fényes cseppek formájá-
ban válik ki. Mivel a mirhák gyan-
tatartalma alacsonyabb (25–40 szá-
zalék), illóolajtartalmuk viszont 
magasabb, ezért a gyantáknál hí-
gabb, a kikristályosodott mézhez 
hasonló, édeskés illatú, kesernyés 
ízű anyagok. Az ókorban több mir-
hafa fajra jellemző színű mézgáját 
gyűjtötték és használták széles kör-
ben. A mirha azonban nem füstölés-
re szolgál, mint a tömjén, hanem 
gyógytermékként, antiszeptikus, 
gyulladáscsökkentő hatása miatt seb-
kenőcsökbe, bedörzsölő szernek és a 

húgyutak gyógyítására. Borral kever-
ve bódító italt készítettek belőle a kí-
nokban szenvedő betegeknek. Jézus-
nak is mirhával kevert, megecetesedett 
bort (posca) kínáltak kivégzése előtt. 
Máté evangélista epével kevert borról 
ír – az epe a mirha keserűségére utal. 

Felkenéshez
Az olívaolajjal kevert mirha fényűző, 
drága illatszernek számított. A mirha 
rendkívül fontos felhasználási terü-
lete a vallási szertartások és Egyip-
tomban a halottak balzsamozása 
volt. Az ókorban, a királyok, főpapok 
felkenése – s általában az illatos kenő-
csökkel, olajokkal való megkenés – a 
hódolat, tisztelet jelének számított.

A valódi mirhafa mellett fontos, de 
alacsonyabb minőségű mézgát terme-
lő mirhafaj volt a mekka-balzsamfa 
(Commiphora gileadensis). Északkelet-
Afrikában és Délnyugat-Arábiában 
honos, de a Szentföldön is termesztet-
ték, az első facsemetéket valószínűleg 
Sába királynője hozta az Arab-félszi-
getről az országba, amikor megláto-
gatta Salamon királyt. A Holt-tenger 
mellékén fekvő, trópusias éghajlatú 
En Gedi-oázisban létesített ültetvé-
nyeknek azonban ma már nyoma sincs. 
A mekkabalzsam vagy gileádi balzsam 
az ókorban becses orvosság volt. Izzasz-
tó, vizelethajtó hatása miatt, valamint 
meddőség és gyomorbajok ellen hasz-
nálták, sőt kígyó- és skorpiómarás ese-
tén is alkalmazták. Ma mirha néven fő-
leg ültetvényeken nevelt mekka-
balzsamfa izzadmánya kerül a kereske-
delembe. A kozmetikaipar fogkrémek, 
parfümök illatosítására, a gyógyszer-
ipar összehúzó, gyulladáscsökkentő és 
vérzéscsillapító hatása miatt használja. 

Fráter erzsébet

Mézgák, gyanták és füstölőszerek (Jeruzsálem, Óváros)
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– Az egykori japán missziósok sikereiről, szenvedéseiről 
sokat írt az egyháztörténelem. Milyen feladatok vártak 
egy magyar térítőre a XX. században?
– X. Pius pápa utasítására a jezsuiták egyetemet alapítot-
tak Tokióban, 2013-ban ünnepeltük a tanintézmény 
fennállásának centenáriumát. Magam kértem kiküldése-
met a távoli országba, s mikor 1956–57-ben az oktatás 
egy állami-egyházi fenntartású hittudományi karral bő-
vült, annak lehettem a tanára. Harminchat évig, 1993-ig 
végeztem feladatomat, s a majd’ négy évtized alatt több-
ször megválasztottak dékánnak is. A teológia különböző 
ágait, dogmatikát, fundamentálteológiát, patrisztikát, 
katetékát oktattam. Diákjaim eleinte papnövendékek 
voltak, de a II. Vatikáni Zsinattal, az egyház megnyílásá-
val a modern világ felé, a népnyelv felértékelésével a latin 
nyelvű tanítást azonnal felváltotta a japán. Ezt a jelentke-
zők örömmel vették, mivel a latinra Japánban hasonlóan 
tekintettek, mint mi a kínaira. E nyitással már minden ér-
deklődő jelentkezhetett a karra, így évente 100–150 hall-
gató kezdhette meg tanulmányait.

– A híres jezsuita alkalmazkodókészség a nyelvtanulá-
sában is érvényesült?
– Aránylag könnyen megtanultam az ország nyelvét, 
úgy tapasztaltam, hogy más európaihoz képest a ma-
gyar embernek jóval egyszerűbb elsajátítania a ja-
pánt. Rajtunk kívül, talán még a baszkokat említhe-
tem, akiknek – talán a nyelvük strukturális hasonló-
sága nyomán – nem okozott nehézséget a nyelvtanu-
lás. A nyelviskolákat kerültem, mivel nem találtam 
célravezetőnek, hogy sok külföldivel együtt ismer-
kedjek a nyelvvel. Magántanárral dolgoztam, s nem-
csak a nyelvben, hanem az ország kultúrájában is el-
mélyedtem. Beszélni hamar megtanultam, az írással 
viszont már gondjaim akadtak: nagyon nehéz a kí-
naiaktól átvett ötvenezer írásjelet, s az anyanyelvi 
különbségekből adódó pót-írásjeleket perfektül meg-
tanulni. Talán nincs is olyan ember, akinek ez már 
sikerült. Végül, amikor már otthonosan mozogtam a 
nyelvben, számos könyvet írtam, folyóiratot és lexi-
kont szerkesztettem.

B E S Z É L G E T É S  N E M E S H E G Y I  P É T E R  J E Z S U I TA  AT Y Á VA L

MOZARTTAL KELT 
A FELKELŐ NAP HAZÁJÁBAN

Nemeshegyi Péter S.J. (94) alkotó életének javát 
Japánban töltötte. A tokiói Sophia Egyetem 
Hittudományi karának professzoraként missziót 
teljesített, komolyzenei előadásaival pedig az euró-
pai kultúrát népszerűsítette a messzi távolban.

A tokiói Sophia Egyetem 

Nemeshegyi Péter jezsuita rendházfőnök
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– A klasszikus zene szeretetét a szüleitől örökölte. 
– Valóban, szüleim életében a zene iránti szeretet fontos 
szerepet játszott. Édesapám szépen zongorázott, s Bar-
tók Béla is tanította. A híres zeneszerzőt nagyapám kér-
te meg, hogy hallgassa meg fia játékát, s a próba végén 
– Bartók szófukarsága közismert volt – feltette a kalap-
ját és távozott. Apám szóhoz sem jutott, de néhány nap-
pal később egy levelet hozott a posta Bartók pozitív vá-
laszával. Soha nem lett hivatásos zongorista, de finom 
billentése volt, és Chopint, Beethovent és Debussyt is 
nagyon szépen játszott. Amikor gyakorolt, magam is 
odahúztam a sámlit a zongorához, s élvezettel hallgat-
tam. Édesanyám, Cséry Ida operaénekesnek készült, 
Anthes Györgynél, a világhírű tenornál tanult. A mű-
vész a Kerepesi temetőben nyugszik, anyám soha nem 
felejtett el virágot vinni sírjára. A színpadi játék rejtel-
meibe Stoll Gizella vezette be, aki gyakran megfordult 
nálunk, és sokat beszélt a régi szép időkről. Anyám a Vá-
rosi Színházban, 1920-ban Gounod Faustjában, Margit 
szerepében lépett fel, rá két évre a Magyar Királyi Ope-
raházban egyszer, a Lohengrin Elzájaként szerepelt. 
Emlékét egy színészlexikon is őrzi. Édesanyámnak sok 
kérője akadt, de édesapámat választotta, így a muzsika 
beköltözött a falak közé. Gyakran jártunk operába, 
anyámnak sok barátja volt, köztük Palló Imre a híres ba-
riton, és Pataky Kálmán, a világhírű tenor.
– E szenvedély hogyan tört utat magának a messzi tá-
volban?
– Jóllehet a jezsuita rend Japánban fenntart egy zenei fő-
iskolát, de hivatásánál fogva, mégsem a művészet áll ér-
deklődésének középpontjában. Az egyetemünkön, egy 
olasz jezsuita rektor egyszer kifejtette: „az eszet kiválóan 
pallérozzuk, de az érzelmi életre kevesebb figyelmet fordí-
tunk”. E megjegyzés szöget ütött a fejembe. Mozart és 
Beethoven nagyon népszerű volt a szigetországban, em-
lékszem egy FM rádióra, amely megszakítás nélkül ját-
szotta Mozart műveit. Mivel magam is szerettem a 
klasszikus zenét, a rektor által említett „léleknemesítés-
re” a muzsikát találtam a legalkalmasabbnak. Az ötlet 
eredetinek tűnt, mivel a japánok már a XVI. századtól 
kezdve lelkesedtek a nyugati zenéért. Az ország déli ré-
szén fekvő Oitában áll egy jezsuita szobra, aki hegedűvel 
a kezében oktatja tanítványait. Az 1550-es években mű-

ködő kollégiumra emlékeztet az alkotás, és arra az in-
tézményre, amelyben – az országban először – tanítot-
tak klasszikus zenét.
– A mag tehát jó talajba hullott, de hogyan szökkent 
szárba?
– Intézményünkben egy általános műveltségi tantár-
gyon belül hirdettem meg a kurzust. „A rend és a sza-
badság a zenében” hangzott a címe, amelyet a második 
félévben „Mit mond nekem Mozart zenéje” elnevezés 
követett. Egy tanteremben szereltem fel sztereo beren-
dezésemet, s egész lemezgyűjteményemet felhasznál-
tam az okításra. Nem vagyok képzett zeneszakértő, 
így sokszor az ösztönömre és a megérzéseimre támasz-
kodtam. Hamar híre ment a kezdeményezésnek, kez-
detben harmincan vártak rám a teremben, egy évvel 
később már ötvenen, a harmadik évben százan hallgat-
ták az előadásomat, majd annyian lettek, hogy a nagy 
előadóba beférő háromszáz főt már sorsolás útján vá-
lasztották ki. Nehéz összefoglalni a tematikát, de pél-
dául bátorításként Mozart Kis éji zenéjével és az ötéves 
gyermek szerzeményeivel kezdtem. Később már párhu-
zamot vontam a korai 1775-ben komponált A-dúr hege-
dűverseny és az – ugyanebben a hangnemben írt – de 
késői (1791) klarinétversenye között.
– Vizsgáztak is hallgatói?
– Természetesen, de mivel az egész kurzus célja az álta-
lános műveltség fejlesztése volt, így az olyan kérdéseket, 
mint „Mit mond nekem Mozart zenéje”, már könnyen 
tudták megválaszolni a hallgatók. A legjobb írásokat 
eltettem, s később a „Japán fiatalok Mozartja” című 
kötetben adtam közre tíz esztendő termését. Igen egy 
évtizednyi zene! Pozitív visszajelzéseket kaptam, so-
kak számára oázist jelentettek az együtt töltött órák. 
A reakciók egyébként különbözőek voltak, a Requiem 
például mindenkit meghatott. Egy érdekes vallomás-
ra is emlékszem, egy nagyhangú ifiúr írta: „Én termé-
szetesen ateista vagyok, de amikor együtt hallgattuk Mo-
zart Requiemjét, úgy gondoltam, mégis van Isten”. Más 
úgy találta, hogy „Mozart műveiben van ugyan sírás, de 
kétségbeesés nem!” Egy hallgató párhuzamot vont Mo-
zart és a japán lélek között: „Van benne vidámság, de 
ugyanakkor melankolikus is, csillog, mint egy könny-
csepp.” Az életet fedezték fel az opusokban, de a halált 
is fellelték, mint egy másik életbe való átmenetet. 
Máskor a híres – az első szimfóniában és az utolsó 
művekben szereplő – dó ré fá mi motívumot elemez-
tük. „Hajnalhasadás”, „valami kezdődik”, „egy nagy ma-
dár felszáll”, „Mozart hívja az Istent” szavakkal reagál-
tak a résztvevők. 
– A legnagyobb élmény?
– A hetvenes évek végén egy igazi csodára emlék-
szem. Négy-öt nagyon kiváló diák-énekkar és egy 
szimfonikus zenekar összeállt a Requiem előadására. 
A művet ráadásul, egy mise keretében kívánták be-
mutatni. A Szűz Mária Székesegyházra, Tange Kenzo 
építész modern műalkotására gondoltunk. Elmentem 
a plébánoshoz, aki először nem szimpatizált az ötlet-
tel, de végül, némi ráhatásra, beleegyezett. Magam 
misézhettem, s minden elhunytért ajánlottuk fel a mise-
szándékot. Nyolcvanfős zenekar, s a kétszáz tagú kórus 

A Magyar Rádió és Televízió Gyermekkórusa  
1968 novemberében Tokióban vendégszerepelt
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adta elő Mozart remekművét. A szertartás végén a „ta-
máskodó” plébános gratulált először lelkesen és tiszta 
szívből.
– Az elektronikus média életébe is belekóstolhatott!
– Egy kereskedelmi rádióban egy idős amerikai atyának 
volt egy félórás vallási rádióadása Mécses címmel. Kért, 
hogy a műsort egészítsem ki egy öt-nyolcperces klasz-
szikus zenei válogatással. Az idő rövidsége – ráadásul a 
felkonferálás is ellopott a percekből – feladta a leckét, 
de igyekeztem változatos muzsikát összeválogatni. Nem 
a nagy zenei élményre törekedtem, hanem a rádióhall-
gató lelkét kívántam felvidítani. Természetesen magyar 
anyag is gyakran került a korongra, Esterházy Péter 
Harmonia Caelestiséből többször is adtam részleteket. A 
nemzetek karácsonyi énekei között is mindig szerepelt 
magyar dal. Két-három évig szerkesztettem a rádióban.
– Egy kereskedelmi rádió vallási és klasszikus zenei mű-
sora a hallgatók nagy toleranciájára vall…
– A japán csoda titka, hogy befogad minden más or-
szágból érkező értéket, s tovább is fejleszti, „eljapánosít-
ja”. Kiváló példa erre a buddhizmus elterjedése a sziget-
országban, de a konfuciánusi tanítások is mindmáig 
meghatározzák viselkedésüket. Az emberiesség, az 
együvé tartozás, a közösség, a másokkal való törődés 
jellemzi a mai japán embert. A kínai konyha is hamar 
népszerű lett, de más fűszerekkel ízesítik az étkeket, az 
európai borokat is hamar megszerették. Amikor a 
XIX. században Japán partjainál megjelentek az ameri-
kai hadihajók, a társadalom vezetői ráébredtek az elma-
radottságukra. Ennek nyomán óriási fejlesztésbe kezd-
tek, s ötven év alatt érték el azt a szintet, ami Európában 
négyszáz év alatt alakult ki. Viszonylag kevés feltaláló-
jukkal, Nobel-díjassal dicsekedhetnek, de kiváló szak-
embereik tökéletes adaptálókká váltak.
– A Kodály-módszer népszerűsége is e befogadó készség-
gel magyarázható?
– Igen, a Kodály-módszer az elsők között hódította meg 
Japánt. Ezzel kapcsolatban kell megemlíteni a japán 
folklórtudomány kezdeti elmaradottságát. Természete-
sen ebben is előre léptek, amikor hazajöttem, akkor ad-
ták ki a japán népzene terjedelmes enciklopédiáját. A 
Kodály-módszer nagykövetei először a gyerekkórusok 
voltak, amelyek sikerei tettekre sarkallták a „módsze-
rekben” gondolkodó helyieket. A rendszeres tanárcse-
rék, a magyar pedagógusok odakinti munkája már az 
ötvenes években elkezdődött, s a hatvanas évek végétől 
érezteti hatványozottan üdvös hatását. Ennek nyomán 
sok száz ottani pedagógus vált a metódus őszinte hívévé. 
Mára a Kodály-módszerben jártas japán szakemberek 
felnőttek a magyarok szintjére.
– A klasszikus zene népszerűsége a koncert és operaélet-
ben is érezhető?
– Érdekes módon az operajátszás nem vert gyökeret. 
Viszont hatalmas koncerttermeik vannak, amelyek-
ben azért bemutatnak operákat, de koncertszerű elő-
adásban. Kivétel erősíti a szabályt, Tokióban láttam 
egy remek Varázsfuvola előadást. Nemzetközi társulat 
vitte színre, európaiak, kínaiak, álltak a színpadon. A 
főpapok régi kínai kosztümben énekeltek, Tamino 
viszont középkori japán vadásznak öltözött. Amikor 

az országba érkeztem a japán énekesek technikája 
még messze lemaradt az európaitól, viszont kivételes 
szorgalmukkal, utánozó képességükkel, önérzetükkel 
hamar behozták e hátrányt. Megelőzve kérdését, 
minden bizonnyal a Pillangókisasszony nem aratna si-
kert japán színpadon, felfogásuk, a valóság nagyban 
különbözik az Európában, így Olaszországban róluk 
kialakult képpel. 
– Búcsúja is „zenés felárral” történt? 
– Mikor elterjedt a híre, hogy hazatérek, a hirosimai zenei 
főiskola tanárai egy előadásra kértek fel, s ezt követően 
búcsúkoncertet terveztek. Délelőtt érkeztem meg a sokat 
szenvedett, de ma már virágzó településre, s nagyon ked-
vesen fogadtak a zenészek és a tanárok is. Felvezettek az 
előadás helyszínére, egy kétezer fős előadóterembe. Ki-
csit inamba szállt a bátorságom, de már nem volt vissza-
út. Este tértem vissza a zsúfolásig megtelt auditóriumba. 
Először a zenészek néhány Mozart darabot adtak elő, 
majd ezt követően tartottam meg az előadásomat „Isten 
szeretetének muzsikusa, Mozart”. Az elmondottakat zenei 
betétek illusztrálták, felhangzott a Jupiter szimfónia egy 
részlete, s az Ave verum corpus. Tendenciózusan kezd-
tem mondanivalómat: „1756. januárjában Salzburgban né-
hány ember egy csecsemővel tart a székesegyház felé, ahol a 
kisded a keresztségben a Johannes Chrysostomus Wolfgangus 
Theophilus nevet kapta”. Beszélő nevek, az első kereszt-
név Aranyszájú Szent Jánosra utal, másodikat a szentéle-
tű regensburgi püspökről kapta, Theophilus pedig ke-
resztapjának volt a neve. Itt álljunk meg egy pillanatra, 
a név az ókori vértanút idézi, jelentése: szereti az Isten. 
Latinra fordítva kapjuk az Amadeus nevet: aki szereti az 
Istent, vagy akit az Isten szeret. Mindkettő illik a nagy 
zeneszerzőre. Még hozzáteszem, hogy egy napon szület-
tem a zenei géniusszal, így e kiegészítéssel talán az elmon-
dottak is érthetőbbé válnak.

Csermák Zoltán
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John Templeton 1912-ben szüle-
tett az amerikai Tennessee ál-
lam egy kis városkájában. Szülei 

szabadságszeretetre, imádságra, taka-
rékosságra, fegyelemre nevelték. 
Ugyanakkor bátorították a nyitottság-
ra, az új eszmék iránti fogékonyságra, s 
arra, hogy mielőbb a saját lábára álljon.

Igen szorgalmas, jó tanuló volt, álta-
lános iskoláját osztályelsőként végezte, 
s városkájából az első volt, aki felsőok-
tatási intézménybe került.  Méghozzá 
nem is akármilyen egyetemre: a Yale 
Egyetemet vette célba. A Nagy Válság 
a harmincas évek elején azonban ala-
posan megviselte családjuk anyagi 
helyzetét, így minden vállalkozó szel-
lemére szüksége volt, hogy jövedelem-
re tegyen szert, amiből fizethesse a 

A  B R I T  B I R O DA L O M  L OVA G J A  A  KÖ Z G A Z DA S Á G TA N R Ó L

képzés költségeit. Szorgalma azonban 
ismét meghozta gyümölcsét: évfo-
lyamelsőként végzett, s megkapta az 
oxfordi Balliol College Rhodes 
Scholar ösztöndíját. Itt jogból szerzett 
MA diplomát. 1937-ben megházaso-
dott, s három gyermekük született. 
Felesége, Judit 1951-ben meghalt. Hét 
év múlva nősült újra, s második fele-
ségével, Irénnel 35 évet élt szép házas-
ságban.  Ő maga azonban a második 
asszonyt is túlélte. 2008-ban Nassau-
ban halt meg, a Bahamákon, ahová 
visszavonult. 

Hogy milyen ember volt? Utálta a 
pazarlást és valósággal irtózott az adós-
ságtól. Jellemző egy róla feljegyzett 
anekdota: a paradicsomi Bahamá-
kon,  fehér oszlopos,  golfpályára 

néző házának tornácán ülve komputer-
papírokat vágott cédulákká, hogy 
jegyzettömböt csináljon magának. Ta-
karékos ember volt világéletében. 

Vagyonát mégis egy kölcsön alapoz-
ta meg. 1939-ben, a háború kitörése-
kor, hitelből vásárolt 100–100 rész-
vényt, 104 vállalatban.  Ezek közül 34 
már csődben volt, de a többinek is 
csupán néhány dollárért vesztegették 
a részvényeit. Ezek közül 4 lett való-
ban veszteség  a számára, a többi üz-
leten  a háború után hatalmas hasz-
not realizált.   1954-ben belépett a 
befektetési alapok piacára. Megala-
pította a Templeton Growth Fund-
ot, amiből egy befektetésialap-
csoport lett. Az osztalékok beforga-
tásával az egyes,  10 000 dollárral 

Magyarország  állampapírjainak legnagyobb vásárlója  sok évtizeden át a Templeton  Befektetési 
Alap volt, s még ma is az. Hazánk nemzetközi pénzügyi helyzete, mondhatjuk, nagyban e cég üzlet-
politikájától  függött.  Ki vajon  az a személy, aki ezt a befektetési alapot létrehozta?  Milyen filozófiát 

követett az üzletben, és a magánéletben?

„Adhatsz túl sok birtokot, vagy túl sok pénzt, 
de soha nem adhatsz elég szeretetet.” 

Sir John Templeton

AMI 
NEM ETIKUS, 

AZ 
ELBUKIK
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sunk valójában  csekély. Gyakran 
ismételt mondata volt: „Milyen ke-
veset tudunk, s mennyire vágyunk ar-
ra, hogy tanuljunk.”

 Meg volt győződve arról, hogy 
az ember lelki dimenziója a leg-
fontosabb. A spiritualitás  nem 
csupán vallási jelenség, hanem 
magának  az emberi természet-
nek  és a világnak olyan  valósága,  
amely a tudomány eszköztárával 
vizsgálható, kutatható.

Jómaga igen nagy alázattal vi-
szonyult a vallás kérdéséhez. 
Bár élete végéig az amerikai 
presbiteriánus egyház tagja, s év-
tizedeken át a felekezet vezetősé-
gének részese volt, továbbá  az 
Amerikai Biblia Társaságban is 
vezető szerepet vállalt, kimon-
dottan ökumenikus 

szellemű  embernek ismer-
hetjük meg.  Egy interjú 
kapcsán így nyilatkozott: 
„Presbiteriánusként nőttem 
fel. A presbiteriánusok azt 
gondolják, hogy a metodisták 
tévednek. A katolikusok úgy 
vélik, hogy minden protestáns 
téved. A zsidók szerint az 
összes keresztény tévedésben 
van. Így hát, az alázat az,  
amit én finanszírozok. Sze-
retném, ha az emberek belát-
nák: nem szabad elhinniük, 
hogy mindent tudnak.” 

Úgy vélte, az egész  ter-
mészet a Teremtőt mutat-
ja meg, minden elemében. 
Isten egyre inkább feltárul 
az ember előtt, s nemcsak 
a profetikus megnyilvá-
nulások által, hanem a 
modern  tudósok kutatá-
sai eredményeként is.

1972-ben ezért  meg-
alapította a világ legna-
gyobb értékű díját, a 
Templeton-díjat, ame-
lyet azok a személyek kaphatnak 
meg, akik kiemelkedően hozzájárul-
tak az élet spirituális dimenzióinak 
erősítéséhez. A bírálóbizottság tagjai 
közt a nagy világvallások mindegyi-
ke képviselve van. Első, aki megkap-
ta a díjat, Teréz  Anya volt. A díj ér-
téke valamivel nagyobb, mint a No-
bel díjé – 1 000 000 font –, amivel az 
adományozó azt akarta kifejezni, 
hogy a spiritualitás nagyobb fontos-

ságú, mint a tudományok terén tör-
ténő – egyébként ugyancsak fontos- 
előrelépés.

Karitatív tevékenységéért Erzsébet 
királynő 1987-ben brit lovaggá ütötte. 
A  sikeres befektető a karitatív tevé-
kenységben is listavezető. 1983-ban 
komoly összeggel támogatta meg a me-
nedzsment-tudományokat oktató Ox-
fordi Menedzsment Tudományok 
Központját, amely ezt követően a 
Templeton College  nevet viselte.  
Ez volt az angol tudományos életben 
az eddigi  legnagyobb adomány. 
Ma  az általa alapított  intézmény  a 
Green Templeton College nevet vi-
seli,  mivel összeolvadt a Texas 
Instrument alapítójának adományá-
ból létesült, hasonló célokat és esz-
meiséget követő  Green College-al. 

induló Templeton-alapok 1992-
ben 2 milliós értékre növekedtek fel, 
amikor ezt az alapcsaládot eladta a 
Franklin Csoportnak.  Az se mind-
egy, kinek.

Az utóbbi csoportot az alapító, Ru-
pert Johnson, Franklin Benjaminról ne-
vezte el, akinek nagy csodálója volt. 
Franklin Benjamin  a függetlenségi 
nyilatkozat egyik szerzője, a fizikai je-
lenségek kiváló megfigyelője, a köz-
életi ember és diplomata  az Egyesült 
Államok kiemelkedő egyénisége volt, 
az egyik utolsó polihisztor. Magas eti-
kai normáit tartalmazó önéletírása is-
mert az egész világban. Rupert   John-
son, a Franklin  Fund létrehozója az ő 
normáit kívánta követni a befektetési 
üzletágban is. Az alapelveket illetően 
tehát jól egymásra talált  a Templeton 
és a Franklin Csoport. Ma közös né-
ven, Franklin-Templeton Investment 
néven ismert az alap a világban.

Közismert, hogy nem könnyű 
megbecsülni, miként fognak ala-
kulni a jövőben az  értékpapírok 
árai, s hogy egy portfólió-bővítés 
vajon jó befektetés lesz-e. 1999-ben 
a Money magazin mindenesetre azt 
írta róla, hogy Templeton volt a világ 
legjobb  befektetési  szakembere a hu-
szadik században.

Ugyanakkor, jó célok érdekében 
végtelenül nagyvonalú ember volt. 
Mélyen hitt az emberi haladásban. 
Úgy vélte, az Univerzumról való tudá-

Vella Templeton a fiával, 
Johnnal 1922 körül

A Templeton College célja a me-
nedzsment-tudományok magasabb 
szintre emelése volt. Igen megnyugta-
tó, hogy mindezt az adományozó 
szellemisége kíséri. Üzleti filozófiájá-
nak alapja ugyanis: „Ha egy üzlet nem 
etikus,  akkor el fog bukni. Lehet,  hogy 
nem rögtön, de végül bizonyosan.”

Botos Katalin

John Templeton Teréz Anyával 1973-ban



Első hallásra elég vad ötletnek hangzik, 
hogy agyunkat a belünkben élő baktéri-
umok irányítják, mégis van benne igaz-

ság. Az utóbbi évek egyik legfelkapot-
tabb kutatási témája az úgyneve-

zett mikrobiom-bél-agy tengely, 
magyarul a bélbaktériumok 

ös szes ségének hatása az agyműkö-
désre és a pszichés állapotra. Bár jócskán 

vannak még fehér foltok, a kutatások alapján egyre 
jobban körvonalazódik a bélrendszer és a pszichés jóllét 

közötti kapcsolat élettani háttere, míg korábban a testi és lelki 
funkciók ilyen szoros kölcsönhatása, vagy éppen a mentális állapo-

tunk étkezéssel történő befolyásolása inkább az alternatív 
gyógyászat körébe tartozott. A bélflóra eltéré-

seinek eddigi tudásunk szerint a depresz-
szió, a szorongás, az étkezési zavarok, az 

autizmus és a kognitív, azaz az 
intellektuális készségzava-

rok kialakulásában lehet 
szerepe – ez pedig azért 

igen fontos tudás, mert 
ezen problémák gyógyításában 

egészen új irányokat adhat. 

A BÉLFLÓRA ÉS AZ AGY KAPCSOLATA

JOGHURTTAL  
A DEPRESSZIÓ  

ELLEN?
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bélfal idegrostjaira hatva küldik a je-
let az idegrendszer többi részébe. 
Másrészt endokrin, azaz hormonális 
jelátvitellel: a baktériumok olyan 
anyagokat termelnek, amik a vér-
keringésbe kerülve jutnak el a cél-
szervekhez. Harmadrészt pedig 
immunmodulálás révén, amikor a 
bélbaktériumok az immunrendsze-
rünk működését változtatják és 
közvetve ez vezet idegrendszeri vál-
tozásokhoz. 

Mindez elég bonyolultan hangzik, 
és az is, ráadásul nem is ismerjük 
még a dolog minden részletét pon-
tosan. De tudjuk például, hogy a 
bélbaktériumok egy része biológiai-
lag aktív molekulákat termel, ame-
lyek kis membránbuborékokba cso-
magolva a bélfalon át a vérkeringésbe 
kerülnek. Ezek között vannak olyan 
anyagok, amelyek az immunrendszer 
működésére hatnak. Mások az 
agyműködésben kulcsfontosságú agyi 
hírvivő molekulák (szerotonin, 
dopamin) termelődését befo-lyásolják, 
például csökkentik a szerotonin előál-
lításához szükséges kulcsfontosságú 
molekula, a triptofán elérhető meny-
nyiségét. Emellett a baktériumok a 
bélben lévő idegrostok szerotonin-
anyagcseréjét helyileg is képesek 
befolyásolni, ami közvetve hat az 
agyi szerotonin-anyagcserére. A 
szerotoninnak mint hírvivő mole-
kulának pedig hatalmas szerepe 
van többek között az étvágy és a 
hangulat szabályozásában, így pszi-
chénk szempontjából egyáltalán 
nem mindegy, hogyan alakul az 
anyagcseréje. 

A kommunikáció visszafelé is mű-
ködik, a központi idegrendszer is ké-
pes valamelyest hatni a bélflórára a 
bél belső környezetének változtatása 
(például a bélfal által kiválasztott 
anyagok, enzimek befolyásolása 
vagy a bélmozgások gyorsítása-lassí-
tása) révén. 

Stressz, szorongás, mikrobiom
Egyforma mértékű stresszre a csíra-
mentes egerek jóval nagyobb 
stresszválaszt adnak, mint bélbaktériu-
mokkal rendelkező társaik: azaz a csí-
ramentes egereknél több stresszhormon 
termelődik, ereik jobban összehúzód-
nak, pulzusuk jobban felgyorsul, idege-
sebben viselkednek. Valószínűleg 
szubjektíven is jobban szoronganak, 

ezt nem tudjuk megkérdezni tőlük. 
Az azonban biztos, hogy a túlzott 
stresszreakció a bélflórával függ 
össze: amikor a kutatók a normál 
egérbélflórát alkotó probiotikumokat 
adtak az egereknek (Lactobacillus- és 
Bifido bac te rium-törzseket), akkor a 
stresszre adott szorongásos reakció-
juk csökkent. 

A probiotikumok hatásásra az ege-
rek stresszre adott hormonális és vi-
selkedéses reakciója is csökkent: 
csökkent a stressz okozta ACTH 
(adenokortikotróp hormon) terme-
lés, a kortizoltermelés, az adre na lin-
termelés, vagyis a probiotikumok 
kicsit „lejjebb csavarták” a stressz-
tengely működését. A stressztengely 
krónikus túlműködése pedig azon- 
kívül, hogy egy sor testi betegségre 
(cukorbaj, szívinfarktus, magas vér-
nyomás) hajlamosít, még a depresszi-
ónak is tipikus jele. Ez nem minden: 
egereknél a probiotikum növelte a 
BDNF (brain-derived neurotrophic 
factor), vagyis egy idegrendszeri nö-
vekedési faktor szintjét. A BDNF 
kulcsszerepet játszik a tanulásban, 
memóriában – depressziósoknál a 
szintje csökkent. A probiotikumok 
hatására az egerek szerotonin-
anyagcseréje is változott: nőtt a sze-
rotonin előanyagának, a trip to fán-
nak a vérszintje, és csökkent a szero-
tonin egyik lebomlási termékének, 
az 5-hidroxi-indolecetsavnak a vér-
s zintje. Ez azért érdekes, mert az 
egyik legközkedveltebb an ti depresz- 
 szív gyógyszer, a citalopram is éppen 
ezeket a változásokat okozza. 

Hangulatra is hat
Ez mind szép, az egerek megnyu-
godhatnak és fellélegezhetnek, de 
mi a helyzet az emberekkel? Szoron-
gásra együnk bélbaktériumokat és 
minden rendbejön? Ez azért enyhe 
túlzás, de van igazságtartalma. Épp 
idén jelent meg egy összegző tanul-
mány a témában: a kanadai kutatók 
összesen tíz olyan tanulmányt össze-
geztek, amelyek során probiotikumok 
és a hangulat vagy a szorongás ösz-
szefüggéseit vizsgálták. 

A probiotikumok olyan táp lá lék ki e-
gé szí tők, amelyek az emberi szerve-
zetre jótékony baktériumokat tartal-
maznak – többnyire Lactobacillus- 
és Bifidobacterium-törzseket. Össze-
tételük abból a szempontból változó, 

A bélben élő baktériumflórát, 
a baktériumok összességét 
szakszóval mikrobiomnak 

nevezzük. A gyomor-bélrendszerrel 
foglalkozó belgyógyászok számára a 
mikrobiom szerepe régóta ismert: az 
emésztőrendszer egyik legfontosabb 
tényezőjeként sok bélbetegségben 
játszik szerepet. Ebben még nincs is 
semmi meglepő. Újabb felfedezés a 
mikrobiom pszichiátriai, neurológiai 
betegségekben játszott szerepe, ami 
miatt az idegtudományi kutatások is 
felfigyeltek a baktériumokra. 

Csíramentes egerek
A témával kapcsolatos kísérletek egy 
részét úgynevezett csíramentes ege-
rekkel folytatták: ez olyan egereket 
jelent, akiknek a bélrendszerében 
egyáltalán nem élnek baktériumok. 
Kiderült, hogy ez kifejezetten rosz-
szat tesz nekik: a központi idegrend-
szer védelmét szolgáló vér-agy gát a 
bélbaktériumok hiányában átjárha-
tóbbá vált. A vér-agy gát normál 
esetben (egérben és emberben is) arra 
szolgál, hogy agyunk keringését ki-
csit függetlenítse a test többi részé-
nek vérkeringésétől, a vér-agy gáton 
ugyanis bizonyos molekulák nem 
jutnak át (ezért kell például a pszi-
chiátriai gyógyszerek kifejlesztésénél 
arra is figyelni, hogy a gyógyszer-
molekula átjusson a vér-agy gáton, 
különben teljesen hatástalan lenne). 

A vér-agy gát nem csak egy „fal”, 
hanem egy okos fal: kívül tartja az 
agyra káros anyagokat, valamelyest 
véd a fertőzésekkel szemben, de ak-
tívan átjuttatja az agyműködéshez 
szükséges tápanyagokat. Sérülése 
esetén ezek a funkciók zavart szen-
vednek. A csíramentes egereknek 
ezen kívül a mikroglia sejtjeik fejlő-
dése is zavart szenvedett – a 
mikroglia az agyban az agysejteket 
körülvevő megtartó és tápláló szö-
vet. Amikor azonban a kutatók az 
addig csíramentes egerek belébe 
normál bélbaktérium-flórát költöz-
tettek, az agyi eltérések egy része ja-
vulást mutatott. 

Hogyan beszélnek a bélbaktériu-
mok a fejünkkel? 

Az agy és a mikrobiom jelen tudá-
sunk szerint háromféle módon is ké-
pes kommunikálni egymással: egy-
részt direkt idegrendszeri kommu-
nikáció révén, a bélbaktériumok a 



ben a kutatók a problémamegoldási, 
megküzdési módokat vizsgálták egy 
kérdőív segítségével, és kiderült, 
hogy a probiotikumszedő csoport-
ban a kúra végére csökkentek az 
önhibáztató, önvádló gondolatok, 
és nőtt a problémára fókuszáló, 
problémamegoldó hozzáállás. Egy 
másikban a figyelmi funkciókat és 
a memóriát, az intellektuális fá-
radtságot vizsgálták, ami a kúra ha-
tására javult. 

A tanulmányok túlnyomó többsé-
gében a probiotikum a depressziós 
tünetek és/vagy a szorongás javulá-
sát eredményezte, ugyanakkor meg-
lehetősen változatos volt, hogy mi-
lyen baktériumtörzset, milyen dózis-
ban, mennyi ideig adtak. Mindez a 
gyakorlat szempontjából igen ke-
csegtető eredmény, de még korai 
lenne elkiabálni: ahhoz, hogy pro-
bio tikumokat írjunk fel de presszióra, 
még szükséges lesz néhány meg-
győző kettősvak, placebókontrollált 
tanulmány. 

Fél az emberektől?  
Igyon kefirt!

A szorongásos betegségek körébe tar-
tozik a szociális fóbia: amikor az em-
ber fél a többiektől. A szorongásos tü-
netek rendszerint olyan helyzetekben 
jelentkeznek, amikor az illetőt más 
emberek nézik, figyelik, figyelhetik: 
azaz szorong, ha be kell mutatkozni, 
mások előtt kell beszélni, előadást 
tartani, a figyelem középpontjába 
kerülni. Nem szereti, ha mások fi-
gyelik például evés, telefonálás, 
munka közben; társas összejövetele-

hogy pontosan melyik és hányféle 
Lactobacillus- és/vagy Bifidobacterium-
törzs lakik a kapszulában, mindkettőből 
nagyon sok van ugyanis. A kutatások 
többségében Lactobacillus caseit használ-
tak, a kezelés időtartama pedig 3 hét és 
6 hónap között váltakozott. Egy vizs-
gálatban depressziós betegek vettek 
részt, kettőben krónikus stressznek 
kitett vagy krónikus fáradtság szind-
rómában szenvedő felnőttek, a többi-
ben pszichiátriai szempontból egész-
séges személyek. 

Az eredmények változatosak, de túl-
nyomó többségük arra utal, hogy a 
probiotikum jót tesz a hangulatnak. 
Az egyik vizsgálat során például 
124 egészséges emberrel itattak 
probiotikus tejitalt 20 napig naponta 
(vagy placebót), és akiknek eleinte rossz 
hangulata volt, azoké a probiotikum ha-
tására mérhetően javult. Egy másik ku-
tatás a krónikus stressznek kitett alanyok 
szorongásos tüneteinek javulását írta le 
kéthónapos probiotikumkúra után. Egy 
depressziósokat vizsgáló tanulmány so-
rán pontozóskálával mérték a depresszió 
tüneteit, amik nyolchetes pro bio ti - 
ku m szedés mellett csökkentek. 

Még izgalmasabb, hogy a pro bio ti-
ku mok nem csak a hangulatra vagy 
szorongásra hatottak, hanem arra is, 
hogyan viszonyulunk a világhoz, 
azaz a résztvevők gondolkodását is 
megváltoztatták. Az egyik kísérlet-

ken kényelmetlenül érzi magát; 
szorong, ha fontos személyekkel kell 
találkozni. A szociális fóbia enyhe 
formában akár minden tizedik em-
bert is érinthet, súlyosabb formája pe-
dig kifejezett szenvedést jelent, az 
élettér beszűkülését okozza. 

Egy tavalyi vizsgálat szerint a fer-
mentált élelmiszerek csökkentik a 
szociális fóbia tüneteit. Mik azok a 
fermentált élelmiszerek? A fermentá-
ció erjedést jelent, az erjedési folya-
mat megindulásának pedig előfelté-
tele az élő mikroorganizmusok jelen-
léte. Többféle típusú erjedési folya-
mat létezik, némelyiket gombák, 
másokat baktériumok indítják be – 
ezek a mikroorganizmusok az erjesz-
tett élelmiszerben is benne vannak. A 
legismertebb ebből a szempontból a 
joghurt és a kaukázusi kefir, de fer-
mentált élelmiszer a sa va nyú káposz-
ta, a kimchi, a kovászos uborka, 
egyes sajtok, vagy épp a misoleves is. 
(És a sör, ami aktuálisan remekül old-
ja a szociális fóbiát, sőt – persze, ez 
nem a probiotikus hatásnak köszön-
hető, és napi rend sze rességű fogyasz-
tását nem ajánljuk!)

A kutatók olyan személyeket vizs-
gáltak, akik örökölték a neuro ti ciz-
mus vonást, azaz genetikailag hajla-
mosak voltak szorongani. Esetükben 
a szociális szorongás ellen védő ha-
tást jelentett, ha sok fermentált élel-
miszert fogyasztottak. A közvetlen 
ok-okozati összefüggés itt még 
feltáratlan, hiszen a fermentált élel-
miszerek változatos gomba- és bak-
tériumtörzseket tartalmaznak, nem 
tudjuk pontosan, melyik a leghatáso-
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sabb – ugyanakkor szorongóként na-
ponta joghurtot enni olcsó és bizton-
ságos, mellékhatásmentes terápia. 

Étkezési zavarok
A bélflóra szerepe az étkezési zava-
rok kapcsán is felmerül, hiszen a bél-
flóránk képes befolyásolni az étvá-
gyat és a hangulatot. A szerotonin-
anyagcsere már említett befolyásolá-
sán kívül a bélbaktériumok másféle 
trükkökkel is élnek: kiderült példá-
ul, hogy az E. coli nevű bélbaktérium 
egy olyan (ClpB nevű) fehérjét ter-
mel, amely az alfa-MSH (alfa-
melanocita stimuláló hormon) hatá-
sait képes utánozni. Az alfa-MSH 
egy olyan hírvivő molekula, ami az 
emberi szervezetben a hangulat és 
az étvágy szabályozásában vesz 
részt. Egy kutatásból az is kiderült, 
hogy az anorexia nervosában és bu-
limia nervosában szenvedő pácien-
sek körében emelkedett volt a 
ClpB-ellenes antitestek szintje, azaz 
a szervezetük reakciójából úgy tű-
nik, kicsit többet kaptak ebből a fe-
hérjéből, mint ideális lett volna. 

Az étkezési zavarokat természetesen 
nem egyedül okozza a mik ro bi om, 
hanem soktényezős betegségek, ahol 
a sok tényező között a családi környe-
zet, az aktuális ideális testkép, a mé-
dia és a kortársnyomás, valamint a 
bélflóra is szerepel. A betegség 
előrehaladtával a hatás kétirányúvá 
válik: az extrém étkezési szokások és 
az ezzel járó pszichés stressz visszahat 
a bélflóra állapotára, amely így to-
vább változva még tovább rontja a 
helyzetet, ördögi kör alakul ki. 

Autizmus és 
széklettranszplantáció

A csodás gyógyulást ígérő alternatív 
gyógyászatban épp mostanában di-
vatos az autizmus probiotikumokkal 
történő kezelése – azt ígérik, elmú-
lik tőle az autizmus. Ez sajnos nincs 
így, ugyanakkor tény, hogy a 
mikrobiomnak szerepe van a tü net-
együt tes kialakulásában és a tünetek 
fenntartásában is. Az autizmus vele-
született betegség: egyes, korai jelei 
alapos vizsgálattal már az anyaméh-
ben látszanak. Jelenlegi tudásunk 
szerint oka úgynevezett gén-kör-
nyezet interakció, vagyis úgy alakul 
ki a kórkép, hogy az ember örökli az 
autizmusra való hajlamot, és utána 

olyan környezeti tényezőknek van 
kitéve, amik szintén erősítik azt. A 
környezeti tényezők között tartjuk 
számon a bélflóra összetételét is – 
emlékszünk, hogy a csíramentes 
egerek agyfejlődése is különbözött a 
normál bélflórájú egerekétől? Az 
emberi agy pedig még „nincs kész” 
a születéskor, a születést követő első 
hónapokban rengeteget fejlődik, de 
a kamaszkorig tovább alakul. Így 
könnyen lehet, hogy a bélflóra elté-
rései autizmusra hajlamos csecse-
mők, kisgyermekek esetén az agy 
további fejlődését is befolyásolják. 

A kutatások szerint az autizmus-
sal élő személyek bélflórájának ösz-
szetétele valóban különbözik az 
egészségesekétől: a Bacteroides fragilis 
törzsek kisebb arányban vannak je-
len. Állatkísérletben ezt terápiára is 
megpróbálták használni: ha az autiz-
mushoz hasonló viselkedéses tüneteket 
mutató egerek belét B. fragilissel kolo-
nizálták, az egerek repetitív viselkedé-
se és társas elkerülése csökkent. 

Autizmussal élő gyermekek kezelé-
sében a széklettranszplantációt vizs-
gálták: ilyenkor antibiotikumokkal 
kiirtják a bélflórát, majd egészséges 
személyek székletéből származó fló-
rával kolonizálják újra. Úgy tűnik, ez 
valóban csökkenthet egyes viselkedé-
ses tüneteket (az állatkísérletekre rí-
melve a repetitív és az agresszív visel-
kedést), bár a bizonyításhoz ennél 
még több adatra lesz szükség. Az 
autizmus azonban jóval több annál, 
mint repetitív viselkedés és agresszió: 
kulcstényezője például az úgyneve-
zett mentalizációs zavar, vagyis az 

autizmussal élő személyek jóval ke-
vésbé tudnak azon gondolkodni, 
hogy egy másik személy vajon mit 
gondol, mit érez. A mentalizációs za-
vart készségfejlesztéssel lehet javítani, 
arra nem hatottak a bélbaktériumok. 

Mit jelent mindez? 
Természetesen nem arról van szó, 
hogy most végre felfedeztük a de-
presszió, a szorongás, az evészavarok 
meg az autizmus eddig ismeretlen, 
valódi okát: eddig tévúton jártunk, 
de most kiderült, hogy nem is a ge-
netikai hajlam, a gyerekkori bántal-
mazás, a hiányos pszichés megküz-
dési mechanizmusok, a magány 
vagy épp a csökkent szerotoninszint 
okozza őket, hanem a bélbaktériu-
mok. Sajnos az a hozzáállás, hogy 
nem is kell mostantól pszichoterápiá-
ra járni, elég, ha megesszük a napi 
egy joghurtot, a kutatási eredmé-
nyek erősen téves interpretációját 
jelentené: még mindig az a helyzet, 
hogy a pszichés zavarok sokténye-
zősek, többnyire genetikai hajlam 
és környezeti tényezők, életesemé-
nyek együttes hatása okozza őket. 
A modellben egy plusz, eddig isme-
retlen tényező a mikrobiom össze-
tétele. Ugyanakkor nagyon fontos, 
hogy ezt a plusz tényezőt felfedez-
tük, hiszen hatalmas gyakorlati je-
lentősége van: ha kicsit többet tu-
dunk majd a témáról, nem kizárt, 
hogy a pszichoterápia és a hagyo-
mányos pszichiátriai gyógyszerek 
mellett egy plusz, kiegészítő terápiás 
lehetőséget nyújt majd. 

Polgár Patrícia
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Henry Ford 1863. július 30-án, 
az amerikai polgárháború 
idején született a Michigan 

állambeli Springwells Townshipben, 
elsőszülöttként William és Mary 
Ford hat gyermeke közül. Apja, 
William Ford az írországi éhezés 
elől menekült az Újvilágba, egyike 
volt azoknak az íreknek, akik a pro-
testáns vallást követték, és annak is a 
legszigorúbb hívei közé tartozott. 
Anyja holland és skandináv eredetű 

E M L É K E Z É S  H E N RY  F O R D R A 

GARÁZSBÓL 
INDULT ÚTJÁRA 

volt. A jól menő családi farmon nőtt 
fel, napjait egyrészt az egytantermes 
iskolában, másrészt a farmon dol-
gozva töltötte. A mezőgazdasági 
munka azonban nem volt vonzó az 
ifjú Ford számára, már fiatal korá-
ban foglalkoztatták a műszaki dol-
gok, az emberi munka gépekkel va-
ló kiváltása. E fokozott érdeklődés-
ből bontakozott ki autodidakta mó-
don az a készség, ami meghozta 
számára később az elismerést.

Óriási hatást tett rá, amikor  12 éves 
korában egy késő őszi délutánon a 
családi lovas kocsin apjával utazva, 
Detroit utcáján először pillantott 
meg egy gőzmotorral hajtott „ős-
autót”. Gyerekkorában kapott egy 
zsebórát apjától, melyet kíváncsi-
ságtól vezérelve számos alkalom-
mal szétszedett és ismét összera-
kott. Ekkor már szabályos műhelye 
volt apja farmján, ahol a környék-
beliek óráit, és mezőgazdasági gé-

Hetven éve hunyt el Henry Ford, aki 120 évvel ezelőtt 
Detroitban, a Bagley Avenue 58-as szám alatti szerény 
fészerben barátaival összeszerelt első, kezdetleges 
automobiljával, a Quadricycle-lel új történelmi korsza-
kot indított el. A metanolhajtású, négy lóerős, kéthen-
geres szerkezet négy biciklikeréken gurulva, 32 km/óra 
végsebességgel keltett figyelmet a városban. De előtte 
meg kellett oldani a kijuttatását a fészerből: az ajtónyí-
lás kicsinek bizonyult, Ford baltával nyitott nagyobb 
nyílást a szabadba. Innen indult el Henry Ford karrierje, 
amely a XX. század elején új ipari forradalmat jelentett.

Henry Ford és Clara  
a Quadricycle-lel
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családi  farmra, ezért egy kis házat 
erdővel biztosított számukra a csa-
ládi gazdálkodáshoz. A mezőgaz-
dálkodás helyett Henry fűrésztele-
pet üzemeltetett, s amikor ősszel el-
fogyott a fa, újra detroiti munka-
vállaláson törte a fejét.

1891-ben Ford a detroiti Edison 
Illuminating Company mérnöke 
lett. 1893-ban 100 dolláros fizetés-
sel főmérnökké nevezték ki, ami 
elég időt és pénzt biztosított számára 

ahhoz, hogy a belsőégé-
sű motorokkal végzett 
saját kísérleteivel foglal-
kozhasson. Ugyaneb-
ben az esztendőben, 
november 6-án jött a 
világra egyetlen gyer-
meke, Edsel. A család 
nemsokára új házba 
költözött, s az ahhoz 
tartozó pajtában Henry 
kísérletezni kezdett. Itt 
született első önjáró jár-
műve, a Quadricycle. 
A könnyű, 227 kg tö-
megű, kormányru-
dakkal irányított jár-

művet Ford 200 dollárért eladta 
annak érdekében, hogy kísérletei-
hez tőkéhez jusson.

1899. augusztus 5-én a detroiti 
épületfa-kereskedő, William H. 
Murphy vezényletével, 15 ezer dollá-
ros befektetéssel megalapították a 
város első autógyárát, a Detroit 
Automobile Company-t, amelynek - 
havi 150 dollárért – Henry Ford lett 
a főmérnöke. Mivel az általa terve-

zett autók benzinnel üzemeltek, az 
elektromos hajtás elképzelésére ala-
pozó Edison Társaságnál 10 nappal 
később lemondott pozíciójáról. Az új 
cégnél azonban később nem tudta 
elérni célját, mert nem értett egyet 
társaival az üzletpolitika területén: 
ő úgy gondolta, hogy a folyamatos 
fejlesztésre kell fektetni a hangsúlyt, 
mivel a gyártmányok még nem áll-
nak készen az értékesítésre. Az össz-
hang hiánya – és az, hogy Henrynek 
még nem volt tapasztalata az igazi 
termelésről – 12 autó elkészültét kö-
vetően, 1900 novemberében a cég 
felbomlását eredményezte.

Új versengés
A XX. század hajnalán indult meg 
egy új versengés, az autóversenyzés. 
Ford felismerve ennek jelentőségét 
különböző versenyautókat tervezett 
és épített. Charles Sorensennel – a 
későbbi Ford Motor Company mű-
szaki rajzolójával – megépítették az 
USA akkori legnagyobb teljesítmé-
nyű versenyautóit, így a Chicagói Vi-
lágkiállításon kiállított New York-i 
gőzmozdonyról elnevezett 999-et és 
az Arrow-t. A 999-et a korábbi ke-
rékpárversenyző, Barney Oldfield 
vezette sikerre, és 1902 októberében 
Grosse Pointe-ban, 92 km/órás se-
bességrekorddal versenyautójával le-
győzte korabeli clevelandi gyárost, 
az amerikai bajnokot, Alexander 
Wintont. A versenyt követően 
Oldfield bemutatókörútra vitte a 
999-et, mely meghozta Ford számá-
ra az ismertséget. Visszaemlékezésé-

peit javította. 16 éves volt, amikor 
úgy döntött, hogy elhagyja a szülői 
házat.

Ékszerész és fafűrészelő
Három évre rá nagynénjéhez költö-
zött, és a Michigan Car Company-
nál vállalt állást. Néhány nap múlva 
azonban felmondtak neki, mert 
vezetője tévedését észrevette és 
szóvá tette. Ekkor inasnak szegő-
dött a Flower Brothers Machine 
Shop-hoz, ahol gyakorlatot szerzett 
a tervrajzok olvasásában. A napi tíz-
órás munkáért kapott 2,60 dolláros 
fizetés nem bizonyult elegendőnek a 
megélhetéséhez, ezért Robert 
Magill ékszerműhelyében vállalt 
éjszakai állást, ahol órákat javított 
hatórás munkaidőben, heti három 
dollárért. Életpályája következő ál-
lomását Detroit legnagyobb hajó-
gyára, a Dry Dock Engine 
Company jelentette, ahol belső-
égésű motorokkal foglalkozott.

Henry 1882-ben visszatért a csa-
ládi farmra és édesapjának segí-
tett. Létrehozott egy kis saját mű-

helyt, melyben elsősorban a szom-
szédos farmerek számára végzett 
javításokat. 1882 kora őszén a te-
rületi képviselő javaslatára alkal-
mazták a Westinghouse Engine 
Company-nál. 1884-ben egy 
táncmulatságon ismerkedett meg 
az ír bevándorlók nevelt leányával, 
Clara Bryan-nel, akivel 1888-ban 
kötött házasságot. Az idősebb Ford 
abban bízott, hogy fia visszatér a 

ÉLETEM ÉS 
MUNKÁSSÁGOM
Henry Ford és az általa létrehozott Ford Motor 
Company sikere nemcsak az olcsó előállításon, 
a folyamatos fejlesztésen, az új szerkezeti anya-
gok alkalmazásán, a bővülő termékválasztékon, 
a szalagszerű gyártás bevezetésén múlt, hanem 
a kapitalizmusról alkotott sajátos felfogásának al-
kalmazásán is. Elveit az 1922-ben megjelent 
My Life and Work című életrajzi könyvében fejtet-
te ki, melynek rövidített, átdolgozott és bevezető 
tanulmánnyal ellátott változata magyarul 1926-
ban jelent meg Balla Antal tolmácsolásában.

A gépkocsigyártásról alkotott filozófiáját hí-
ven tükrözi a következő részlet: „Olyan kocsit 
ajánlunk, amelyet férfiak, nők, gyermekek 
egyformán használhatnak, s amely legfőkép-
pen mérsékelt áron kerül forgalomba.” Számos 

helyen emeli ki a munka jelentőségét. „A mun-
ka az élet alapköve és önbizalmunk alapja” – 
hangsúlyozza. Máshol kifejti, hogy „Az üzlet 
nem jelent mást, mint munkát. De a termelt 
dolgokkal való spekulációnak nincs semmi kö-
ze az üzlethez. A spekuláció voltaképp nem 
jelent mást, mint a lopásnak többé-kevésbé 
elismert formáját, de amelyet nem lehet a vi-
lágból törvényekkel kiküszöbölni.”

Henry Ford egész életpályája az ismeretek 
megszerzésére, a tudás gyakorlati hasznosítá-
sára, a gyártási eljárások folyamatos fejleszté-
sére, új szervezési módszerek bevezetésére, a 
munkavállalók ismereteinek bővítésére, a szol-
gáltatások mind teljesebbé tételére, a piaci le-
hetőségek megújítására irányultak. Méltán le-
het mai szóhasználattal élve tevékenységét in-
novációnak, személyét kora kiemelkedő inno-
vá to rá nak nevezni.

Kezdet és a befutott T-modell:  
Henry Ford a Quadricycle-vel és  
a tízmilliomodik T-modellel

Barney Oldfield  
a 999-es típusszámú versenyautóval
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Ford 1906. július 12-én részvények fel-
vásárlásával már 58,5 százalékos része-
sedést mondhatott magáénak. Ugyan-
abban az esztendőben meghalt John S. 
Gray, a cég addigi elnöke, s többségi 
részvényesként Henry Ford lépett a he-
lyébe október 22-én. A szavazati többség 
birtokában a már megtervezett 
N-modellt az év vége felé piacra is dobta.

Az A-, C- és F-modellek helyébe 
lépő N-modellből két év alatt 7000 
darab készült. Mozgékony, könnyen 
vezethető és elérhető árú kiskocsi 
volt. Ára alig haladta meg az F-mo-
dell árának felét, 500 dollárért lehe-
tett megvásárolni. A sorban követ-
kező R-modell a népszerű N-modell 
modernizált változata volt, és rövid 
ideig, 1907 áprilisától októberéig 
gyártották. Az ára 750 dollár volt, 
50 százalékkal több mint az N-mo-
dellé, de az elegánsabb kivitel a vá-
sárlók értékítélete szerint megérte a 
magasabb árat, fél év alatt körülbelül 
2500 darab kelt el belőle.

Az S-modell ugyancsak az N-mo-
dell egy adaptációja volt, alapfelszerelt-
séggel 700 dollárért árulták. A szoká-
sos extrákat – így a gázlámpákat és 
a lehajtható tetőt – egy sor mással 
egészítették ki, a tetszés szerinti 
festéstől a drága kürtökön át egé-
szen az esernyőtartóig. Az S-modell 
1907-től 1909-ig volt a piacon, kö-
rülbelül 3750 darabot adtak el be-
lőle. Ezek majdnem mindegyike 
két- vagy háromüléses nyitott kis-
kocsi volt.

Henry Ford tehát öt év alatt jutott el 
az A-modelltől az az S-modellig, és 
a két típus műszaki paramétereit 
és megjelenését összehasonlítva 
megállapítható, hogy a fejlődés 

ben némi iróniával állapította meg: 
„Sajátságos, hogy az emberek a verseny-
győzelmet mennyivel többre becsülték a 
minőségbeli teljesítménynél.”

1903-ban 11 befektetővel közösen 
megalapította a máig a nevét viselő 
Ford Motor Companyt. A detroiti Né-
met-Amerikai Bank tulajdonosa, 
John S. Gray lett az elnök, Henry 
Ford a részvények 25,5 százalékának 
tulajdona mellett, a főmérnöki pozí-
ciót, az alelnöki és az ügyvezetői 
tisztséget töltötte be. A detroiti 
Mack Avenue-n lévő Ford gyárban 
csak pár autót gyártottak naponta. 
Két-három munkásból álló csoport 
dolgozott minden egyes autón, me-
lyek más cégektől megrendelt alkat-
részekből álltak össze. Kezdetben 
sokszor szorongó pillanatok jelle-
mezték a társaság működését, mivel 
a fejlesztés és a gyártás tette ki a te-
vékenység java részét, a pénz folya-
matosan fogyott. A bankszámla 
egészen 223,65 dollárig apadt, ami-
kor – 1903. július 23-án – sikerült el-
adni az első Ford A-modellt egy chi-
cagói fogorvosnak, E. Pfennignek 
850 dollárért.

Még csak hat hónapja működött a 
cég, amikor bejelentette 10 százalék 
osztalék kifizetését, és elkezdett dol-
gozni a C-modellen, amelyet 800 dol-
lárért kívánt értékesíteni. A Mack 
Avenue-n 1708 darab autó készült 
1904 decemberéig, amikor a gyárat 
átköltöztették egy nagyobb épületbe 
a Piquette Avenue-ra.

Henry Ford elképzeléseivel nem fért 
össze a luxusautók gyártása. Mégis – 
a részvénytársaság békéje érdekében – 
elkészítette a K-modellt, a 2500 dol-
láros, hathengeres nagy kocsit. 

ezen időszak alatt tényleg hatalmas 
volt. A következő öt év viszont 
újabb hihetetlen mértékű változást 
hozott, és 1913-ban az Egyesült Ál-
lamokban már majdnem minden 
második gépkocsi a Ford Motor 
Company-ból került ki. A tovább-
fejlődéshez nagy lépést kellett tenni.

Kerekekre helyezem Amerikát!
A XX. század elején az autótulajdo-
nosok a kiváltságos kevesek közé 
tartoztak. Henry Ford a tapasztala-
tok birtokában hozzáláthatott az au-
tógyártásról kialakított elképzelései 
megvalósításához: olcsón előállítható 
és az átlagos amerikai által megvásá-
rolható gépkocsiban látta a jövőt. 

1908 októberében piacra került 
T-modell minden képzeletet felül-
múlóan sikeres lett. Megszületett a 
Henry Ford által megálmodott meg-
bízható, könnyen javítható és olcsó 
autó, amely szellemes és letisztult 
konstrukciójával, esztétikumával száz  
év után is lenyűgözi az autó szerel-
meseit.

A rengeteg korábbi kísérletezés, a 
sok-sok összegyűlt tapasztalat mel-
lett a sikerben meghatározó volt, 
hogy 1905 decemberében a Fordnál 
munkába állt egy fiatal konstruktőr, 
Galamb József. Első munkái közé 
tartozott az N-modell hátsó hídjá-
nak és hűtőrendszerének átszerkesz-
tése, majd a K-modell differenciál-
művéhez tervezett hajtóműházat. 
Galamb tehetségére és nagyfokú 
precizitására Henry Ford hamar fel-
figyelt, és 1907 elején a K-modell si-
kertelensége után egy, a kispénzű 
vevők által is megfizethető, egysze-
rűbb, könnyen kezelhető autó terve-

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát  
Gépész és Biztonságtechnikai 
Mérnöki Kara által felújított T-modellHenry Ford az A-modellel (1903)
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zésével bízta meg. Ez a döntés igen 
szerencsésnek bizonyult, és a „Joe, van 
egy ötletem. Tervezzünk egy új kocsit!” 
mondatokkal induló megbízással 
kezdetét vette a XX. század egyik 
legnagyobb sikertörténete. A sikerau-
tó megszületését a zseniális 
szervező, autógyáros Henry 
Ford, és az elgondolásait meg-
valósító fiatal magyar műszaki 
tehetség, Galamb József talál-
kozása tette lehetővé. 

A Ford T-modell  
– olcsó szériaautó

A világ első szériaautójának 
motorja Otto-rendszerű 
négyhengeres, négyütemű, 
termoszifon-vízhűtésű. A lö-
kettérfogata 2990 cm3, a 
kom pres szió viszony 4,01. 
A legnagyobb teljesítménye 
15 kW, ezt 1450 ford/min 
fordulatszámmal érte el, az 
elérhető legnagyobb sebes-
ség 65 km/óra, a fogyasztás 
100 kilométerenként 13,5 li-
ter benzin. Nem véletlen, hogy a 
„Tin Lizzy” Bádog Böske – ahogy 
akkor becézték a kocsit – évtize-
dekig uralta a gépkocsipiacot és el-
nyűhetetlen szerkezete, megbízha-
tósága a maga idejében fogalom-
nak számított. A T-modell sikeré-
nek alapját az egyszerű és 
megbízható szerkezeti kialakítása, 
az üzembiztos működése és kezelé-
se jelentette. Nem csak reklámfo-
gás volt, hogy még egy falusi ko-
vács is meg tudta javítani. A 
járműhöz adott ismertetőben kü-

lön is felhívták a figyelmet arra, 
hogy az elhasználódott alkatrészek 
postán megrendelhetők a Ford 
Művektől. Az elküldött alkatré-
szek pontosan a helyére illők, cse-
reszabatosak voltak.

Galamb József és a másik magyar, 
Farkas Jenő vezetésével tervezett 
T-modell kétféle kivitelben, egy zárt  
és egy sportosabb, nyitott karosszé-
riával készült és mindig feketére lak-
kozták. Ford kis iróniával jegyezte 
meg: „A vevő olyan színű kocsit kap-
hat, amilyet csak akar, ha feketét vá-
laszt”. Az azonos színű „Bádog Bös-
kék” beleillettek Ford „egy típus, olcsó 
kocsi” elképzelésének körébe.

A kocsi legszellemesebb műszaki 
megoldása a bolygóműrendszerű 
sebességváltó volt, amit Galamb 

József tervezett. Nagyszerű és ere-
deti ötletként a bolygó fogaskerék-
csoport tengelyét excentrikusan erő-
sítették a lendítőkerékre, ezzel elér-
ték, hogy csak külső fogazású kere-
kekkel bolygóművet hoztak létre. 

Ennek a gyártástechnológiai elő-
nyökön kívül szerelési és kezelési 
egyszerűsége is volt. A működte-
tés két lábpedállal, szalagfékekkel 
és több lemezes tengelykapcsoló-
val történt. Két előremenet és egy 
hátramenet sebességet lehetett 
kapcsolni, olyan egyszerűen, hogy 
azt egy gyerek is rövid idő alatt el-
sajátíthatta.

Az olcsó T-modell Ford lénye-
gesen hozzájárult a világ gépko-
csi-iparának, gépjárműforgalmá-
nak kifejlesztéséhez, sőt új élet-
forma kialakításához; az ugyan-
csak a Galamb József terveinek 
felhasználásával készült olcsó 
Fordson traktorral pedig a me-
zőgazdaság gépesítését alapozta 
meg. Galamb József a fentieken 
kívül még sok más konstrukciót is 

tervezett: részt vett többek között már 
Ford gépkocsimodellek tökéletesítésé-
ben, fejlesztésében, tervezett verseny-
autót, teherautókat, pályamunkásko-
csikat, és ugyanakkor a prototípu-
sok kísérletein, új gyárrészlegek 
tervezésén és fejlesztésén is dolgo-
zott. Az első világháborúban ter-
vezett tengeralattjáró-keresőt és 
könnyű harckocsit, azt követően 
pedig karosszériát különböző gép-
kocsikhoz.

Gáti József
 Némethy KrisztiNa

A SOROZATGYÁRTÁS BEVEZETÉSE
A XX. század első éveiben a gépkocsik még egyedi szereléssel készül-
tek, a mai értelemben vett sorozatgyártás ismeretlen volt. Az összesze-
relés általában úgy történt, hogy a néhány munkásból álló csoport a sze-
relés elejétől végéig egy autón dolgozott. 1908-tól még a Piquette 
Avenue-on lévő gyárépületben kezdték el lerakni a korszerű sorozat-
gyártás alapjait: a szerszámokat és a munkásokat a munkafázisok sor-
rendje szerint kell rendezni, hogy az összeszerelés során minden alkat-
résznek a lehető legkisebb utat kelljen megtennie; csúszópályával vagy 
más szállítóeszközzel lehetővé kell tenni, hogy a munkás feladatának 
elvégzése után a munkadarabot helyváltoztatás nélkül, lehetőség szerint 
a nehézségi erőt is kihasználva továbbíthassa; az összeszerelendő al-
katrészek odaszállításához mozgópályákat kell használni.

A megrendelések valósággal elárasztották a gyárat, és nyilvánvalóvá 
vált, hogy önmagában a kiváló konstrukció nem elég. Az új mozgó futó-
szalagos gyártósornak köszönhetően a szerelési idő 12 óra 28 percről 
93 percre redukálódott.

A szerelés utolsó fázisa a Highland Park-i gyárépületen kívül:  
a „hintó” ráemelése

Galamb József a Ford-
gyári dolgozószobában  

(Detroit, 1908)
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T É R K É P TÖ R T É N E T E K

KÉPEK, MAPPÁK, 
FESTMÉNYEK…

A térképek készítésének kezdetei évezredekkel meg-
előzték a történelemírást, mivel az első, biztosan 
térképi ábrázolásokként azonosítható tárgyak a 

bronzkorból maradtak ránk. A legrégebbi térkép egy 
agyaglapba karcolt ábrázolás, melyet Kr. e. 2300 körül ké-
szítettek, azaz több mint négyezer éves. Az emberi civilizá-
ció egyik bölcsőjének tartott Mezopotámiában, a mai Irak 
területén talált tenyérnyi agyagtábla bizonyosan földrajzi 
tárgyú ábrázolás, amelyen a folyók, hegységek és városok 
azonosítását ékírásos feliratok teszik lehetővé.  

A régmúltból fennmaradt tárgyi emlékek és a néprajzi 
megfigyelések alapján kétségtelen, hogy a térképezés gya-
korlata fontos szerepet töltött be az emberi gondolkodás 
fejlődésének sokkal korábbi szakaszaiban is. Ám az igen ko-
rai időszak térábrázolásai ritkán öltöttek anyagi, tárgyi for-
mát – és még ritkábban voltak maradandó ábrázolások. A 
homokba, nedves agyagba vagy fakéregre karcolt őstérké-
pek mára nyomtalanul eltűntek, ezért igen keveset tudunk 
róluk. Annyi bizonyos, hogy – bármilyen meglepő – a ko-
rai térképeket nem a közvetlen földrajzi környezetben való 
tájékozódás segítésére hozták létre. Az ősidők ter mé szet
közeli életmódot élő, vadászógyűjtögető népei ugyanis 
mindenfajta térkép nélkül is hihetetlenül jól ismerték terü-
letüket. Ha nem így lett volna, akkor időnek előtte kipusz-
tult volna az emberiség… Vagyis az első térképeket nem a 
modern világ hétköznapi szükségletei hívták életre. Akkor 
milyen okból készültek?

A válasz a mai kutatások fényében az, hogy a térképe-
zés folyamatának szerepe elsősorban a tudás szervezése, 
rendszerezése volt, míg a sokféle formába öntött ábrá-
zolások a tudástartalmakat tették láthatóvá a közösség 
tagjai számára. Vagyis az ősi térképek készítőinek a fo-
galmak kapcsolatait mutatták meg, és olyan összefüg-
géseket, viszonyokat magyaráztak, mint a világ szer-
kezete vagy a történések sorrendje. Ráadásul első tér-

A térképészet kettős természetű: a térképalkotás éppúgy tudomány, aho-
gyan művészet is. A kartográfia ma olyan szaktudomány, amelynek mate-
matikai, informatikai és mérnöki alapjain a térképész munkája rajzban 
vagy képben megfogalmazva ölt testet. A térképészet így a tudományos 
képalkotás – mai kifejezéssel a tudományos vizualizáció – egyik legfonto-
sabb területe. A térképek évszázadok óta részei az emberek vizuális kör-
nyezetének – de még sohasem voltak olyan népszerűek, mint az új évez-
redben, amelyben a mindennapi képi világ részei a webes alkalmazások-

ban, a mobiltelefonok képernyőin, sőt a virtuális világokban is. 
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A mezopotámiai világtérkép

Pálcikatérkép a Marshall-szigetekről
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Mindezen bizonyítékok ellenére azonban a térképi áb-
rázolás nem vált általánosan elterjedtté, megmaradt az 
értelmiség, a filozófusok világról való elmélkedései esz-
közének. Nem véletlen ugyanis, hogy a korai említések 
olyan bölcselők, mint Anaximandrosz vagy Hekataiosz 
(Kr. e. VI. század) világtérképeiről tudósítanak.

A Kr. e. III. században Athénből a hellén Alexandriába 
áttelepülő Eratoszthenész munkássága azt bizonyítja, hogy 
a világtérkép alkotása nem valamiféle gyakorlati szükség-
let kielégítésére jött létre, hiszen a hétköznapi élet manap-
ság sem követeli meg például a Föld alakjának az ismere-
tét. Eratoszthenész, a geográfia atyja, a Föld méretének 
megmérője, az alexandriai Müszeionban kezdte meg a 
földrajzi ismeretek gyűjtését és rendszerezését.  Az új 
helyszínen a görög tudományosság nemcsak új ismeretek-

T É R K É P TÖ R T É N E T E K

KÉPEK, MAPPÁK, 
FESTMÉNYEK…

képeink – a közhiedelemmel el-
lentétben – egyáltalán nem 
voltak képszerűek. Nem is le-
hettek, hiszen a sokféle, ma jól 
ismert képi ábrázolásmód nem 
létezett a múltban. 

A legrégebbi térképek tehát 
absztrakt, szimbolikus formát 
öltöttek, a rajzi elemek nem ha-
sonlítottak tárgyukra, hanem 
helyettesítették őket. Valami 
olyasmire kell gondolnunk, 
mint amikor manapság né-
hány esetlegesen a kávézó asz-
talán fekvő tárgy elrendezésé-
vel próbálunk meg térbeli 
helyzetet vagy útvonalat el-
magyarázni: a mobiltelefo-
nom legyen az a domb, mel-
lette a kávéscsésze egy tó, a 
kiskanál a főút, na és a kockacukor pedig az a bolt, 
ahol ezt a hátizsákot vettem! De vajon mit ért meg 
mindebből a számlát hozó pincér? 

A földrajz mint geometria
Az antikvitás geográfusainak térképeit főként leírások-
ból ismerjük. A szórványos utalások azonban arra en-
gednek következtetni, hogy a görög városállamok polgá-
rai már jól ismerték a térképeket.  Arisztophanész egyik ko-
médiájában a térképi ábrázolás szabályait nem ismerő vi-
déki embert tesz nevetségessé az athéni Akadémia diákja. 
Arisztotelész híres iskolájában, a Lükeonban az egyik csar-
nokban a világ térképét állították ki. Milétoszban olyan 
pénzérmét találtak, amelynek egyik oldalába a várost és 
környékét ábrázoló, háromdimenziós térképet vertek. 

A térképészet kettős természetű: a térképalkotás éppúgy tudomány, aho-
gyan művészet is. A kartográfia ma olyan szaktudomány, amelynek mate-
matikai, informatikai és mérnöki alapjain a térképész munkája rajzban 
vagy képben megfogalmazva ölt testet. A térképészet így a tudományos 
képalkotás – mai kifejezéssel a tudományos vizualizáció – egyik legfonto-
sabb területe. A térképek évszázadok óta részei az emberek vizuális kör-
nyezetének – de még sohasem voltak olyan népszerűek, mint az új évez-
redben, amelyben a mindennapi képi világ részei a webes alkalmazások-

ban, a mobiltelefonok képernyőin, sőt a virtuális világokban is. 

Ptolemaiosz 
világtérképének  
kézirata (1436)

Ptolemaiosz  
nyomtatott  

világtérképe  
(1540)
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hez jutott, de eltérő politikai körülmények között műkö-
dött. Ezért a világ leírása látszólag a matematikaicsillagá-
szati hagyományt követte, mert a nevezetes helyeket abszt-
rakt módon, földrajzi koordinátákkal írta le a tudós.  

A görög matematika öröksége, a fokhálózat mindmáig 
feltűnik a térképen mint a tudományosság jelképe. Ám 
Eratoszthenész világtérképe egyáltalán nem volt függet-
len a világtól, amelyben keletkezett. A Sztrabón leírásából 
(I. század) ismert térkép ugyanis a földrajzi ismereteket 
valószínűleg a makedón lovasköpeny, a khlamüsz (χλαμύς) 
alakjában ábrázolta, amely Nagy Sándor után a királyi ha-
talom jelképe volt a hellén világban. A hellén tudós mun-
kájának jóvoltából egyszeriben az egész világ az alexand-
riai hatalmi és tudásközpont ellenőrzése alá került. 

Ptolemaiosz és a lélek szárnyalása
A térkép azonban még mindig nem vált képmássá, hanem 
egyfajta intellektuális modellként szolgált a világleírás 
összegzéseként. A II. században működő Klaudiosz Ptole-
maiosz földrajzi művében elődjeinek munkáját alapos kri-
tika alá vette és összeállította a legteljesebb ókori geográ-
fiát. Ptolemaiosz rendszerében következetesen alkalmaz-
ta a geometriai leírást: mintegy nyolcezer földrajzi hely 
koordinátáit sorolta fel. Ezután részletesen leírta azt is, 
hogyan kell elkészíteni a lakott világ ábrázolását, a világ-
térképet. Ptolemaiosz ezzel a GoogleEarth és mai társai, a 
földrajzi információs rendszerek (GIS) és térképalapú we-
bes szolgáltatások előfutárává vált: a kartográfiai adatbá-
zis mellé megadta az adatmegjelenítés módszerét is. Era-
toszthenész és Ptolemaiosz nyomán a térkép végleg elsza-
kadt a szóbeli leírástól és önálló életet kezdett.   

Ptolemaiosz ókori térképeiből nem maradt fenn egyetlen 
példány sem, mégis jó okkal feltételezhetjük, hogy a tudós 
megrajzolta a térképet. A rengeteg ismeret összegzésére és 
egyetlen rendszerbe való foglalására ugyanis nem volt más 
lehetősége, csak a rajzolás. Ha pedig azt is megfontoljuk, 
hogy nyolcezer pontot kellett ábrázolnia a földrajzi térben, 

akkor megérthetjük: világtérképe nagy méretű falitérkép 
lehetett. Ilyen alkotásokat az ókorban a közönség számára 
készítettek, éppen ezért egy nyilvános helyen állították ki, 
hasonlóan az Augustus császár korában, a Római Biroda-
lom felmérése alapján készült alkotáshoz. 

A földrajzi kép azonban nem szakadt el teljesen a leíró 
geográfiától, ahogyan ezt az alexandriai II. századi Dio-
nüsziosz Periegetesz tankölteménye példázza.  A verseket 
olvasó diák képzeletben Ikaroszként felemelkedve utaz-
hatta be a lakott világot, hogy mentális térképet alkosson, 
amelyet azután bármikor a belső szem elé tárhatott. A lá-
tás így a megismerés eszközévé vált, miközben a képalko-
táshoz a diáknak nem kellett a geometriai alapokkal, fok-
hálózattal, koordinátákkal, szerkesztéssel foglalkoznia. 

A világtérkép tehát képpé vált, azonban csak nagyon 
kevés ember számára. Az igazi fordulatot az újkor hoz-
ta, amikor a XV. században az európai reneszánsz hu-
manistái felfedezték Ptolemaiosz Geográfiáját.  Mindez 
egybeesett a nagy földrajzi felfedezésekkel, a táj ábrázo-
lásának új módszereivel és a nyomtatás feltalálásával. A 
térképek sokszorosításával hirtelen óriásira tágult a tér-
képolvasók korábbi szűk köre. Az első illusztrált kötetek 
között nyomtatták ki az ókori földrajz latin nyelvű vál-
tozatát a rézmetszetes térképekkel (Bologna, 1477). A 
könyvekben vagy önálló lapokként megjelenő technikai 
ábrázolások, köztük mindenekelőtt a térképek szorosan 
kapcsolódtak az emberi gondolkodás modernizálásához. 

A térképész szeme a reneszánszban
A látás geometrizálása a reneszánszban a megismerés új le-
hetőségeit tárta fel a kora újkorban és ebben a folyamat-
ban fontos szerepe volt a térképnek. Szinte nincs olyan re-
neszánsz tudós vagy művész, aki ne alkalmazta volna a 
térképezés módszerét vagy ne készített volna maga is tér-
képeket. A polihisztor Leonardo da Vinci például számos 
térképet rajzolt, de festményeinek szerkesztése közben is 
alkalmazta ezt a metódust. Talán leghíresebb képe, a rej-

Leonardo térképe (körülbelül 1502)
Leonardo Mona Lisájának rejtélyes háttere
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télyes mosolyú Mona Lisa például igen érdekes háttér előtt 
ül, a táj olyan, mintha a festő nem ismerte volna a pers-
pektíva törvényszerűségeit. Valójában a toszkán Sienától 
északra elterülő völgy, a Val di Chiana tájképének két fe-
lét tükörképként illesztette a háttérbe, valószínűleg saját 
korábbi térképe alapján (1502–1503). 

A reneszánszban az antik térképészet geometriai módsze-
re különböző perspektívákban talált alkalmazást, és nem 
csak a világ, de annak kisebb részei – az országok, régiók, 
uradalmak és városok – is képeken és térképeken váltak 
hozzáférhetővé. Olyan hatalmas ugrást látunk az ábrázolá-
sok számának és fajtáinak gyarapodásában, hogy azt is 
mondhatjuk, a térképészet valójában a XV–XVI. század-
ban kezdődött. De ezek a térképek már nem voltak egy in-
tellektuális vállalkozás részei: a rendszeres térképészet meg-
jelenése szorosan kapcsolódott a modern állam megjelené-
séhez és annak gyakorlati szükségleteihez. Ami az ókorban a 
szellem épülését szolgálta, az az újkorban gyakorlati alkal-
mazást talált. A tulajdoni viszonyok rögzítésétől, a városok 
tervezésétől, a vizek szabályozásán keresztül a reneszánsz 
erődépítésig számos területen bizonyultak nélkülözhetet-
lennek a térképek. Népszerűségüket az új vizuális kultúrá-
ban mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy hatalmi jelké-
pekként jelentek meg például az uralkodók palotáiban. 
Természetesen ehhez a funkcióhoz a térképeknek nagy  
méretűnek és lenyűgözőnek kellett lenniük. 

A leghíresebb reneszánsz térképciklus a Vatikánban ta-
lálható „Térképek Galériája”, egy 120 méter hosszú, zárt 
folyosó, amelynek két oldalát díszes keretbe foglalt fres-
kók díszítik. A falfestményeket XIII. György pápa meg-
rendelésére készítették el Ignazio Danti irányításával 
1580–1582 között. Danti korábban Firenzében műkö-
dött a Mediciek udvarában, és nevéhez fűződik a régi 
városháza, a Palazzo Vecchio térképes galériája. A pápai 
udvar az egész katolikus világ központjaként egy sokkal 
nagyobb méretű, körülbelül négy és fél méteres képek-
ből álló sorozatot kért. A korabeli Itália egységét a kato-

likus egyház, a közös hit hozta létre a térképeken, jóval 
megelőzve az 1870es politikai egység létrejöttét. A 
negyven freskó itáliai régiókat örökít meg, és a látogató-
kat ma is lenyűgözi a hatalmas méretek mellett az elké-
pesztő részletgazdagság és az ábrázolás valószerűsége. 
Mindez évszázadokkal a már említett GoogleEarth 
előtt! A freskók egy kozmikus tájkép részleteiként, pers-
pektívában mutatják be az emberi világot mint Isten tö-
kéletes teremtményét. Az újonnan elkészült csillagvizs-
gálót, a Szelek Tornyát meglátogatók a térképes folyo-
són sétálva ég és föld között érezhették magukat.  

Társadalmi rang és hatalom jelképei
A paloták nyilvános termeiből vagy szigorúan őrzött 
hálószobáiból induló divat gyorsan követőkre talált 
NyugatEurópa gazdagodó polgárai körében. Az atlanti 
kereskedelem fellendülésével együtt a térképkiadás köz-
pontjává is Németalföld vált. A XVII. századi holland 
csendéleteken a jómódú kereskedők házainak belső tere-
ibe nyerhetünk bepillantást. A falakon nemegyszer lát-
hatók a korabeli térképkiadók falitérképei, amelyek az 
uralkodók freskóihoz hasonlóan a társadalmi státusz jel-
képeiként értelmezhetők. A híres németalföldi festő, Jan 
Vermeer képei számos példát mutatnak erre: harmincöt 
ismert festményéből tízen jelenik meg térkép. 

A Katonatiszt és nevető leány című, 1658–1660 között 
festett képe hátterében például egy Németalföldtérkép 
van. A vizsgálatok szerint ez utóbbi eredetileg Balthasar 
Floriszoon van Berckenrode műve, amely az amszterdami 
Blaeu Kiadónál jelent meg 1620ban. Még érdekesebb, 
hogy a ritka mű összevetése a festmény ábrázolásával azt 
sugallja, hogy Vermeer a kép szerkesztéséhez egy segéd-
eszközt, a camera obscurát használta. Az antik geográfu-
sok geometriai konstrukciója képpé alakult a XVII. szá-
zadra, hogy azután újabb átalakítással maga is a képtér 
– és a mindennapi élet – részévé váljon. 

Török ZsolT GyőZő

 Térképek Galériája a Vatikánban
Falitérkép Vermeer festményén
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zetkilométeren elterülő Armillaria 
egyedet, amely hatalmas területet képes 
behálózni, hogy táplálékhoz jusson.
– Mi különbözteti meg ezt a gombát 
a többitől?

– Négy Armillariafaj, köztük a 
gyűrűs tuskógomba, az Armillaria 
mellea örökítőanyagát vizsgáltuk, 
összehasonlítva 22 másik gomba ge-
nomjával, hogy választ kapjunk erre 
a kérdésre. Ezek a fajok az úgyneve-
zett fehérkorhasztó gombák csoport-
jába tartoznak. Különleges tulaj-
donságuk, hogy a növényi sejt-
fal minden építőkövét képe-
sek lebontani. Azaz nem 
kímélik a cellulózt, a 
hemicellulózt, a pek-
tint és a lignint sem. 
A fák kambium 
nevű részében ter-
jednek, ezáltal 
mintegy meg-
fojtva a fát. Míg 
más gombák az 
elhalt fákat tá-
madják előszere-
tettel, a tuskó-
gomba rafinált 
módon túljár az élő 
fa eszén, becsapva 
védekező rendszerét.

– Nyilván először arra keresték a 
választ, mi okozza a gombának ezt 
az agresszív parazita képességét. 
– Amíg nem ismerjük a biológiáját, 
addig az okokat sem tudjuk feltár-
ni, és természetesen a védekezés 
módjára sem lehet ötletünk. A fő 
kérdés, hogy a növény fertőzésé-
ben milyen gének játszanak szere-
pet, mitől ennyire agresszív. Ennek 
okát Szegeden kezdtük vizsgálni a 

– Mit kell tudnunk a tuskógombá-
ról? Erdőben sétálva, a gyümölcsös-
ben, netán a piacon találkozhatunk 
vele?
– Három jellegzetessége teszi külön-
legessé. Az egyik az, hogy rendkívül 
agresszív erdőkárosító. A másik: ez a 
legnagyobb létező szárazföldi élő-
lény, ugyanis egyetlen egyed akár 
több négyzetkilométernyi területet 
is elfoglalhat. S végül, ami ezt a hi-
hetetlen méretét lehetővé teszi, a 
csak kizárólag rá jellemző, rendkí-
vül masszív, cipőfűzőszerű képletek, 
a talajban terjedő rizomorfok sajátos 
működése. A turista ezeket termé-
szetesen nem láthatja, a gomba ter-
mőteste azonban megjelenik a fák 
törzsén, s ez ehető is. Alattomosan 
pusztíthat azonban parkokban, gyü-
mölcsösökben, szőlőültetvényekben 
is, de a legnagyobb kárt azzal okoz-
za, hogy képes hatalmas erdőségeket 
kiirtani anélkül, hogy védekezni 
tudnánk ellene. Nálunk főként a 
hegyvidéki erdőkben terjedt el, az 
Alföldön a szárazság miatt nem érzi 
jól magát, bár az ásotthalmi erdőben 
is előfordul. Oregonban azonban hi-
hetetlen méreteket ölt: ott tartanak 
számon a világ legnagyobb száraz-
földi élő szervezeteként egy 10 négy-
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Nagy László a Szegedi Tudományegyetemen szerzett biológus-
diplomát: szakdolgozatát, doktori disszertációját is a gombák 
összehasonlító genomikájából írta. A Worcesteri Egyetemen 
eltöltött évek után a Lendület program keretében 2014-ben az 
SZBK Biokémiai Intézetében létrehozta az általa vezetett Gomba 
Genomika és Evolúció csoportot. Eredményeikre fölfigyelt nem-
csak a szakma, hanem a nemzetközi közvélemény is. A Nature 
Ecology & Evolution-ban a Soproni Egyetem munkatársával, Sipos 
Györggyel közösen végzett kutatásaikról megjelent cikkük után 

a New York Times is kíváncsi volt fölfedezésükre. 

Cipőfűzőszerű 
rizomorfok 

(FOTÓ: MERÉNYI ZSOLT)
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– Ha jól értem, egyelőre a diagnó-
zis felállításán fáradoznak, de nem 
lehet messze az az idő, amikor be-
jelentik javaslatukat a terápiára is.

– Célunk az, hogy először ismerjük 
meg a gomba viselkedését, legyünk 
tisztában a természetével. Jelenleg a 
fertőzések különböző aspektusait vizs-
gáljuk, a következő lépésben, ezzel 
párhuzamosan, a Szegedi Tudomány-
egyetem kutatóival közösen, különbö-
ző biokontroll vizsgálatokat végzünk. 
Olyan élőlényt próbálunk találni, 
amely képes kordában tartani a tuskó-
gombát. A cél az, hogy olyan terméket 
lehessen előállítani, amely környezet-
barát és fékezi a gomba terjedését. 
– Mindez gazdasági szempontból, a 
globális felmelegedés elleni védeke-
zés eszközeként, az élővilág védelme 
okán is óriási jelentőségű lépés lenne. 
Addig azonban még számos kérdésre 
kellene megtalálniuk a választ. Ha 
ötletekben, lelkesedésben és lendület-
ben nincs is hiány, az anyagiak a 
jövőben is lehetővé teszik, hogy ez a 
fiatal kutatókból álló csapat tovább 
folytassa a munkát?

– Bízunk benne, hiszen az Európai 
Kutatási Tanácshoz beadott pályáza-
tunkkal nyertünk 1,5 millió eurót. 
Úgy hiszem, hogy a fák megmenté-
séért folytatott munkánk eredmé-
nyessége nem a pénzen múlik majd.

Chikán ágnes 

tudjuk, választ kapunk arra, mi-
ként terjednek, növekednek, ho-
gyan fertőznek. Azt láttuk, hogy a 
rizomorfok létrejöttében nagyon 
sok olyan gén aktiválódik, amely a 
gomba termőtestében is aktív. A 
sok hasonlóság hozzásegített ben-
nünket ahhoz a konklúzióhoz, 
hogy evolúciósan a rizomorfok a 
termőtest génkészletére támasz-
kodva fejlődtek ki.

Soproni Egyetemen dolgozó Sipos 
Györggyel kooperálva. Hogy 
megértsük a gomba viselkedését, 
négy fajnak megszekvenáltuk a 
genomját. Azt vizsgáltuk, milyen 
gének vannak jelen, amelyek a fer-
tőzésben szerepet játszhatnak. 
Nagy számban találtunk számos 
olyan géncsaládot, amelyekről tud-
juk, hogy felelősek a parazita élet-
módért.
– Nem lehetséges, hogy „megszólal 
egy vészcsengő” a gazdanövény-
ben, ha észleli a gomba jelenlétét? 
Létezik ilyen a biológiában...

– Valóban, csakhogy ez a gomba 
igen ravasz. Az evolúció során szá-
mos olyan génre tett szert, amely 
képes álcázni a gomba behatolását. 
Amikor a gomba benő a növény 
gyökerébe, a fizikai kontaktus so-
rán a gombafonal kitin alapú sejtfa-
lából törmelék válik le, ez általában 
vészjelzés a növény számára. Ez a 
gomba azonban van olyan dörzsölt, 
mint a tolvaj, aki föltörli a lábnyo-
mait: különleges fehérjéi ezeket a 
törmelékeket elkapkodják, ezáltal 
az „áldozat” ezeket nem látva vé-
dekezni sem tud.
– Mindezért ezek a rizomorfok a 
felelősek?
– Úgy van. Kíváncsiak voltunk, 
hogy kialakulásukban milyen gé-
nek játszanak szerepet. Ha ezt meg-

Armillaria mellea élő fán (FOTÓ: TOMITY VIRÁG)

Gyűrűs tuskógomba (Armillaria mellea) 
(FOTÓ: TOMITY VIRÁG)
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A Z  É V  F Á J A  2 0 1 7 - B E N  A  VA DA L M A

EGYKOR ERDŐBEN ÉLT

A z alma nemzetség (Malus) 
ősi tagjai Délkelet-Ázsiá-
ban alakultak ki a kréta 

időszak végén, az akkori trópusi és 
szubtrópusi hegységekből ismertek 
képviselői. Az utolsó jégkorszak, a 
pleisztocén alatt jelentős fajdiffe-
renciálódás ment végbe köztük. 
Molekuláris genetikai vizsgálatok 
alapján a kaukázusi almából (Malus 
orientalis) fajkeletkezéssel ekkor ha-
sadt ki a vadalma (Malus sylvestris), 
amely azután a Dnyeper és a Duna 
medencéjén átnyomulva szinte egész 
Európát meghódította. Az almák-
nak ma 52 faja ismert, amelyek ki-
zárólag az északi félteke mérsékelt 
övében élnek, ám Közép-Európá-
ban mindössze egyetlen faj, a vad-
alma található.

A vadgyümölcsök közül a vadalma az egyik legmostohább sorsú fafajunk − jóformán erdőszélekre, 
beerdősülő árkokba szorult vissza. Az évszázadok óta tartó rendkívüli megfogyatkozása olyan 
mértékű, hogy mára állományai gyakran csupán néhány egyedre tehetők, de akad olyan is, amelyik  

mindössze egyetlen fából áll. 

SZERETNÉM, HA  
VADALMAFA LENNÉK!

Szeretném, ha vadalmafa lennék! 
Terebélyes vadalmafa; 
S hogy testemből jóllakhatna 
Minden éhező kis gyermek 
Árnyaimmal betakarva. 
 
Szeretném, ha vadalmafa lennék 
S minden egyes árva gyermek, 
Ha keserű könnye pereg, 
Felkeresné s könnyeivel 
Öntözné meg a tövemet. 
 

Szeretném, ha vadalmafa lennék, 
Mi ha majd egykor kiszárad 
És a tél apó kivágat, 
Lángjaival felszárítná 
Könnyeit a bús árváknak. 
 
S ha csakugyan vadalmafa lennék, 
Volna öröm a földön és 
Sehol semmi bú, szenvedés 
S a mosolygó fejeket nem 
Bántaná az elköltözés.

(József Attila, 1921. április 12.)

Törzse görbe, hamar elágazó, koronája széles 
(FOTÓ: KORDA MÁRTON)

Kéregcserepei leválók
 (FOTÓ: KORDA MÁRTON)
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AD ARBOREM MALI
Noha általában egyértelműen nem derül ki, hogy a vadalmáról vagy a nemes almáról van-e 
szó, a magyar okiratok az almafát gyakran említik, már 1217-ből maradt fenn adat róla (ad 
arborem mali). Nyelvünkbe az alma szó az ótörökből került át, a kirgizek szintén ebben az 
alakban jelölik meg ezt a gyümölcsöt, míg az oszmán-török nyelvben elma, a csuvas nyelv-
ben ulma alakban él tovább. Számos helységnevünkben is szerepel ez a szó: így Almamel-
lék, Almakút, Almásháza, Almásfüzitő, Almáskamarás, Almáskeresztúr, Balatonalmádi, 
Magyaralmás őrzi, miként több családnévben is felbukkan, illetve keresztnévként is egyre 
gyakoribb. Maga a vadalma szó a Besztercei szójegyzékben (1395 körül) olvasható először 
és a Schlägli-szójegyzékben (1405 körül) is megtalálható.

Linné 1753-ban megjelent Species Plantarum című művében a körtéket és az almákat még 
egy nemzetségbe (Pyrus) vonta, később, 1768-ban, Philip Miller angol botanikus állította fel 
az almák számára a Malus nemzetséget. A Malus sylvestris tudományos név esetében a 
nemzetségnév a latin köznyelvi alakból származik, melyet az ókori rómaiak használtak az al-
mafára, s az ógörög malosz = gyapjas, bolyhos szóra vezethető vissza, a szintén latin erede-
tű sylvestris fajnév erdeit, erdőben élőt jelent, mellyel a faj élőhelyére utalt leírója.

gű, tápanyagokban gazdag, jó vízel-
látású talajokat kedveli. Az alfölde-
ken az árterek keményfás ligeterdei-
nek jellemző elegyfafaja − talán 
nem véletlen, hogy a középkorban 
gyümölcsöseink java részét ilyen he-
lyeken alakították ki, s itt végezték 
nemesítő munkájukat az „ojtogató 
emberek”, akik a nagytermésű 
kultúralmákat oltották a vadalma-
egyedekre. Megtaláljuk a hegy- és 
dombvidékek patakmenti ligeterdei-
ben is, különösen akkor, ha azok ré-
tekkel vagy más, nem erdőművelési 
területekkel érintkeznek. Ezeken kí-
vül természetes élőhelyei közé tar-
toznak még a gyertyános-tölgyesek, 
s ritkábban az egyéb, szárazabb ter-
mőhelyű tölgyesek is.

Igazán az erdőszéleken, tartósan 
felritkult foltokon érzi jól magát, itt 
kapja meg a virágzásához és termés-
érleléséhez szükséges kellő fény-
mennyiséget, mivel a zárt erdőbelső-
ből az intenzív erdőgazdálkodás – 

no meg a szerény versenyképessége 
− miatt kiszorult. Emellett félkultúr 
élőhelyeken: mezsgyéken, fás legelő-
kön és csenderesekben is fellelhetjük.

Keveredett génvonal
A vadalmára a múltban és a jelenben 
is több veszélyforrás leselkedett és le-
selkedik. Ezek közül az egyik, hogy 
magoncait és sarjait a vad előszere-
tettel károsítja, s emiatt szorul visz-
sza. A másik ok, hogy napjainkban a 
termőkorú fák gyakran olyan nagy 
távolságra találhatók egymástól, 
hogy a kölcsönös beporzásnak nincs 
esélye, s emiatt beltenyésztettség lép 
fel. A harmadik ok az introgresszió 
veszélye, ami voltaképpen az európai 
almakultúra kezdete óta fennáll, 
vagyis az ókori görögökig vezethető 
vissza. A nemes alma, amelynek egy-
re több fajtáját egyre kiterjedtebben 
ültették, folyamatosan hibridizáló-
dott a vadalmával, s az utódok egy 
részének génállománya így különbö-

A vadalma elterjedési területe leg-
inkább a kocsányos tölgyéhez hason-
lítható, habár pontos határait nehéz 
megadni, mivel a nemes alma (Malus 
domestica) termesztési körzete ezeken 
a határokon általában túlnyúlik, s az 
utóbbi elvadulásait sokszor nem is-
merik fel, nem különítik el a vadal-
ma természetes előfordulásaitól. Mai 
ismereteink szerint a vadalma areája 
nyugaton az Atlanti-óceánig ér, 
északon a Brit-szigetekig, a Skandi-
náv-félsziget déli harmadáig, illetve 
a Volga felső folyásáig honos, s kele-
ten is követi e folyó vonalát. Dél-Eu-
rópában csak szórványosan jelenik 
meg, szigetszerű előfordulásai jobbá-
ra a hegységekben lelhetők fel. Saj-
nos általánosságban elmondható, 
hogy az elterjedési területén belül a 
vadalma mindenütt ritka, sok hely-
ről el is tűnt, mivel más fafajokkal 
összevetve kevésbé hasznosítható.

Ojtogató emberek látogatták
Ám nem mindig volt ez így! Európa 
kőkorszaki településeinek – például 
svájci cölöpépítmények − feltárásán 
a vadalma elfelezett, szárított ter-
méseit is megtalálták, ami azt mu-
tatja, hogy ekkoriban már gyűjtöt-
ték és raktározták e faj gyümölcsét. 
Később, a bronzkortól a Kárpát-
medencében is fogyasztották, erre 
utal a Pákozd−vár melletti feltárás, 
illetve a Lászlófalva−Szentkirály ha-
tárában végzett ásatás, ahol nagyobb 
mennyiségű vadalmamagot találtak. 
Fonyód-Bélatelep késő népvándorlás 
kori települése mellett pedig mumi-
fikált termése került napvilágra.

Hazánkban a síkvidékektől a kö-
zéphegységekig egyaránt megtalálja 
létfeltételeit e faj, a mély termőréte-

A vadalma elterjedési területe. A kisázsiai és kaukázusi foltok  
már a kaukázusi almára vonatkoznak.

A vadalma magyarországi előfordulása 
(FORRÁS: MAGYAR FLÓRATÉRKÉPEZÉSI ADATBÁZIS, 2016, SOPRON)
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tett alma szülőfajai között a közép-
ázsiai vadalmaként is ismert 
Altáj-almának (Malus sieversii) tulaj-
donítható a legnagyobb szerep, a 
Malus-nemzetség többi feltételezett 
faja nem vagy csak elenyésző mér-
tékben vett részt a kialakulásában. 
(A nemes alma kultiválására az első 
nyomokat amúgy nem Európában, 
hanem az ázsiai térségben találjuk!)

Ökológiai felértékelődés
Napjainkban a magyar tájnak ezt az 
egyre ritkább fáját leginkább a va-
dak kártétele és a hibridizáció, vala-
mint egyes nem szerencsés erdőmű-
velési beavatkozások veszélyeztetik 
(szerény méretei miatt az erdészek 
mindig is csak harmadrendű faként 
tartották számon). Őshonos fafaj-
ként számtalan károsítója is akad, a 
maga nemében igen gazdag ízeltlá-
bú „kapcsolatrendszerrel” rendelke-
zik, a termesztett almán előforduló 
összes kártevő megjelenhet a vadal-
mafákon is. Károsítók szempontjá-
ból a különbség a termesztett és a 
vadalmák között inkább a fajok 
gyakoriságában keresendő. A ter-
mesztett almák esetében a termesz-
tés intenzitása − és ebből adódóan az 
alkalmazott technológiák − miatt a 
természetes egyedszámból adódó 
szabályozó mechanizmusok nem 
igazán tudnak érvényesülni, így vi-
szonylag gyakori egy-egy károsító 

ző mértékben keveredetté vált. Ez az 
introgresszió a vadalma genetikai ál-
lományának megváltozását okozta és 
okozza ma is, jóllehet a genetikai 
vizsgálatok azt igazolták, hogy a 
vadalma ma meglévő számos egyede 
még megőrizte a faj genetikai identi-
tását. Napjainkban a tiszta és változa-
tos génállomány fenntartása problé-
más, részben a hibridizáció, részben a 
már említett csekély egyedszámból 
adódó bel te nyész tett ség miatt.

Ahogy az elterjedési területét, úgy 
a morfológiai bélyegeit sem lehet az 
introgresszió kérdésétől elválasztani. 
Kevéssé ismert, hogy ez az évszáza-
dok óta zajló folyamat hogyan vál-
toztatta meg a vadalma küllemét, 
hogyan befolyásolta fenotípusos sa-
játosságait. Valójában nincs igazi re-
ferencia ebből a fajból, annak ellené-
re, hogy archeobotanikai leleteket is 
felhasználtak a „visszavadítására”, 
vagyis a faj ősi genetikai állományá-
nak a létrehozására. 

A vadalma és a nemes alma elkülö-
nítése − utóbbi elvadulásai miatt is – 
szerfölött problémás feladat. Ráadásul 
a nemes alma létrejötte ma sem telje-
sen tisztázott. Korábban polihibrid 
eredetűnek vélték, azaz több szülő-
fajt feltételeztek nála, így némelyek 
a vadalmát is az egyik ősének gon-
dolták. A napjainkban végzett mole-
kuláris genetikai vizsgálatok azon-
ban azt igazolták, hogy a termesz-

jelentős mértékű felszaporodása az 
ültetvényekben. Ellenben a vadal-
mán gyakori a természetes védeke-
zési mechanizmusok kialakulása, s 
ennek köszönhetően sem járványok, 
sem tömegszaporodások fellépése 
nem jellemző rá. 

Minthogy számos élőlény kötődik 
hozzá, ma már más szemmel tekin-
tünk e fajra: a vadalmának fontos 
szerep jut az erdei biodiverzitás fenn-
tartásában. Mivel törzse a hatvana-
dik életéve körül többnyire gesztkor-
hadás áldozata lesz (a 80–100 éves 
példányok már matuzsálemnek 
számítanak), odvak keletkeznek 
benne, s így sok odúlakó madárnak 
és kisemlősnek nyújt búvó- és 
szaporodóhelyet. Virágai méhlegelő-
ként szolgálnak, ami viszont a gazda-
sági fontosságát is felértékeli. Várhatón 
a közeljövőben nagy része lesz a nemes 
alma rezisztencia-nemesítésében, mi-
vel a vadalma a lisztharmattal, az al-
ma mozaikvírussal, a varasodással és 
a faggyal szemben ellenállónak mu-
tatkozik. S azt a környezeti „igény-
telenségét” kihasználva, hogy kevés-
bé érzékeny a klímaváltozásra, 
alanyként való felhasználása a nemes 
almafajták szaporítása során szintén 
fokozódni fog a jövőben. Az ojtoga-
tó emberek a ligeterdők helyett ez-
úttal azonban faiskolákban teszik 
majd a dolgukat…

Bartha Dénes

 Levelei kifejlett állapotban kopaszak
 (FOTÓ: KORDA MÁRTON)

Termése nem alma alakú, inkább 
gömbölyded
(FOTÓ: KORDA MÁRTON)

Virágai fokozatosan halványodnak 
(FOTÓ: VIDÉKI RÓBERT)
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A téli éjszakai égbolt egyik rendkívül összetett és varázslatos megje-
lenésű területe a Kúp-köd, a mellette található Karácsonyfa-hal-

maz és az azt körbeölelő különös forma- és színvilágú vöröses csillag-
köd-óceán. Ha a felvételre tekintünk, a ködösség előtt megannyi csilla-
got pillanthatunk meg, melyek közül a felvétel közepén kiemelkedik 
egy, a legfényesebb, az S Monocerotis. A Napunknál 8000-szer fénye-
sebb óriáscsillag körül halványabb csillagtársak találhatók, melyek egy 
fizikailag összetartozó csoportosulást, a Karácsonyfa-halmazt alkot-
ják. Az éppen aktuális elnevezés nem a felfedezés időpontjára utal, ha-
nem a halmaz amatőrtávcsőben megpillantható alakjára. Ha tiszta égen 
távcső segítségével felkeressük ezt az objektumot, valóban fejjel lefelé 
álló égi karácsonyfa fog kirajzolódni szemünk előtt.

A sziporkázó csillagok és a ködösség kapcsolata mára egyértel-
művé vált a csillagászok számára: az S Monocerotis óriáscsillag és 
néhány száz társa a háttérben hömpölygő gáz és molekulafelhőből 
keletkezett néhány millió évvel ezelőtt. A feltételezések igazolásá-
hoz azonban nemcsak a látható fény hullámhosszán készült fényké-
pek, hanem speciális, infravörös színképtartományban rögzített föl-
di vagy űrtávcsöves felvételek is a segítségükre voltak. Utóbbiak 
sajátossága, hogy a ködösségeket alkotó, kozmikus értelemben sű-
rűnek tekinthető gáz- és molekulafelhők belsejébe is belátnak, így a 
kutatók számára képesek feltárni az amúgy szemünk elől jól elta-
kart belső folyamatokat.

Francsics LászLó

Fiastyúk

Aldebaran

Alhena

Karácsonyfa-
halmaz

KARÁCSONYFA-HALMAZ

A karácsony esti 
égbolt jellegzetes 
látnivalói.  
Szémár Ferenc 
képén a Kékes 
csúcsa kandikál 
ki a ködből

A Karácsonyfa-halmaz és a Kúp-köd.  
A felvételt Francsics László készítette 20 cm tükörátmérőjű 
asztrográfjával 14 órányi összexpozíciós idővel.

A Spitzer űrtávcső által rögzített képen, infravörös hullámhosszon 
előtűnnek az emberi szem számára láthatatlan struktúrák

ORION

B E S Z É L Ő  K É P E K
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A z extrém helyzetben felerősödött a vallásosság: 
imáikban a katonák Isten segítségét kérték, 
hogy életben maradjanak, és a Mindenható 

hazavezesse őket, de a családtagok is ezért   imádkoz-
tak. A téma sokféle képi ábrázolással szerepel e lapokon, 
melyekhez gyakran imarészletek és a Tízparancsolat so-
rai is tartoznak.

A háborúba induló katona a faluja útszéli képoszlopa 
előtt térdelve és szalutálva búcsúzik a háttérben álló fele-
ségétől vagy kedvesétől. A kép felirata: „…és legyen meg 
a te akaratod…”

 Az „Isten legyen velünk” című képeslapon a katonák le-
vett sapkával egy útszéli feszület előtt térdelve imádkoz-
nak. Az útszéli kereszt egyébként jellemző motívum, 
amely előtt imádkozó katona Isten vagy Jézus segítsé-
gét kéri: „Uram Jézus, Te légy velünk;/ Csatatűzbe hogyha 
megyünk;/ Diadalról diadalra,/ Fény derüljön a magyarra!” 
Az „Édes Jézus, szent kezed/ Szép hazánkat védje meg” 
feliratú lapon a keresztre feszített Krisztus jobb kezét 
az imádkozó katonának nyújtva ad támaszt számá-
ra. A „Katonáink imája Przemysl ostromakor” című verses 
képeslap is egy útszéli kereszt előtt térdeplő katonákat áb-
rázol. Ők arra kérik Istent, hogy utolsó imájukat vigye el 

VALLÁSOS ÜDVÖZLŐLAPOK AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ ÉVEIBŐL

KICSI JÉZUS  
LÉGY VELÜNK…!

szeretteikhez, „akiket védtelenül és árván otthon” hagytak. 
A térdeplő katonák gyakran egy fa tövében, Szűz Mária 
és a kis Jézus asztalra állított képe előtt is imádkoznak.

Imádkozó családtagok
A szeretteikért imádkozó családtagok is sokszor szere-
pelnek a képeslapokon. Az „Imádkozom érted” feliratú 
lapon teljes felszereléssel a háborúba induló katona és 
kedvese egy útszéli képoszlopnál látható, ahol a nő így 
fohászkodik: „Imádkozom érted/ S hő imám megfogan:/ 
Viszont látjuk egymást/ Ujra majd boldogan.” Egy kisfiú és 
egy kislány a megfeszített Jézus keresztje előtt vagy elal-
vás előtt az ágyban imádkozik, fejük felett egyenruhá-
ban és kivont karddal harcoló édesapjuk alakja látható.  

A feliratok önmagukért beszélnek: „Imádkozunk: a jó 
Isten/ Édes apánk megsegítsen;”„Imádkozunk Apus érted/ 
Boldog legyen visszatérted.” A rohamozó katonák feje fe-
lett is megjelenik a felhők között imádkozó feleség és 
kislány képe ezzel a felirattal: „Ki halálát a harctéren lel-
te,/ Az égbe száll, mennyországba lelke.” Az „Óh Megvál-
tónk! Óvd meg őt!” szövegű lapon egy fára függesztett 
Krisztus kép előtt imádkozó és zokogó nő felett az ég-
ben látszanak a harcoló katonák.  

Az első világháború kitörésekor a harcoló felek 
gyors sikerben bíztak, és a háborús lelkesedés 
fenntartásában jó szolgálatot tettek a képes leve-
lezőlapok. Ezek az uralkodó és a szövetségesek 
vezetőinek ábrázolásával, a katonai erő és a sike-
res hadi események megjelenítésével, az ellenség 
degradálásával értek el mozgósító hatást a lakos-
ság legszélesebb rétegeiben. Az ország azonban 
hamar megtapasztalta, hogy a háború vesztesé-
gekkel jár, a harcok évekre elhúzódnak. Mind a 
katonák, mind a civilek körében egyre nagyobb 
szerepe lett az istenhitnek, az emberek felett álló 
Teremtőhöz való imádkozásnak. Természetes, 
hogy a háború éveiben a vallási témák is hangsú-
lyozottan szerepeltek a képeslapokon, és ábrázo-
lásaikkal, felirataikkal a túlélés, az életben mara-

dás, hazatérés hitét erősítették. 
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A háború előre haladtával nemcsak a sebesültek, hanem 
a halottak is megjelennek a vallásos képeslapok témái 
között. Csata után a katonák elesett bajtársuk sírja felett 
imádkoznak, és a többnyelvű felirat magyar változata 
szerint „Kinek sírja/ Messze földön domborul,/ Rá feledés/ 
Soha soha nem borul.” A „Gyász” című képes levelezőla-
pon Jézus Krisztus áldón tartja két kezét az elesett kato-
na sírja fölé. A „Miatyánk” sorozat képeslapján az egyik 
katona bajtársa keze között hal meg, fejük felett lebeg 
Jézus Krisztus fehér ruhás alakja, aki kezével áldást ad. 
Felirata az Istenbe vetett hitet és a belenyugvást egy-
aránt tükrözi: „Ha mi győzünk, vagy az ellen;/ Életünk a 
Te kezedben./ Győzünk, ha Te úgy akarod,/ …Legyen a Te 
akaratod.” A halottakkal borított harctér fölött Szűz 
Mária is megjelenik a kis Jézussal és egy angyallal. Fel-
irata: „A harcnak száz és száz halottja van/ Fölöttük a Szűz 
halkan elsuhan./ Lágy csengő szól, amerre elvonul/ S a csata-
térre menyország borul.”

A bemutatott vallási témájú képeslap típusok ábrázolá-
saikkal és szövegeikkel azt a célt szolgálták, hogy a ka-
tonák Istenben, Szűz Máriában, védőangyalukban bízva 
teljesítsék kötelességüket, harcoljanak hazájukért és a 
győzelemért. A Magyarországon vagy külföldön, legin-
kább Németországban és Ausztriában készült, de ma-
gyar felirattal ellátott lapokon az imádkozó, a harcoló és 
sebesült katonának Jézus Krisztus, Szűz Mária és a vé-

Őrangyal vigyáz a katonákra
Jellemző az olyan lap, amelyen a csatába vonuló lovas 
hadsereg fölött egy dombon kereszt előtt álló Jézus 
Krisztus jobb kezét áldón a katonák fölé emeli és a Mi-
atyánk sorozat aktualizált részlete olvasható: „Harcolók-
nak nagy az ára!/ Fény derül majd a hazára./ Isten! Ajkunk 
imát rebeg:/ …Szenteltessék a Te neved!” A harctéren 
fegyverrel haladó katonát hátulról Jézus Krisztus fehér 
ruhás alakja vigyázza, illetve támogatja a már sebesült 
katonákat. Másik lapon az erdőben ülő sebesült katoná-
nak fehér ruhában jelenik meg Jézus Krisztus, és kezét a 
vállára téve ad erőt a szenvedések elviselésére. 

Az imádságszövegek az Istenbe vetett bizalmat tükrö-
zik: „Harc tüzében segíts engem:/ Mi Atyánk ki vagy a 
menyben.” Jelképesnek is tekinthető a „Miatyánk” soro-
zat képeslapja, amelyen a csatatéren fekvő sebesültek és 
ágyúroncsok között Jézus Krisztus mint magvető jele-
nik meg, aki ruhájából gabonát szórva mintegy új életet 
sarjaszt. Ezt erősíti az imaszöveg „Hogyha vége lesz a 
harcnak,/ Derüljön föl a magyarnak./ Hazánk földje legyen 
áldott!/ …Jöjjön el a Te országod.”A sebesülteket Szűz Má-
ria látomásszerűen, dicsfényben megjelenő alakja is vi-
gasztalja, és az alábbi szöveggel bátorítja: „Magyar kato-
nának/ Sohase kell félni./ A magyar katonát/ Isten anyja 
védi.” A „Hősök védőangyala” sorozat egyik lapján két lo-
vas katona egymást támogatva megy az úton, fejük fe-
lett kiterjesztett szárnyú angyal imádkozik értük.
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dőangyal jelenik meg, akik kezüket védőn tartják a ka-
tonák fölé, ezzel biztosítva életben maradásukat, illetve 
vigaszt, a szenvedések elviselését nyújtják a sebesültek-
nek, és az örök élet reményét az elesetteknek. A család-
jától eltávozóban vagy a harctéren imádkozó katonák Is-
ten, Jézus Krisztus és Szűz Mária segítségét a haza vé-
delméhez kérik, de otthon maradt szeretteik támogatá-
sáért is fohászkodnak. A családtagok imáikban viszont 
elsősorban szeretteik védelméért és a viszontlátásért kö-
nyörögnek. Ezek a lapok sokkal személyesebbek, ame-
lyet azzal is erősítenek, hogy az imádkozó feleség, gye-
rekek szeme előtt megjelenik a férj és édesapa alakja.

Háborús karácsonyi üdvözletek
Sajátos képi világa van a karácsonyi üdvözlőlapoknak. 
Az ünnep ismert jelképei – Szűz Mária a kis Jézussal, 
betlehemi istálló, karácsonyfa, ajándékok – háborús 
környezetben láthatók. A családtól távol, őrségben ál-
ló, tábortűz körül ülő katonák előtt megjelenik az 
otthon képe szeretteikkel, az égő gyertyákkal díszí-
tett karácsonyfákkal. Ezek a látomások idézik a kato-
nák elé a családot, a békés hangulatot. A „Boldog ka-
rácsonyi ünnepeket” feliratú képeslapon a szerető fele-
ség és kislánya imádkozik, maguk elé képzelve a férj 
és apa fenyőfa alatt álló képét. Az egyik  képeslapon 
havas fenyőfák között egy térdeplő katona látszik, aki 
kezében az otthonról érkezett ajándékcsomagot tartja, 

feje fölött angyalok muzsikálnak és énekelnek. Egy má-
sik lapon a csomagot bontó katonának az otthoni kará-
csonyfa mellett érte imádkozó felesége képe is megje-
lenik. A képeslapok hófödte tája is a békét, az újbóli 
együttlét reményét sugározza, amelyet a képek feliratai 
is erősítenek: „Karácsony est szent varázsa/ Esdj te áldást 
a világra./ Esdj te békét, győzedelmet,/ Szép hazánkra égi 
kisded.” Az emberek békevágyát fejezi ki Sík Sándor 
verse is, amely a tűz körül ülő, illetve őrségben álló 
katonák képe mellett olvasható. „Szállj le, szállj a véres 
földre,/ Szent karácsony éjszaka;/ Gyúlj ki drága béke-
fáklya,/ Szent karácsony csillaga./ Vidd el édes véreink-
nek/ Harcaikba szerteszét,/ Küldd le áldott sugaraddal/ 
Szívünk minden melegét./ Hogy ha dúl is, vérbe fúl is/ 
Békeszerző fegyverünk;/ Bennük éljen égi béke./ Kicsi Jé-
zus, légy velünk.”

Figyelemre méltó jelenség a magyarországi ünnepi la-
pokon megjelenő karácsonyfa, hiszen az első világhábo-
rú idején még csak az arisztokrácia és a polgárság ottho-
naiban volt jellemző az égő gyertyákkal díszített fenyő-
fa, az ország lakosságának nagy többségét kitevő falusi-
aknál jórészt ismeretlen volt. Valószínűleg a német és 
osztrák gyártmányú képeslapok, illetve azok magyar 
adaptálása is hozzájárult az eredetileg német szokás, 
a karácsonyfa-állítás magyarországi elterjedéséhez.

Petercsák tivadar

(KÉPEK: ZEMPLÉNI MÚZEUM  GYŰJTEMÉNYE)
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– Ha halakról van szó, mi más lehetne az első kérdés, mint 
az, hogy mi a kedvenc halétele?
– Egy vietnami halétel, amit alapvetően sütve készítenek, 
halszósszal, paradicsommal, korianderrel. Gyakorlatilag 
bármilyen halból el lehet készíteni, akár busából is. Persze én 
többnyire az Amerikában fogható halfajokból szoktam ké-
szíteni. Magyarországon egyedül halászlét ettem, ami ma-
gyaros halételnek tekinthető. Volt alkalmam a mostani lá-
togatásom során egészben sült ezüstkárászt és süllőt is enni. 
Ez különbözik az amerikai szokásoktól, mivel nálunk telje-
sen kifilézett halat árulnak. 
– Annak van köze egymáshoz, hogy szereti halat és tudo-
mányos kutatóként is halakkal foglalkozik? 
– Gyerekkoromban sokat horgásztam és már akkor tudtam, 
hogy később is halakkal szeretnék foglalkozni. A karrierem 
elején főként haltenyésztéssel kapcsolatos dolgokat tanul-
tam, aztán a tudományos kutatásnál kötöttem ki. Szeretem 
az oknyomozó kutatást és lenyűgöz, hogy új eredményekkel 
bővíthetem a tudományos ismeretanyagot. Nagyon szeren-
csésnek érzem magam, hogy pályám során a koralloktól 
kezdve a toxikológián át a különböző halfajok ivadékainak 
kutatásáig számos különböző témával foglalkozhattam.
– Hogy jött létre a kapcsolat a magyar kutatókkal?
– A busafajok Ázsiában őshonosak, de a világ számos orszá-
gába betelepítették őket, köztük Magyarországra és az 
Egyesült Államokba is. Ezeknek a fajoknak a jelenléte az 
eredeti elterjedési területükön kívül eső régiókban ökológiai 
problémákat okozhat, mivel nagy mennyiségű planktont 
fogyasztanak és így versengenek a táplálékforrásokért a töb-
bi halfaj ivadékaival. A busák tehát nálunk és önöknél is elő-
fordulnak, viszont az Egyesült Államokban főleg a folyók-
ban él komolyabb állományuk, de nincsenek jelen a Nagy-

tavakban, így nem rendelkezünk gyakorlati ismeretekkel 
arról, hogy milyen ökológiai szerepet töltenek be ilyen kör-
nyezetben. Körülbelül 15 évvel ezelőtt olvastam egy tudo-
mányos cikket egy Tátrai István nevű magyar kutatótól, aki 
az MTA Balatoni Limnológiai Intézetében dolgozott. Úgy 
gondoltam, érdemes felvenni vele a kapcsolatot, hiszen na-
gyon sokat tudott a tavi körülmények között élő busákról. 
Aztán sajnos Tátrai 2012-ben elhunyt és egy időre megsza-
kadt az együttműködés a magyar kutatókkal. Később azon-
ban felvette velem a kapcsolatot Boros Gergely tudo-
mányos főmunkatárs, aki Tátrai István kollé-
gája volt és folytatta a balatoni busaállo-
mánnyal kapcsolatos kutatásokat. 
Végül az ő segítségével újra 
beindult a kooperáció. 
Négy évünkbe telt, mire 
közösen sikerült megszer-
vezni, hogy Magyarországra 
látogathassak. Ebben sokat segített az 
Amerikai Egyesült Államok Kül ügy mi nisz té riu ma által 
meghirdetett, és a budapesti nagykövetség munkatársai által 
koordinált Embassy Fellow Program. Ez a program segítsé-
get nyújt ahhoz, hogy amerikai kutatók külföldre látogassa-
nak és együttműködéseket alakítsanak ki. Így sikerült tehát 
megszervezni az utamat Magyarországra. Nemcsak önök-
nél, hanem Európában is most járok először.
– Mi a gond a busákkal? Mi a célja ennek az együttműkö-
désnek?
– Az Egyesült Államok és Kanada határán található Nagy-
tavakban folytatott kereskedelmi célú halászat éves szinten 
7 milliárd dolláros bevételt jelent. Tartunk attól, hogy ha a 
busák bejutnak a tavakba, akkor kiszorítják az őshonos fajo-

B E S Z É L G E T É S  D UA N E  C H A P M A N N E L

BUSÁK A BALATONBAN 
ÉS A NAGY-TAVAKBAN

Nekünk a Balaton a Riviéra, de a tó az Egyesült Államok 
kutatói számára is érdekes terület. Ezért töltött el egy hóna-
pot Duane Chapman is Tihanyban, az MTA Ökológiai 
Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézetében. Invazív 
halfajok kutatásával foglalkozik, nálunk főleg a busák öko-
lógiai szerepét tanulmányozta. Közismert, hogy ezeknek a 
halfajoknak (vagyis a pettyes busának, a fehér busának és 
a két faj hibridjének) jelenléte nem kívánatos a magyar ten-
gerben, az amerikai szakemberek pedig szeretnék elkerülni, 
hogy megtelepedjenek az észak-amerikai Nagy-tavakban. Az USGS Columbia Environmental Research 
Center munkatársa szakmai tapasztalatai mellett arról mesélt, milyen hasznos együttműködést 

folytathatnak a két intézet kutatói. 
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kat és tönkreteszik ezt az 
ágazatot. A Nagy-tavakkal 
összeköttetésben álló vi-
zek egy részébe gáta-
kat, illetve olyan mű-
tárgyakat telepítettek, 
melyekkel megpróbál-
ják visszatartani vagy elriasztani az esetle-
gesen beúszó busarajokat és minden egyéb 
halat is. Valójában egyáltalán nem akarjuk, hogy eze-
ken a vízfolyásokon keresztül bármilyen halak ki-be úszkál-
janak, hiszen a vízfolyások többsége mesterségesen kialakí-
tott csatorna, így nem is tartoznak a tavakban élő őshonos 
halfajok természetes migrációs útvonalaihoz. 

Sok lehetőséget látok, amiben együtt tudunk működni a 
magyar kutatókkal. Az USA-ban kutatócsoportommal 
olyan modelleket fejlesztettünk ki az ázsiai eredetű pontyfé-
lék, köztük a busák egyedfejlődési igényeit figyelembe véve, 
melyek segítségével kiszámítható, hogy egy víztérben adot-
tak-e a feltételek a halak természetes szaporodásá-
hoz. Más típusú, úgynevezett bioenergetikai mo-
dellek segítségével pedig azt vizsgáltuk, hogy az 
ökoszisztémában a különböző táplálkozási szintek 
között hogyan áramlik az energia, amely segítsé-
get nyújt annak a megértésében, hogy a busák 
plank ton fo gyasz tá sukkal hogyan hatnak a kör-
nyezetükre. Mivel a mi tavainkban nincs busa, 
ezért többek között ilyen modellekkel igyekszünk 
megjósolni azt, hogy milyen ökológiai hatásokkal 
kellene számolnunk abban az esetben, ha ezek a 
fajok bekerülnének a Nagy-tavakba. A Balaton 
többek között azért nagyon érdekes az amerikai 
kutatók számára, mert itt a busáknak évtizedek 
óta stabil állománya él, és a gyakorlatban figyelhe-
tő meg viselkedésük és ökológiai szerepük. Ugyan-
akkor az általunk kifejlesztett modellek hasznosak 
lehetnek a magyar kutatók számára is, hiszen je-
lentősen hozzájárulhatnak a busaállomány komp-
lex ökológiai szerepének jobb megértéséhez. 
– Azért jelentős környezeti különbség van a 
Nagy-tavak és a Balaton között. Gondolom, ezt 
figyelembe veszik.
– Természetesen, de például a Balaton az Erie-tóval nagyon 
sok hasonlóságot mutat. Igaz, hogy méretükben és mélysé-
gükben is jelentősen különböznek, viszont mind a kettőben 
megtalálhatók olyan, szintén invazív fajok, mint például a 
vándorkagylók. Mindkét tóra jellemző, hogy korábban sú-
lyosan eutrofizálódtak, az algák túlszaporodtak bennük, de 
különböző beavatkozásoknak köszönhetően mára jelentősen 
javult a vízminőségük. Az amerikai Nagy-tavak általában 
nem jól átkeveredő rendszerek, kivétel ez alól talán az Erie-
tó, és ebben is hasonlít a Balatonra. Nyilván két tökéletesen 
egyforma ökoszisztéma nincsen, tökéletes modellek sincse-
nek, de az összehasonlítás kézenfekvőnek tűnik. Továbbá a 
Balaton az általam ismert legnagyobb olyan tó, ahol a busa 
megtalálható, és ahol a feltételek is adottak a kutatáshoz. 
– Milyen új módszerekkel kutatnak?
– Többféle módszert használunk, de ezek közül talán az 
egyik legérdekesebb az úgynevezett környezeti DNS-vizs-
gálata, ami egy jelenleg még részben fejlesztés alatt álló, de 

igen ígéretes kutatási irányvonal. Ezt a mód-
szert az USA-ban már sikeresen alkal-

mazzuk, és most Magyarorszá-
gon is tervezzük kipróbálni, 

az MTA ÖK kutatóival 
együttműködve. Ezzel a 
módszerrel korábban csak 

a jelenlétét vagy a hiányát 
tudták kimutatni egy-egy fajnak, 

most viszont szeretnénk továbblépni és a busák biomasszáját 
is meghatározni ilyen módon. Az MTA kutatói eddig is 
több különböző módszert alkalmaztak a Balaton halállomá-
nyának vizsgálatára, így például hálóval történő mintavételt 
vagy szonárral végzett halállomány-felmérést. Mint min-
den módszernek, így a környezeti DNS-vizsgálatnak is 
megvannak a maga gyenge pontjai, de talán ha a különbö-
ző halállomány-felmérési módszereket kombináljuk, és az 
eredményekre összességében tekintünk, akkor a végén 
egész megbízható eredményeket kaphatunk. 

További modern vizsgálati módszerként említhető, hogy 
műholdas és egyéb távérzékeléses technikákkal igyek-
szünk meghatározni a Michigan-tóban és az Erie-tóban 
az algák mennyiségét, a kapott eredményeket pedig be-
építjük a bioenergetikai modellekbe, melyek segítségé-
vel a busaállomány esetleges bekerülésének ökológiai 
hatásait igyekszünk megjósolni. Ilyen módszereket a 
magyar kutatók is egyre gyakrabban használnak, és a 
mostani látogatásom során komoly előrelépéseket tet-
tünk abba az irányba, hogy tapasztalatainkat és eddig 
megszerzett eredményeinket összehasonlítsuk, és ezek-
ből levonjuk a megfelelő következtetéseket. Abban re-
ménykedem, hogy a modellek pontosításához hozzájá-
rulhat majd az is, ha sikerül megbízhatóan meghatároz-
ni a Balatonban élő busák növekedési ütemét, melyhez 
különböző csontos elemek (például úszósugár, csigolya) 
vagy pikkelyek vizsgálatát kell elvégezni. Az ezeken ta-
lálható évgyűrűk száma és az azok közötti távolságok 

Fehér busa

Középen elmetszett busacsigolya teljes képe, melyen az évgyűrűk 
egytől tizenkét éves korig vannak jelölve
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sokat elárulnak számunkra az egye-
dek koráról, eredetéről, növekedéséről 
és táplálékellátottságáról.
– Beszélne kicsit bővebben a környezeti 
DNS-ről?
– Minden élőlény genetikai törmeléke-
ket hagy maga után a környezetében. 
Így van ez a halakkal és minden más ví-
zi élőlénnyel is. A genetikai törmelék 
főleg a tápcsatornából jut a vízbe, az 
élőlények által kibocsátott DNS meny-
nyisége pedig erős korrelációt mutat az 
élőlények biomasszájával. Kisebb tavak-
ban végeztünk már ilyen jellegű kísérle-
teket, melyek bizonyítják, hogy a kör-
nyezeti DNS-vizsgálata alkalmazható 
fajok biomasszájának becslésére is. 

A módszer lényege, hogy vízmin-
tákból megfelelő szűréssel kivonjuk a 
bennük található genetikai anyagot, 
majd meghatározzuk, hogy az álta-
lunk vizsgálni kívánt fajnak találha-
tó-e benne nyoma, és ha igen, akkor 
milyen mennyiségben. A számítások 
során figyelembe kell vennünk a DNS 
vízben való bomlásának dinamikáját 
is. Ezek után a megfelelő egyenletek 
segítésével vissza tudjuk számolni az 
adott faj biomasszáját. Ezek a fajta 
vizsgálatok segíthetnek annak kiderí-
tésében is, hogy a busák milyen élőhe-
lyeket preferálhatnak a Nagy-tavak-
ban vagy akár a Balatonban. 
– Milyen hosszúra tervezik az együtt-
működést?
– Semmiféle határidő nincs kitűzve, 
hosszú távú együttműködésben gon-
dolkodunk. Két éven belül a környe-
zeti DNS-vizsgálatokban szeretnék komoly haladást és 
eredményeket elérni, de benne van a célkitűzésekben, 
hogy a balatoni busák esetleges szaporodásával kapcso-
latban is végzünk alaposabb kutatásokat. Azt is nagyon 
fontosnak tartom, hogy a közeljövőben az MTA ÖK ré-
széről Boros Gergely ellátogasson hozzánk az Egyesült 
Államokba, hogy ott is folytathassuk a közös kutatásain-
kat. Ez is az együttműködésünk és a közös célkitűzéseink 
része. Annál is inkább, mert a busák hálóval történő be-
gyűjtésével kapcsolatos ismereteimet is szeretném átad-
ni, hiszen több mint húsz éves tapasztalatom van ilyen 
téren. Azt tudni kell, hogy a busák befogása nem egy-
szerű, vagyis ez a feladat nemcsak általános halászati 
szakértelmet, hanem különleges tudást igényel. Az 
MTA ÖK kutatói egészen a közelmúltig a kereskedelmi 
célú halászat során begyűjtött zsákmányból szerezték be 
a tudományos vizsgálatokhoz használt egyedeket, azon-
ban a balatoni halászat 2013-as beszüntetése óta alig-alig 
jutnak megfelelő mennyiségű mintához. A busahalászat 
terén megszerzett tapasztalataim továbbadásával talán 
segíthetem a magyar kutatókat a hatékonyabb minta-
gyűjtésben is.

A magyar kutatóktól mi is 
tudunk tanulni. Nagyon sok 
pénzt költ arra az USA, hogy 
az invazív fajok, köztük a busa 
kutatását finanszírozza. Tehát 
jól állunk anyagilag és minden 
eszközük megvan arra, hogy 
jól csináljuk a dolgot. Mivel a 
busákkal kapcsolatban nagyon 

fontos kérdés, 
hogy mit esz-
nek és mennyit, 
ezért én eddig három különböző típusú táplálék-összetétel 
meghatározási módszerrel próbálkoztam, de igazából egyik 
sem tűnt igazán hatékonynak. Ebből is látszik, hogy bár-
mennyire is jók nálunk az anyagi feltételek, a kreativitáson 
nagyon sok minden múlik. A magyar kutatók sajnos nin-
csenek anyagilag olyan jól eleresztve, ezért sokszor rá van-
nak kényszerítve, hogy feltalálják magukat. Például azt a 
módszert tanultam meg Boros Gergely csoportjától, hogy 
hogyan lehet úgy mintát venni a busák által elfogyasztott 
táplálékból, hogy az a lehető legjobban tükrözze a valós 
táplálék-összetételt. Konkrétan arról van szó, hogy a halnak 
van egy olyan szerve a kopoltyúívében, ami betömöríti a 
kiszűrt táplálékot lenyelés előtt. A tihanyi kutatók közvet-
lenül ebből a szervből vesznek mintát, még mielőtt a ki-
szűrt táplálék bekerülne a tápcsatornába és ki lenne téve a 
különböző fizikai és kémiai emésztő hatásoknak. Ez a leg-
megbízhatóbb módszer, amit eddig megismertem. Ezek 
után mi is ezt fogjuk használni az Egyesült Államokban.

Trupka ZolTán

Busacsigolya felületi képe 
elmetszés előtt
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Januárban, a téli napfordulón túljutva már 
ugyan hosszabbodnak a nappalok, ez a 
változás azonban kezdetben még igen 
lassú. A hónap közepén este hat óra 
tájékán beköszönt a teljes sötétség. 
Nézzük, milyennek látjuk az eget 

január 15-én este 21 órakor!

Már közelít a látóhatárhoz Nyugaton a Pegazus 
csillagkép nagy négyszöge, melynek bal felső 

csillagából indul ki az Androméda három csillag-
ból álló íve. A középső csillaga felett kereshetjük 
az Androméda-galaxis halvány foltját. Ez a galaxis 
tőlünk 2,4 millió fényév távolságban van, igazán sötét 
helyről szabad szemmel is megpillanthatjuk!  A Pegazus 
és az Androméda alatt van a halvány csillagok alkotta, 
nagy területű Halak csillagkép. Az Androméda alatt találjuk 
az apró Háromszöget és a Kost. A görög csillaghitben a Kos a 
híres aranygyapjú legendájával kapcsolódik össze. A Halak alatt 
helyezkedik el a Cet. Délen, alacsonyan kanyarog az Eridánusz, 
legfényesebb csillaga sajnos hazánkból sohasem látható. Magasan 
jár már a téli égbolt egyik legszebb csillagképe, 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. Ez egy 
csillagközi gáz- és porfelhő, amelyben napjainkban is születnek 

A csillagos  
ég január 15-én  

21 órakor

TUDTA-E?

A köznyelvben hullócsillagnak nevezett meteorok valójában üstö-
kösökről vagy kisbolygókról származó és a föld légkörébe jutó, 
gyakran egész kicsiny, porszerű törmelékdarabok. Naponta kb. 
1 millió látható meteor tűnik fel. Ha a meteor nem pusztul el tel-
jesen a légkörben, a maradvány lehullik a földre, ezt meteoritnak 
nevezzük. Ha a meteorit igen nagy, akkor a becsapódáskor kráter 
keletkezik. A Föld légkörébe becsapódó, Földön kívüli testek álta-
lában teljesen elpusztulnak a hullócsillag-jelenség folyamán. 

Ha a becsapódó test tömege mintegy 30 kilogramm és 100 000 tonna 
közé esik, akkor a légkörbe való belépése során csak a felszíni 
rétegeit veszíti el, és a légkör lelassítja a zuhanását, amíg az 
le nem csökken az úgynevezett „szabadesési sebességre”, ami 
valamivel több, mint 150 km/h. A megmaradó központi rész ekkor 
becsapódik a földfelszínbe. A légkörön való átjutást túlélő töredék 
nagysága a kezdeti sebességtől és összetételtől függ. A mete-
oritokat összetételük szerint három osztályba sorolják: kő-, kő-
vas- és vasmeteoritok. A lehullott meteoritok túlnyomó többsége, 
körülbelül 93%-a a kőmeteoritok osztályába tartozik. 
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csillagok. Távolsága 1300 fényév. Az Orion övét jobbra 
meghosszabbítva a Bika csillagképet találjuk. Ennek 
legfényesebb csillaga a narancsos színű Aldebaran, 
melyet a régi magyarok „Bujdosók Lámpásának” 
neveztek. Körülötte helyezkednek el V alakban a Hyadok 

nevű közeli nyílt csillaghalmaz tagjai. Az Aldebarantól 
északnyugatra 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 csillagához jutunk. Ez a Nagy Kutya 
csillagkép főcsillaga. Mivel fényes, és hazánkból nézve sosem 
emelkedik túl magasra, fénye általában jellegzetesen „pislog”, 
„sziporkázik”. Ezt a szcintillációnak nevezett jelenséget lég-
körünk folyton változó fénytörése okozza. Délkelet felé látszik 
a Procyon, a Kis Kutya legfényesebb csillaga, felette az Ikrek 
két legfényesebb csillaga: a Castor és a Pollux. Fejünk felett 
a Szekeres ötszög alakú csillagképe, legfényesebb tagja a 
Capella. Mezopotámiában ezt a csillagképet kocsihajtónak 
képzelték. A legkorábbi időktől úgy ábrázolták, hogy kecskét 
vagy kecskegidákat dajkál az ölében. Később azt tartották, 
hogy ez az Amalthea nevű kecske, amely a görög mítoszban 
Zeuszt táplálta tejével. A Szekeres és a Kassziopeia között a 
Perzeuszt találjuk. Az Ikrektől keletre már felkelt a Rák halvány 
csillagképe, és néhány fokkal a keleti 
látóhatár felett már az Oroszlán legfé-
nyesebb csillagát, a Regulust (Király 
csillag) is megpillanthatjuk.

A legismertebb csillagalakzatot, a 
Nagy Göncölt vagy Göncölszekeret 
(amely a Nagy Medve – Ursa Major – 
csillagkép legfényesebb 7 csillagából 
áll) most az északkeleti horizont felett 
alacsonyan láthatjuk, rúdja a horizont 
felé konyul. 

Három hónappal ezelőtt ünnepelhet-
tük a történelem első műholdjának, a 
szovjet Szputnyik-1-nek a 60. évfor-
dulóját. A sikeres indítás és működés 
megnyitotta az űrkorszakot. De egyúttal kezdetét vette az űrver-
seny is a két nagyhatalom, a Szovjetunió és az Egyesült Államok 
között. Az Egyesült Államoknak azonban még nem volt válasza 
a letaglozó szovjet műholdra. Egészen 84 napig. Három hónap-
nyi megfeszített munka árán 1958. január 31-én végül földkörüli 

pályára állt az emberiség har-
madik műholdja, két szovjet 
után végre amerikai űreszköz 
is kijutott az űrbe. A csatta-
nós amerikai választ csak 
fokozta, hogy az Explorer-1 
nem pusztán keringett a Föld 
körül, de egyből komoly jelen-
tőségű felfedezéseket is tett a 
műhold belsejében elhelyezett 
mérőműszerek segítségével. 
Ezek közül a legjelentősebb 
a Földet övező Van Allen-öv 
felfedezése volt. A sugárzási 
öv létét már korábban feltéte-
lezték – az ötletet James Van 
Allen vetette fel –, miszerint a 
Föld mágneses erővonalai az 
Egyenlítőnél mintegy össze-
gyűjtik a kozmikus sugárzás 
részecskéit és így az bolygónk 
körül egy önálló sugárzási 
övet alkot. A szonda Geiger-
Müller-számlálója az egyenlítő-
nél valóban sokkal magasabb 
sugárzási értékeket rögzí-
tett, mint a magasabb széles-
ségeken, ezzel a Van Allen-öv 

létezése bizonyítottá vált. A mérések 111 napon át tartottak, 
egészen az akkumulátor lemerüléséig. Az utolsó adatokat 
1958. május 23-án sugározta a műhold, míg a keringése egé-
szen 1970-ig tartott, amikor a Csendes-óceán felett belépett a 
légkörbe és elégett.   L. H.

 

Az Explorer-1-et a rakétafokozat tetejére rögzítik

William Hayward Pickering, James Van Allen és 
Wernher von Braun az Explorer-1 makettjével pózol 

a sajtósoknak Washingtonban a sikeres indítást 
követően

Az Explorer-1-en négy rúdból álló  
keresztantenna volt, amelyet a gyors
 forgás centrifugális ereje feszített ki

Az első amerikai műhold által kimutatott sugárzási  
övezetek a Föld körül
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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!

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: Ünnep

(A négybetűs szavak: ábra, búza, sakk, nóta és szán vagy nász.)

2. fejtörő – Csík Csaba feladványa

Megoldás: 

3. fejtörő – Fodor Ágnes feladványa

Megoldás: 
Az 1-es fogaskerék jobbra, a 2-es balra, a 3-as jobbra  

és a 4-es balra forog.

(Az egymás melletti fogaskerekek mindig ellentétes,  
míg a szíjakkal összekötöttek azonos irányba forognak.)

1. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

Helyezzen minden karácsonyfához egy-egy ajándékcsomagot!
A csomagok a karácsonyfával határos üres mezőkbe  
rajzolandók: fölé, mellé vagy alá. Egy mezőben csak  

egy csomag lehet, és egy-egy karácsonyfával határos  
több mezőben is lehet csomag, de minden karácsonyfához  

csak egy csomag tartozhat. Az ábra minden sorába  
és oszlopába 2–2 csomag helyezendő el. Segítségül az egyik 

karácsonyfához tartozó csomagot berajzoltuk.

3. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

Töltse ki az ábrát 9 különböző betűvel a szudoku szabályai  
szerint, azaz minden sorban, oszlopban és 3×3-as kis mezőn 
belül különbözőek legyenek a betűk! Helyes kitöltés esetén  

a színnel jelölt átlóban egy értelmes kifejezés alakul ki.

2. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Mindegyik oszlopból válasszon ki egy-egy betűt úgy,  
hogy azokat összeolvasva egy irodalmi mű címét kapja!
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6. fejtörő – Mikó Laura Hanna feladványa

5. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

A két kép között 7 apró különbség van.  
Megtalálja mindet?

Karácsonykor egy óvoda udvarában öt kis fát díszített fel öt csoport gyerek. 
 Az alábbi állítások alapján melyik karácsonyfa melyik csoporthoz tartozik?

 – A Csigabiga és a Mókus csoport fáin csak 1-1 kék gömbdísz van, és egyik sem a Vattacukor csoport fája mellett áll.
– A Pillangó és a Mókus csoport fáin összesen 14 gömbdísz van, míg a Csigabiga és a Katica csoport fáin a csúcsdíszek  

csúcsainak összege 13.

4. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

A feladat a kérdőjelek helyén álló betűk kitalálása,  
a Mastermind játékhoz hasonlóan. A megadott szavak  

egy-egy tippet jelentenek, betűik találatát pedig a jobb oldali  
korongok jelzik. A sötét korongok a megfelelő helyen álló,  
eltalált betűk számát jelzik, a világosak pedig a megfelelő,  

de a szóban másik helyen álló betűk számát mutatják.  
Mi a keresett négy betű?
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A mikor egy szülő és a gyereke együtt-
működik, akkor viselkedésük számos 
aspektusa szinkronizálódhat, így a te-

kintetük, az érzelmeik, a szívritmusuk – de ke-
veset tudtunk eddig arról, vajon az agyhullá-
maik szinkronizálódnak-e, hogyan, és ez mi-
lyen következményekkel járhat.

Sok millió idegsejt együttes munkáját tükrö-
zik vissza az agyhullámok, és egyik szerepük 
az, hogy az agy különböző részei között infor-
mációt szállítanak. Korábbi kutatások kimutat-
ták, hogy ha két felnőtt beszélget, akkor sikere-
sebb a köztük zajló kommunikáció, ha az agy-
hullámaik szinkronba kerülnek.

A University of Cambridge (Egyesült Ki-
rályság) Baby-LINC Laboratóriumának ku-
tatói kísérleteket végeztek, hogy kiderítsék, 
vajon a csecsemők is képesek-e a felnőtteké-
hez szinkronizálni agyhullámaikat, és vajon 
a szemkontaktus befolyásolja-e ezt. Eredmé-
nyeiket a Proceedings of National Academy of 
Sciences (PNAS) című folyóiratban publikálták.

A kutatócsoport 36 csecsemő agyhullám-mintázatát 
vizsgálta meg (17 csecsemőjét az első, 19 csecsemőjét a 
második kísérletben) elektroenkefalográfia (EEG) hasz-
nálatával. Ez a módszer egy elektródákat tartalmazó 
sapka segítségével méri a résztvevők agyának elektro-
mos aktivitásának mintázatait. A kutatók összehasonlí-
tották a csecsemők agyi aktivitását azzal a felnőttével, 
aki gyermekdalokat énekelt a csecsemőnek.

Az első kísérletben a csecsemő egy videofelvételt né-
zett, melyen egy felnőtt gyermekdalokat énekelt. Elő-
ször a felnőtt, akinek agyhullámairól előzetesen felvételt 
készítettek, a csecsemőre nézett. Ezt követően elfordí-
totta a fejét, és másfelé nézett, miközben folytatta az 
éneklést. Harmadik esetben elfordította a fejét, de a te-
kintetével egyenesen visszanézett a csecsemőre.

Az eredmények szerint a csecsemő agyhullámai jobban 
szinkronba kerültek a felnőtt agyhullámaival, amikor a 
felnőtt tekintete találkozott a csecsemőjével, mint amikor 
a felnőtt elfordította tekintetét. Érdekes módon a legna-
gyobb összehangolódás akkor történt, amikor a felnőtt el-
fordította a fejét, de a tekintetét egyenesen a babára irá-
nyította. A kutatók szerint ennek talán az az oka, hogy az 
ilyen pillantás nagymértékben szándékosnak tűnhet, így 
erősebb jelzést szolgáltat a csecsemőnek arról, hogy a fel-
nőtt kommunikálni szándékozik vele.

A második kísérletben egy valódi felnőtt helyettesítette 
a videofilmet. Ez alkalommal a felnőtt vagy egyenesen 

a csecsemőre nézett, vagy elfordította tekintetét, de 
még mindig énekelt. Ekkor a felnőtt agyhullámait fo-
lyamatosan mérték, hogy lássák, vajon a felnőtt agyhul-
lámait befolyásolja-e a csecsemő agyhullám-mintázata, 
illetve vajon fordítva fennáll-e a befolyásolás.

Ez alkalommal a csecsemők és a felnőttek is nagyobb 
mértékben szinkronizálódtak egymás agyi aktivitásá-
ra, amikor kölcsönös szemkontaktus alakult ki. Ez tör-
tént akkor is, amikor a felnőtt állandóan látta a csecse-
mőt, illetve a csecsemő akkor is érdeklődést mutatott a 
felnőtt iránt, amikor az elfordította tekintetét. A kuta-
tók szerint ez arra utal, hogy az agyhullámok szinkroni-
zálódása nemcsak annak a függvénye, hogy a résztve-
vők látnak-e arcot vagy érdekesnek találnak-e valamit, 
hanem annak is, hogy mindketten motiváltak-e a kom-
munikációban.

A csecsemők több hangot adtak ki, amikor a felnőtt 
szemkontaktust alakított ki. A több vokalizációt mutató 
csecsemők agyhullámai esetében magasabb szinkronizá-
lódást is mértek a kutatók.

Victoria Leong, a tanulmány szerzője, elmondta: „Mind 
a felnőttek, mind a csecsemők agya azzal válaszol a tekintettel 
adott jelzésre, hogy még inkább szinkronba kerül a partner 
agyával. Ez a működésmód felkészítheti a szülőket és a gyere-
keket a kommunikációra, hogy harmóniába kerüljenek, mikor 
beszéljenek, és mikor hallgassanak, és ez a tanulást is hatéko-
nyabbá teszi.”

Szilágyi-Nagy ildikó

K A P C S O L Ó D Á S  K O M M U N I K Á C I Ó  K Ö Z B E N

SZEMKONTAKTUS 
A BABÁKKAL

Új kísérletek bizonyították, hogy a csecsemők agyhulláma az őt néző felnőttére hangolódik, ha szem-
kontaktus alakul ki közöttük. Az felfedezés hasznosítható lesz a tanulás hatékonyabbá tételében.

Lucy Kivlin és Ginny, a kisbabája kísérlet közben
(KÉP: UNIVERSITY OF CAMBRIDGE)
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KERESZTREJTVÉNY

A magyar anatómiai iskola mindig is világhírű volt, több leírás, felfedezés is 
hazánk tudósainak nevéhez fűződik. Ám még közöttük is kiemelkedő az az 
orvosdinasztia, melynek egyik híressége megfékezte országunkban a kole-
rajárványt, valamint bevezette a himlő elleni védőoltást. Fia – rejtvényünk 
főszereplője (vízszintes 1.) – elsőként tanulmányozta hazánkban mikro-
szkóppal a szöveteket, s a funkcionális anatómia hazai megalapozója, 
később pedig antropológiai vizsgálatokat végzett, azon belül is koponyamé-
réseket (függőleges 40.). Az unoka Bázelben még kórboncnokként (függő-
leges 59.) tevékenykedett, majd 
hazatérve az ideg rendszer anatómiá-
jával foglalkozott, a neurontan egyik 
megalapítója. Az általa elnevezett 
egyik jellegzetes sejtfélét a mai napig 
ezzel a névvel illeti a tudomány (füg-
gőleges 19.). Bár nem fiúágon, de a 
családnak van egy Nobel-díjas híres-
sége is, ő a negyedik tudósgeneráció 
(függőleges 12.). 
Jó fejtést kívánunk!

VÍZSZINTES: 1. Az orvos di nasz tia 
híressé vált második tagja. 14. 
Úszás kezdete! 16. Megtörtént dolog. 
17. Föld, latinul. 18. Szoba dekorációja 
is lehet ez a grafika. 20. Mi több, a tete-
jébe még. 21. Vásárban kínálják. 23. 
Régi eredetű női nevünk. 24. Széf 
része! 25. ...-palota; a Grand Hotel 
egyik patinás főépülete Velencében. 
26. Újévi szerencseállat. 28. Eme. 29. 
Az ördögcérna (növény) népies neve. 
32. ... a fülbe; Feydeau bohózata. 34. 
Total lead time (teljes átfutási idő), röv. 
35. Forró a homloka. 36. Dezodor, 
rövidebben. 38. USA-beli filmszí-
nésznő, eredeti neve Mary Cathleen 
Collins. 40. Kötél végei! 41. Róka 
kicsinye. 42. ... Uzala; Kuroszava 
Akira rendezte film. 44. A nagyszü-
lők kedvence. 45. Folyó Szlovénia 
délnyugati részén (maga a szó is 
folyót jelent!). 47. Henriket is, Henri-
ettát is becézik így. 48. Rejtett, ki nem fejtett. 50. Agenor, becézve. 51. 
Önként bűnhődik. 53. Váccal szomszédos helység lakosa. 54. Német 
folyó és vidék. 56. Fémtermékeket előállító gazdasági ágazat. 58. 
Toronto Public Library (kanadai könyvtárhálózat), röv. 60. Oidipusz 
anyja. 63. Deszkába is verik. 64. Egyetemi szervezeti egységre vonat-
kozó. 65. Verdi Aidája is ez. 66. Lényegi. 68. Havon is, vízen is használt 
sporteszköz. 69. Belső gond! 70. Szemet dülleszt. 72. Szórványos női 
név (Hunor és Magor anyjának névrokona!). 73. Ilyen áramvezetés is 
van. 75. A gyeplő egyik tájnyelvi neve. 76. 1963-ban megnyitott szom-
bathelyi romkert. 78. Maga mögé dob. 81. Település a Csepeli-síkon. 
83. ...-billeg; magát kelletve lépdel, bizalmasan. 85. ... hegedű; játék 
hangszer. 86. A szén és a volfrám vegyjele. 87. Finoman, alig észreve-
hetően mozdul. 89. Rúd alakú sütemény. 91. Becézett Etelka. 92. 
Néhány jeles költőnk vallási ihletésű verseinek jelzője. 94. Ennél sem 
több, sem kevesebb. 95. ... Tóbiás; Lelkes Miklós mesealakja. 96. Auto-
nóm terület, röv.
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FÜGGŐLEGES: 1. Figyelés titkon. 2. Csapadékot hozó sötét felhő. 3. Világ-
háló, bizalmas szóval. 4. Étlen hét! 5. The Rolling ...; Mick Jagger zenekara. 
6. Arab nemes. 7. Ésszel felfog. 8. Paszta, pempő. 9. 2016-ban váltótagként 
Európa-bajnok úszónő (Zsuzsanna). 10. Tűzfal közepe! 11. ... Panza; Don 
Quijote csatlósa. 12. Angol püspöki székhely (Székelyföld közepe is!). 13. 
Improvizáción alapuló dzsesszstílus. 14. Kalocsához közel lakik. 15. Sienai 
misztikus egyháztanító, a mosónők pártfogója. 19. Az orvosdinasztia har-
madik tagja által elnevezett sejt. 21. ... ferde torony; toscanai látványos-
ság. 22. Alosztály, röv. 25. Sípot és poétát eszünkbe juttató szomorú növény! 
27. Bélyeget is, fényképet is tartunk benne. 30. Egy fél fánk! 31. A legnépsze-
rűbb Strauss-operettek egyike. 33. Káliföldpát (egy svájci hegység nevéről). 
37. Pápai ...; Jászai Mari-díjas színésznő. 39. Kelta eredetű női név. 

40. A koponya metrikus jegyeivel és a mérőpontokkal foglalkozó tudo-
mány. 42. Idegen fosztóképző. 43. Hártyás szárnyú rovar, hímjének csápja 
hosszabb a fejnél és a tornál; 46. Felvidéki település (kitüntetésfokozat is!). 47. 
Hazai szalámimárka. 49. A cseh főváros német neve. 51. Pécshez tartozó 
település lakosa. 52. A Ruhr-vidék központja. 55. Bern folyója. 57. Prince 
Edward Island (Kanadához tartozó sziget), röv. 59. A kórboncnok korabeli 
elnevezése. 61. Dalos rendezvény. 62. Vizsgázó húzza. 64. Pekingben él. 
67. Marczis ...; basszus énekes (1931–2008). 68. Olasz filmszínész, rendező 
(Alberto, 1920–2003). 71. Kötözőanyag. 73. Olaszország. 74. Kovadarab! 77. 
Ulster (Észak-Írország része), röv. 79. Nőrokon kedveskedő megszólítása. 
80. ... Olivér; Dickens regénye. 82. A család Nobel-díjas híressége a 
negyedik tudósgenerációból. 84. Függőfolyosó. 88. Egyházközségi Nővé-
rek Társasága, röv. 90. Hosszú kétjegyű betű. 91. Szántóeszköz. 93. Súlyha-
tárok! 95. Országos bajnokság, röv.

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: Mikola Sándor, Mikola-cső, Rátz László.
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

A legmélyebben élő hal

A z óceán legmélyebben élő hala 
egyáltalán nem úgy 

fest, mint ami kibírja a 
kemény körülményeket 
az óceán mélyén. Az 
újonnan felfedezett mély 
ten geri hal kicsi, átlát-
szó, pikkely nélküli, és 
nagymértékben alkal-
mazkodott az óceán mé-
lyének körülményeihez. 
Az új fajt Mariana csi-
gahalnak (Pseudoliparis 
swirei) nevezték el. A 
Mariana csigahal 8000 
méteres mélységben él a 
tengerfenéken a Mariana
árokban, Guam közelében 
(Óceánia). A kutatócso-
port az új fajt a Zootaxa 
című szaklapban megje-
lent cikkében írja le.

„Ez a hal a legmélyebben lakó hal, melyet 
eddig óceán fenekéről gyűjtöttek, és izgatot-
tak voltunk, hogy nevet adhatunk neki. Bár 

népesíti be. Ez a világ legmélyebb 
óceáni árka, a Csendesóceán nyu-
gati részén található. 2014 és 2017 

között a kutatók 37 
példányt gyűjtöttek az 
új fajból, 69008000 
méter mélységből. A 
kutatók DNSanalí-
zis, valamint a csont 
és szövetstruktúrát fel-
táró háromdimenziós 
képalkotó módszer se-
gítségével bizonyosod-
tak meg afelől, hogy új 
fajt találtak. A Mariana 
csigahal felfedezése óta 
egy japán kutatócso-
port már 8134 méter 
mélyen is látta a halat – 
ez az eddigi legmélyebb 
felbukkanása.

„A csigahal nagyobb mély-
ségekhez adaptálódott, mint 
más halak, és képes a mély 

árkokban megélni. Itt kevesebb a ra-
gadozó, és az árok tölcsér alakja miatt 
több az élelem. Sok a gerinctelen pré-

Két legyet egy csapásra

A Nivolumab nevű új generációs 
rákgyógyszerről kimutatták, 

hogy fokozott immunválaszt kivált-
va tartósan csökkenti a HIVvírussal 
fertőzött sejtek számát, adta hírül 
december 1jén a Guardian. Sok or-
vos azonban úgy véli, a gyógyszer 
HIVbetegeknél történő alkalmazása 
hamis reményeket kelthet, 
hiszen a Nivolumab ugyan 
csökkenti a fertőzött sejtek 
víztartalmát, de magát a 
vírust nem számolja fel a 
szervezetben.

A gyógyszerről és an-
nak alkalmazásáról szóló 
tanulmány az Annals of 
Oncology című folyóirat-
ban jelent meg. A szer-
zők szerint a Nivolumab 
felhasználásával mégis 
új lehetőségek nyílhatnak a HIV
vírus elleni harcban.

Az orvosok egy 51 éves férfit 
kezeltek tüdőrákkal, aki 1995 óta 
HIVfertőzött. A műtéti beavat-
kozást és a kemoterápiát követő-

gyógyszerrel, mely egyszerre képes 
csökkenteni a tumorsejtek és víru-
sos sejtek számát. 

További jó hír az orvosok számá-
ra, hogy a kezelésnél egyelőre nem 
jelentkeztek mellékhatások. A kuta-
tócsoport ennek ellenére óvatosság-
ra hívja fel a figyelmet, ugyanis egy 
másik beteg esetében nem csökkent a 
vírusos sejtek száma. Jelenleg is foly-

nak kísérletek, melyek 
célja egy olyan gyógy-
szer kifejlesztése, mely 
képes láthatóvá tenni a 
fertőzött fehérvérsejte-
ket az immunrendszer 
számára. Amennyiben ez 
sikerül, a szervezet képes 
lehet a vírus elpusztításá-
ra, ami a későbbiekben 
gyógyuláshoz vezethet.

Egyes orvosok és kuta-
tók szerint még így is ko-

rai ünnepelnünk, hiszen továbbra sem 
egyértelmű, hogy a lecsökkent víztar-
talmú sejtek képeseke regenerálódni 
és később újból aktiválódni. Emellett 
az is fontos, hogy ne csak egyetlen 
emberen próbálják ki a kezelést. 

nem tűnnek robusztusnak és életrevalónak, 
hogy ilyen mostoha körülmények között is 
helytállnának, mégis extrém módon sikeres 

fajról beszélünk” – mondta Mackenzie 
Gerringer, a tanulmány egyik szerzője.

Az új faj a Marianaárok fenekét 

en kevesebb mint fél év elteltével 
a páciensnél visszaesés jelent-
kezett, ezért Nivolumabot ka-
pott. Az orvosok megfigyelték, 
hogy rövid időn belül drámaian 
csökkent a férfi szervezetében a 
HIVfertőzött sejtek száma, ez-
zel párhuzamosan azonban emel-
kedett az immunválaszért felelős 
Tsejteké.

Jean-Philippe Spano professzor, a 
PitiéSalpêtrière Kórház onkológi-
ai osztályának vezetője elmondta, 
a felfedezés nagy jelentőséggel bír, 
hiszen a rákos és a nem rákos HIV
fertőzöttek egyaránt kezelhetők a 

A Mariana csigahal CT-képe.
A csigahal gyomrában látható zöld alakzat egy apró rákféle.

(KÉP: ADAM SUMMERS/UNIVERSITY OF WASHINGTON)
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daállat, a csigahal pedig a ragadozó a 
csúcson. A csigahalpéldányok aktívak 
és nagyon jól tápláltnak tűnnek” – 
mondta a tanulmány társszerzője, 
Thomas Linley (Newcastlei Egye-
tem Egyesült Királyság).

A Marianaárok kutatása több 
lépcsőben folyt, és kamerával fel-
szerelt csapdákat is leengedtek 
a fenékre, melyek négy óra alatt 
érkeztek le. 12–24 óra várakozás 
után a kutatók akusztikus jelet 
küldtek a csapdának, mely ennek 
hatására elengedte a súlyokat, és 
fellebegett a felszínre. Így vált le-
hetővé, hogy a kutatók példányo-
kat tudtak fogni az új fajból, és 
videofelvételekhez jutottak a Ma-
rianaárok fenekén zajló életről.

„Rengeteg meglepetés vár ránk. El-
képesztő volt látni, mi zajlik ott. Mi 
kegyetlen környezetként gondolunk 
rá, mert számunkra extrémek a kö-
rülmények. De egy egész sereg élő-
lény nagyon is boldogan él odalent” 
– mondta Gerringer.

(University of Washington)

megjósolni, milyen hosszú ideig 
szükséges pihenni.

„Gyermekgyógyászként gyakran talál-
kozom olyan gyerekekkel, akik agyráz-
kódásban szenvednek. Azok az eszkö-
zök, melyekkel eddig diagnosztizáltuk 
és kezeltük az agyrázkódást, szubjek-
tívek – fizikai vizsgálatot végeztünk, 
majd a gyerekek válaszoltak a kérdése-
inkre a tüneteiket illetően. Majd ezután 
alakítottuk ki a szakvéleményt, hogy 
az adott gyereknek milyen hosszan fog 
fájni a feje vagy lesz hányingere. Ezek 
a találgatások azonban nem mindig bi-
zonyítékokon alapultak, és nem mindig 
voltak pontosak” – mondta Hicks.

A kutatók 52, 7 és 21 év közötti 
agyrázkódásban szenvedő pácienst 
vizsgáltak. Mindenkit értékeltek 
a sérülésüktől számított két héten 
belül a Sport Agyrázkódás Értékelő 
Kérdőívvel (SCAT3) – ez az általá-
nos eszköz, amit az orvosok az agy-
rázkódás feltárására és súlyosságának 
értékelésére használnak. A kutatók a 

szülők megfigyeléseit is feljegyezték 
a gyerekeik tüneteiről. Ugyanezt az 
értékelést a sérülést követő negyedik 
héten is elvégezték.

Ugyanekkor nyálmintát vettek 
minden egyes résztvevőtől, és ele-
mezték a különböző mikroRNS
ek szintjének értékelése céljából. 
Ezután összevetették a mikro
RNSek profilját a páciens tünetei-
vel a kezdeti és a későbbi állapotban 
is. A kutatók 5 olyan mikroRNSt 
azonosítottak, melyek jelezték, 
hogy az agyrázkódás tünetei hosz-
szan elhúzódnak.

„A mikro-RNS-ek 85 százalékos 
pontossággal jelezték, hogy a tünetek 4 hé-
ten túl fognak-e tartani. Ezzel szemben 
a  SCAT-3 teszt használata csak 64 szá-
zalékos pontosságot ad. Ha csupán a szü-
lők megfigyelésére hagyatkozik az em-
ber, a pontosság csupán 50 százalékos. 
A pilotkutatásunkban a molekuláris 
jelzők messze a legjobban teljesítettek” 
– összegezte Hicks.

(Penn State)

A London School of Hygiene 
and Tropical Medicine munka-
társa, Stephen Evans professzor 
szerint szükség van további vizs-
gálatokra, nemcsak a Nivolumab, 
hanem más rákellenes gyógysze-
rek esetében is. Ez önmagában is 
igen hosszú folyamat, akárcsak a 
tesztelés, ezért a gyógyászatban 
történő rendszeres alkalmazásuk-
ra még várni kell.

Kondor BoglárKa

Agyrázkódás 
diagnosztizálása nyálból

Az agyrázkódás diagnosztizálása 
a páciens visszajelzésein alapul, 

így sokszor bizonytalan, különösen 
gyerekek esetében. Ezért jelentős a 
Penn State College of Medicine 
(USA) munkatársainak felfedezése, 
miszerint a nyálban található kis-
molekulákból diagnosztizálható az 
agyrázkódás.

A kutatók megmérték az agy-
rázkódásban szenvedő betegek 
nyálában a mikroRNSek szint-
jét – ezek a nemkódoló RNSek 
apró töredékei. Azt találták, hogy 
bizonyos mikroRNSek jelenléte a 
nyálban jobban jelezte az agyrázkó-
dás meglétét, és pontosabban előre 
jelezte, hogy milyen hosszan állnak 
majd fenn az agyrázkódás tünetei, 
mint azok a vizsgálatok, melyek a 
páciensek kikérdezésén alapulnak.

Steven Hicks gyermekgyógyász pro-
fesszor elmondta, hogy 
az eredmények, me lye
ket a JAMA Pediatrics 
című szaklapban publi-
káltak, olyan módszer-
hez vezethetnek, melyek 
sokkal tényszerűbb diag-
nózist és kezelést tesznek 
lehetővé.

„Mostanában nagy volt 
az igény, hogy olyan 
markereket találjunk, melyek az agy-
rázkódást jelzik, ahelyett, hogy csak a 
páciensek válaszaira hagyatkozunk. 
A korábbi kutatások a fehérjékre fó-
kuszáltak, de ez a módszer korláto-
zott, mivel a fehérjék nehezen lépik 
át a vér-agy gátat. Megközelítésünk-
ben újdonság, hogy a fehérjék helyett 
a mikro-RNS-eket figyeljük meg, és 
a vér helyett a nyálat vizsgáljuk” – 
mondta Hicks.

Az agyrázkódás gyakran a fejet ért 
ütés hatására alakul ki, például sport 
vagy autóbaleset közben. Tünetei a 
fejfájás, hányinger, zavartság, emlé-
kezetkiesés, sőt, eszméletvesztés le-
hetnek. A legtöbb agyrázkódás két 
hét alatt helyrejön ugyan, de a pá-
ciensek egyharmada hosszabb ideig 
tapasztalja a tüneteket. A páciensek-
nek általában azt javasolják, hogy pi-
henjenek, és tartózkodjanak az olyan 
fizikai tevékenységektől mint például 
az edzés. Hicks elmondta, bár fontos 
az agynak elég időt adni a gyógy-
ulásra, azt nagyon nehéz pontosan 

Jean-Philippe Spano
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Kunhalmok és fajmegőrzés

Az ősi civilizációk által épített halmok 
– vagy más néven kurgánok – több 

ezer éve meghatározó elemei a sztyeppi 
tájnak. Több százezer halom található 
Magyarország szikes pusztáitól egészen 
a mongol félsivatagokig. Az elsősorban 
temetkezési céllal épült halmok tudo-
mányos feltárását már a XIX. század 
során megkezdték. A hazánkban talál-
ható első halmokat a gödörsíros kurgá-
nok népe (Jamnajakultúra) építette a 
rézkorban. 

A halomtest építéséhez a környe-
ző területek feltalaját használták. A 
halmok magassága elérheti a 10 mé-
tert, átlagos területük kevesebb mint 
egy hektár s kiemelkedő fajgazdag-
ságukkal hozzájárulnak a sztyeppék 
fenntartásához. Szerepük különösen 
fontos azokban a tájakban, ahol az 
elmúlt évszázadok intenzív táját-
alakító munkáinak köszönhetően a 
korábban nagy kiterjedésű gyepek 
jelentős részét szántóföldi műve-
lésbe vonták vagy beépítették. Az 
Alföldön a szárazgyepi élőhelyek és 

fajok a mezsgyék mellett 
a halmokon tudtak fenn-
maradni, melyek növény-
világa igen változatos. 
A különböző kitettségű 
lejtők, valamint a halom 
teteje és az alja (a „szok-
nyarész”) eltérő talajtani 
és mikroklimatikus fel-
tételeket biztosít a növé-
nyek számára. A mikro
élőhelyek változatossága 
lehetővé teszi számos el-
térő környezeti igényű faj 
együttélését. 

A Debreceni Egyetem 
Ökológiai Tanszékén, illetve 
az MTADE Biodiverzitás 

Kutatócsoportban a halmok növény-
zetének fajösszetételét befolyásoló 
lokális és táji tényezőket vizsgálják. 
Kimutatták, hogy hazánkban a me-
redek lejtőjű, kevéssé fásodott hal-
mok képesek leginkább megőrizni 
a természetes gyepi vegetációt. A 
meredek lejtők egyrészt biztosítják 
a szárazgyepi fajok számára kedve-
ző száraz termőhelyi viszonyokat, 
másrészt technikai okok miatt nem 
teszik lehetővé a halmok beszán-
tását. A kevéssé bolygatott halmok 
olyan védett növényritkaságokat 
őriznek, mint a horgas bogáncs 
(Carduus hamulosus), a kék atracél 
(Anchusa barrelieri), a selymes bog-
lárka (Ranunculus illyricus) vagy a 
macskahere (Phlomis tuberosa). A 
fásszárú vegetáció spontán terje-
dése számos halmon veszélyezteti a 
gyepi fajok fennmaradását. A nyílt 
élőhelyekhez adaptálódott fajokra 
kedvezőtlenül hat az árnyékolás, 
valamint a zárt lombkorona miatt 
megváltozott mikroklíma. Termé-
szetvédelmi szempontból különö-
sen aggályos az akác terjeszkedése 
a halmokon, mivel árnyékoló hatá-
sa mellett jelentősen megváltoztatja a 
halmok talaját. 

 (www.greenfo.hu) 

Életveszélyes hanghólyag 

A békák köztudottan hangos álla-
tok – igaz, hangadásuk meglehe-

tősen egycélú. A világszerte előfor-
duló kétéltűek körében a hímek „vi-
szik a szót” – énekük, avagy brekegé-
sük a nőstények odacsábítását, illetve 
a többi hím „legyőzését” szolgálja 
párzási időszakban.

A békák éneke azonban önveszé-
lyes viselkedés is lehet, mivel számos 
ragadozó pontosan a hang nyomán 
talál rá a zsákmányra. Különösen 
gyakran tanulmányozott fajnak szá-
mít ebből a szempontból a Közép és 
DélAmerika trópusi erdeiben élő 
tungara béka, amelyre különös mó-
don denevérek jelentik a legfőbb ve-
szélyt. A békaevő denevér érzékeny 
a hímek nászdalára, és ennek nyo-
mán igyekszik zsákmányul ejteni a 
kétéltűeket.

A békahímnek tehát kettős felada-
ta van – miként tudja hirdetni magát 
a nőstények felé úgy, hogy ne váljon 
denevértáplálékká időközben. A nősté-
nyek számára a minél hangosabb ének 
a vonzó – két énekes közül a hango-
sabb irányába mozdulnak. A hímnek 
azonban nemcsak a hangja, hanem a 
ritmikusan felfúvódó hanghólyagja 
is vonzerőt képviselhet – egy korábbi 
vizsgálatban kiderült, hogy a nőstény 
békák a hanghólyag látványa alapján 
választanak, ha a két hím ugyanolyan 
hangosan brekeg. De vajon számíte a 
hanghólyag jelenléte a denevéreknek?

Fogságban tartott denevéreket műbé-
kákkal teszteltek. Mindig két békaro-
botot használtak, amelyekbe kis hang-
szórót rejtettek, így azokból a tungara 
békák brekegését lehetett lejátszani. 
A kontroll műbékának nem volt fel-
fújható hólyagja, a tesztműbékának 
viszont igen. A tesztbéka hangja vagy 
ugyanolyan erős volt, mint a kontrollé, 
vagy halkabb. A tesztek során azt vizs-
gálták, hogy a denevérek választását 
befolyásoljae a hangerőkülönbség, 
illetve a hanghólyag felfúvódása.

ÉT-ETOLÓGIA

Az eredmények szerint a denevé-
rek előnyben részesítik a hangosabban 
brekegő békát, ám ugyanilyen vonzó 
számukra a hanghólyag felfúvódása 
is. Vagyis amíg a hanghólyag lüktetése 
viszonylag kis szerepet játszik a nőstény 
béka elcsábításakor, a predációs kockázat 
növelése révén nagy veszélybe sodorhat-
ja a békahímeket. A tungara békák ezt 
a veszélyt úgy tudják csökkenteni, ha a 
növényzet sűrűjébe húzódva dalolnak – 
ez a denevérek dolgát megnehezíti, míg 
a nőstények odajutását nem.

Pongrácz Péter

A szántókkal körülvett hajdúszoboszlói Két-halom löszgyepe 
 (DEÁK BALÁZS FELVÉTELE)



Illatok a léleknek

Sokan eleve gyanakodva tekintenek 
az aromaterápiára, és ez nem is cso-
da, hiszen annyi hiedelem, ígéret és 
bizonyítatlan állítás kapcsolódik hoz-
zá, hogy mindezt szinte lehetetlen 
kétkedés nélkül elfogadni. Az aro-
materápiával kapcsolatban már csak 
azért is nehéz konkrét és határozott 
állításokat tenni, mert sokan, és sok-
félét értenek a kifejezés alatt; van-
nak, akik a bőrápolásra, és vannak, 
akik a lélekgyógyításra vagy éppen a 
betegségek kezelésére vonatkoztat-
ják. Tovább bonyolítja a helyzetet, 
hogy az aromaterápiás kezelésként 
igénybe vehető foglalkozások során 
többféle hatás kombinálódik: illóola-
jok, masszázs, más emberekkel való 
kapcsolat, sőt sok esetben a zene is. 
Ha a kezelés bármiféle hatást ered-
ményez, nehéz megmondani, az me-
lyik tényezőnek köszönhető. Ezért 
fontosak azok a tudományos igényű vizsgálatok, me-
lyeknek célja az, hogy felmérjék egy bizonyos illat, illó-
olaj hatását.

Ilyen kísérlet volt az, melyet Tamaki Matsumoto, a 
Shitennoji Egyetem kutatója végzett két munkatársával a 
közelmúltban, és amelyről a Biopsychosocial Medicine cí-
mű folyóiratban jelent meg beszámoló. A kutatók egy 
Japánban népszerű citrusféle, a yuzu (Citrus junos) illatá-
nak hatását vizsgálták. Ezt az aranysárga, kellemes illatú 
gyümölcsöt hagyományosan „léleknyugtatóként”, a kel-
lemes hangulat helyreállítására használják, de pszicho-
szomatikus hatását tárgyilagosan még nem mérték fel.

Matsumoto és munkatársai 21, a húszas éveiben járó 
nőt vont be a kísérletbe, és mindegyiküket két alkalom-
mal tesztelték. A résztvevőknek tíz percen át kellett be-
lélegezniük a yuzu illatát, a kontrollcsoport tagjai pedig 
ugyanennyi ideig tiszta vizet „szagolgattak”. Az illatok, 
illetve a szagtalan víz szimatolása előtt és után megmér-
ték a résztvevők pulzusát, EKG-t vettek fel velük, illet-
ve a hölgyek egy kérdőívet is kitöltöttek, mely a hangu-
lati állapotukat mérte föl. A yuzu illatának belégzése 
egyértelműen csökkentette a szívritmust, az EKG 
elemzése alapján pedig kiderült, hogy javította a para-
szimpatikus idegrendszer működését is – ez utóbbinak 
a feladata a szervezet nyugalmi állapotának helyreállítá-

sa. Ezek az élettani hatások legalább 25 percen át 
fennmaradtak, és emellett az alanyok kellemesebb, 
feszültségmentesebb hangulatról számoltak be. A víz 
szagolgatása ellenben semmiféle változást nem eredmé-
nyezett a vizsgált mutatókban.

Mindez azt jelenti, hogy a yuzu illata – az évszáza-
dos népi megfigyelésnek megfelelően – valóban képes 
csökkenteni a stresszt, azaz megnyugtatja az embert. 
Ebben egyébként semmi misztikus nincsen, hiszen jól 
ismert tény, hogy a szaglóideg – minden más érzék-
szerv idegpályáitól eltérően – átkapcsolódás nélkül, 
közvetlenül fut be az agyba, és ott olyan központokat 
is érint, mint például az amigdala, melynek kulcssze-
repe van az érzelmi reakciók kialakításában. Az illa-
toknak a lelkiállapotra gyakorolt hatása tehát koránt-
sem csak hiedelem, és napjainkban egyre több tudo-
mányos kutatás teszi próbára az ősi népi tapasztalato-
kat. Több vizsgálat jelzi, hogy nemcsak a yuzu, 
hanem például a bergamott, vagy egy trópusi virág, 
az ylang-ylang illóolaja is oldja a feszültséget. Az 
egyik legtöbbet kutatott anyag egyébként a levendu-
laolaj, melynek nyugtató, szorongáscsökkentő, elal-
vást segítő hatása gyakorlatilag már bizonyítottnak 
tekinthető.

Mannhardt andrás

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

Aromaterápia (SZŰCS ÉDUA RAJZA)
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

1

271. tárlatunk. Az év leteltével a szerkesztő 
is befejezi idei kis játékát, amelyben ki-

vételes sorszámok esetén kivételes jogokat kér. 
A Karácsony-Újév-időszak a gyönyörködtetés 
műfajában eleve sajátos feladat, felesleges bármi 
mondvacsinált ürügy; a válogatás a képek tar-
talmára, motívumaira is kiterjed: valamiként 
közel kell lenniük az ünnephez. És mit hoz a vé-
letlen: kiállításunk sorszáma is a közelségről be-

szél, lévén újra prímszám, 
méghozzá a lehető legkö-
zelebbi a korábbi prím-
számhoz, a minap ünne-
pelt 269-hez. Egymás utá-
ni páratlan számok! (A pá-
rosak a 2 után már nem 
prímek.) Érdekes, máig 
nem tudjuk, hogy ilyen 
„ikerprímek” mindig 
fellelhetők-e a számsor 
végtelenjében haladva. 
Szép volna, ha sohasem 
fogynának el; bárhogy rit-
kul is a prímek sora, bár-
mekkora távolságok is ke-
letkeznek köztük, mindig 
lenne, aki szorosan a má-
sik mellett áll. Mint ahogy 
az is remélhető, bárhogy 
globalizálódik a világ, 
gazdag hagyományú ün-
nepeink időnként közel 
hoznak bennünket.

H. J.2
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54

1. Horváth Rózsa (Litér, stef68@freemail.hu) – Pannon béke 
 (Eső után fényesen) 

2. Nyisztor Miklós (Debrecen, nyisztor40@gmail.com) – Már emelkedik

3. Horváth Miklós (Butyka, hmika@vilaglex.hu ) – Ragyogások

4. Barthó Loránd (Pécs) – Téli reggel

5. Szántói Zoltán (Sümeg, szantoi.zoltan@gmail.com) – Jégijáték 
– Nem hószobrászok faragták, zárványok egy darab jégben  
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A művészet templomai cí-
mű sorozat immár 9. epizódjá-
hoz érkezett. A hazánkban is 
nagy sikerű Vatikáni Múzeum 

3D, Firenze és az Uffizi-képtár 3D és a Pápai bazilikák 3D al-
kotóinak új filmje a legkiválóbb reneszánsz mesterek egyiké-
nek és a művészettörténet egyik legmeghatározóbb alakjának, 
Raffaello Sanziónak állít emléket. 

Rafaellót a kortársak és későbbi generációk is csodagyerek-
nek tekintették, munkássága nemcsak a reneszánsz és a ma-
nierizmus közötti hidat jelentette, hanem a figuratív ábrázo-
lást is példa nélküli magasságokba emelte. Bár Michelangelo 
Buonarroti és Leonardo Da Vinci oldalán a híres reneszánsz 
triád tagja volt, a Mester történetét mindezidáig kevesen is-
merhették. A december 14-től mozikba kerülő Raffael-
lo: A festőfejedelem című film erre is lehetőséget nyújt: a 
legfejlettebb 3D kamerákkal és a művek többrétegűségét 
szemléltető, különleges térbeli képalkotási technikák segítsé-
gével készült látványos ismeretterjesztő film eddig példa nél-
küli alapossággal mutatja be Raffaello életét és művészetét. 

A másfél órás filmben harmincnyolc Raffaello-mű és 
további hat, Raffaello inspirálta alkotás kerül bemutatásra, 
többek között a urbinói Raffaello-ház, a firenzei Uffizi-
képtár és a Vatikáni Múzeum műkincseiből válogatva. 

A műelemzéseket és az alkotások páratlanul rész let gazdag 
közeli felvételeit történelmi rekonstrukciók alapján készített rö-
vid játékfilmes betétek színesítik, amelyek betekintést nyújta-
nak a művész mindennapjaiba és fontos életeseményeibe. 

A filmet Budapesten az Uránia Nemzeti Filmszínházban 
vetítik, emellett országszerte a megyeszékhelyek többségén 
is bemutatják a művészmozikban. 

A Csikóca Művészeti Műhely 
és Kiállítótér téli időszakra szóló 
kiállításán Szulyovszky Sarolta 
kortárs illusztrátor képein ke-
resztül élhetjük át a mesék cso-

dálatos világának megelevenedését. Az adventi várakozás 
időszakában kicsit lecsendesülünk, számba vesszük az elmúlt 
időszak történéseit és megpróbálunk feltöltődni, hogy újult 
erővel várjuk az eljövendő dolgokat. A Mesék fénye című 
kiállítás ehhez remek kiindulópont.

Szulyovszky Sarolta 1972-ben született Budapesten, 
1997 óta férjével és gyermekeivel Észak-Olaszországban él. 
Sopronban, a Nyugat-Magyarországi Egyetemen csoma-
golástervezést, majd Udinében számítógépes grafikát ta-
nult. 2004 óta grafikusként és illusztrátorként dolgozik, va-
lamint illusztrációs foglalkozásokat tart gyerekeknek isko-
lákban és könyvtárakban. Itthon és Olaszországban számos 
gyermekkönyv jelent meg rajzaival, köztük Máté Angi me-
séi: „Volt egyszer egy„ és saját meséje: „A hálás virág”. A kiál-
lítás 2018. február 25-ig látható a győri Rómer Flóris Mű-
vészeti és Történeti Múzeumban.

Az Iparművészeti Mú-
zeum kiállítóhelye, a 
Nagytétényi Kastélymú-
zeum különleges kiállí-
tást mutat be Paripám 
csodaszép – Hintaló, 

generációk hű krónikása címmel. Egy féltő gondos-
sággal összerakott magángyűjtemény egészül ki a múze-
um néhány műtárgyával. Ez a gyűjtemény három évti-
zed alatt alakult ki. Nem mindennapi szenvedélynek hó-
dolva a Dunakanyarban élő Ladó Mária és Tóth Ferenc 
hintalovakat gyűjtenek.

De nem csupán játék szer gyűjtők: érdeklődésük kiter-
jed minden olyan művészeti ágra, amelyben témává 
váltak, otthonra leltek gyermekkori kedvenceik. Kere-
sik-kutatják a hintalovak fel buk kanását a festészetben, 
a szobrászatban, az irodalomban, a komoly- és köny-
nyűzenében, a színház-, a fotóművészetben, az ipar-
művészek megálmodta tárgyakban, szakrális ünnepe-
ink szimbolikájában. 

E sokrétű, több mint kétezer elemet felölelő gyűjte-
ményből válogatott műalkotásokkal lepik meg a Nagy-
tétényi Kastély látogatóit a 2018. január 14-ig látható 
kiállításon, tisztelegve a közelmúltban 400. szü letés-
napjukat ünneplő faparipák előtt.

A kiállítás keretében a látogatók megismerkedhetnek 
a hintalovak rövid történetével, a legfiatalabbak pe-
dig „vágtázhatnak” is rajtuk. Sőt, az egyik attrakció, 
a hatalmas méretű, és rendhagyó történettel rendel-
kező mezőhegyesi hintaló, melyet tulajdonosa, Csa-
nádi István jóvoltából szerepeltethetjük a többi külön-
legesség közt.

A kiállítás izgalmas kontrasztok látványát kínálja a lá-
togatóknak: gyermekjátékokat és műtárgyakat, a soro-
zatgyártás darabjait és egyszeri műremekeket, több ge-
neráció által koptatott, restaurálásra váró koros szépsé-
geket és napjaink dizájnját, amelyeknek közös vonása: 
mind, mind hintalovak, illetve hintalovakat megjelení-
tő alkotások.

A téli ünnepek tudományát 
ismerhetik meg a Csodák 
Palotájában a gyerekek és 
felnőttek december 23-án 
13 órától Csillagszóró és Jég-

szökőkút címmel. Látványos kísérletek közepette mu-
tatják meg a látogatóknak az ünnepek varázslatos vilá-
gát. A bemutatón többek közt megtudhatják, hogyan 
kell egy lombikban hópelyhet növeszteni, a csillagszóró 
ég-e víz alatt, hogyan készül a jégszökőkút, vagy hogy 
hogyan színezik a tűzijátékot. Az adventi hétvégéken 
megrendezésre kerülő Adventi Tudományos Show 
utolsó előadása méltó lezárása a karácsonyi várakozás 
időszakának.

ÉT-IRÁNYTŰ 

Faparipák

Megelevenedett mesék

Advent tudományosan

Raffaello 3D

ÉT-IRÁNYTŰ 
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Bánsághy Nóra rovata

Az 57. Velencei Képzőművészeti Bi-
ennálén a magyar pavilonban Várnai 
Gyula Peace on Earth! című kiállí-

tása szerepelt Petrányi Zsolt kurátor rendezésében. Velencé-
ből hazaérkezve a tárlat anyagát 2018. január 14-ig a hazai 
közönség is láthatja a Ludwig Múzeumban.

Várnai kiállítása több installáció mentén idézi meg a múlt fu-
turológiai elképzeléseit és utópiáit. Forrásai talált tárgyi és képi 
elemek, amelyeket új összefüggésekbe helyez. A hatvanas évek 
jövővízióira reflektál, szembesít azok megvalósulatlanságával, 
a jövő kiszámíthatatlanságával. Pozitív üzenetet sugall: a mai 
pesszimista verziók helyett van esélyünk, hogy az elkövetkező 
évtizedek meglepetésszerű fordulatoknak köszönhetően más-
ként alakuljanak, mint ahogy azt ma gondolhatjuk.

A tárlaton látható többek között a nyolcezer, hatvanas-
hetvenes évekből származó jelvényből álló Szivárvány, 
amely a mű a napokban meghívást kapott a 2019. évi 
Ostrale Biennáléra, Drezdába. A Lem című videómunkában, 
a művész a jelenből tesz fel kérdéseket a futurológia ikoni-
kus alakjának Stanislaw Lemnek, akinek hetvenes évekbeli 
válaszai ma is időszerűnek tűnnek.

A művész és kurátor 2018. január 6-án szombaton rendhagyó 
tárlatvezetéssel várja a látogatókat, melyen elhangzik majd 
Várnai Gyula erre az alkalomra készült akusztikus alkotása is.

Debrecen sorsa a mohácsi csatavesztést 
követően szorosan kapcsolódott az er-
délyi államhoz. A mohácsi vészt köve-
tően a város a három részre szakadt or-
szág hármas határának központjába 
került. Debrecen – elöljárói bölcsessé-
gének köszönhetően – a nagyhatalmak 

árnyékában is megőrizte függetlenségét. A református 
szellemiségű város tekintélyes támogatókra talált a mé-
lyen hívő Bocskai István, Rákóczi György, Bethlen Gábor 
és Apafi Mihály fejedelmek személyében.

A debreceni Déri Múzeumban nyílt A hit megtartó 
ereje – Az Erdélyi Fejedelemség és Debrecen című 
kiállításon bemutatott dokumentumok a patrónus refor-
mátus fejedelmeknek állítanak emléket, akik gazdasági in-
tézkedéseiken túl az uralmuk alatt lévő népek szellemi és 
hitbéli életét is gondozták. A Román Nemzeti Történeti 
Múzeum gyűjteményéből kölcsönzésre kért műtárgyak, fe-
jedelmi hatalmi jelvények a fejedelmi udvar védelmét élve-
ző uralkodó elit fényűző életébe engednek bepillantást.

A december 31-ig nyitva tartó kiállításon láthatók 
lesznek a Déri Múzeum európai hírű numizmatikai gyűj-
teményéből a fejedelmek nagy értékű veretei. A fejedelmi 
udvar patrónusi szerepvállalásának köszönhetően készült 
el az első román nyelven megjelent bibliafordítás. A ro-
mán Nemzeti Történeti Múzeumtól kapott Biblia bemu-
tatása nagymértékben emeli a reformáció 500. évforduló-
jára emlékező kiállítás rangját. 

„Hogyan mutassuk be? – teszi 
fel a kérdést a Magyar Keres-
kedelmi és Vendég látóipari 
Múzeum legújabb tárlata be-

vezetőjeként. Hősünk nevét leginkább csak a sajtótör-
ténészek vagy Budapest szerelmesei ismerik: a Magyar-
ország napilap jeles szerkesztőjét és a Pesti históriák szer-
zőjét tisztelik benne. És ha azt mondjuk, a legnagyobb 
magyar Dante-kutató kisöccse, a Telefonhírmondó 
első bemondója, fogházviselt párbajhős, százkezű új-
ságíró, a kormányzó kitüntetettje, férj és apa…? Még 
mindig semmi? Akkor jöj jön a varázsszó: Az Ínyes-
mester! Jaj, hát persze, ott volt nagyanyáink, anyáink 
konyhapolcán, meg is van még, darabokra hullva, 
pecsétesen, de a múltkor is abból csináltuk a nyulat… 
Na ugye.”

A múzeum új, Az Ínyesmester – Magyar Elek 
emlékezete című kiállításán egy ember lép a látogatók 
elé, a vállán háromnegyed évszázad viharos történelmé-
vel, körülötte az átalakuló várossal, írógépében minden 
idők legirodalmibb magyar szakácskönyvének kézirat-
lapjával. A családban őrzött bútorok, tárgyak, fényké-
pek és kazalnyi apróbb-nagyobb relikvia segítségével 
idézik fel Magyar Elek, az Ínyesmester emlékét. A tárlat 
2018. április 1-ig látogatható.

Kass János 90 – Irodalmi il-
lusztrációk címmel látható a 
Petőfi Irodalmi Múzeum leg-
újabb tárlata, mely Kass János ki-
vételes grafikai életművének ál-
lít emléket, a művész születésé-

nek 90. évfordulója alkalmából.
Kass nevéhez a XX. század második felében több száz 

könyv illusztrálása fűződött, rajzain nemzedékek hosz-
szú sora nőtt fel. Illusztrációinak máig ható szuggesz-
tív ereje egyrészt azzal magyarázható, hogy ihletetten 
ragadják meg az adott irodalmi mű cselekményét és 
szellemiségét, másrészt pedig azzal, hogy önálló alko-
tói víziók a világról, a kultúráról, az emberi létről.

A 2018. február 11-ig látható kamaratárlat munkás-
ságának azon szeletét állítja a középpontba, ami a rég-
múlt irodalmához kapcsolódik. A válogatás megidézi 
Arany János alakját irodalmi mentorként, fordítóként, 
íróbarátként és alkotóként a XX. század egyik kiemel-
kedő képzőművészének grafikái tükrében. Így a láto-
gató a múzeum átrium- és Bártfay-termében találkoz-
hat Az ember tragédiájával, Hamlettel, János vitézzel és 
Toldival kötetalakban, illetve rézkarcokon. Mindamel-
lett, hogy ezen irodalmi alkotásokhoz készült rajzcik-
lusok tisztelettel adóznak a XIX. századi magyar írók 
teljesítményeinek, Kass könyvművészetének csúcsait is 
jelentik.

Új összefüggések

Támogató kapcsolat

Az Ínyesmester

Kass-grafikák
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ADATOK ÉS TÉNYEK

Utazó uniós állampolgárok

2015-ben az uniós állampolgárok külföldi utazá-
sainak 76%-a az EU-n belül valósult meg. Az EU-n 
kívüli európai országok részesedése 10%-ot, Ázsi-
áé 5%-ot, Afrikáé és Észak-Amerikáé pedig 
4–4%-ot tett ki. A leginkább látogatott tagállam 
Spanyolország, melyet Olaszország követ a sor-
ban. A harmadik helyen az utazások és a vendég-
éjszakák számát tekintve Franciaország, a kiadá-
sok összegét tekintve pedig az Egyesült Államok 
található. A magyarok leginkább Németország-
hoz kötődnek, a legtöbb utazás és vendégéjsza-
ka, valamint a legnagyobb összegű kiadás is az 
EU legnépesebb tagállamát illetően valósult meg 
2015-ben.

Az igénybe vett közlekedési eszközt vizsgálva az 
látható, hogy 2015-ben az utazások mintegy kéthar-
mada egyénileg, jellemzően személygépkocsival va-
lósult meg. A turizmus irányultsága ugyanakkor je-
lentősen befolyásolja a közlekedés módját: a belföldi 
utak esetében a közúti gépjárművek a meghatározóak, a 
külföldi utazásaikhoz ezzel szemben legnagyobbrészt 
repülőgépeket vesznek igénybe az uniós állampolgárok. 
A további módozatok közül a vasút részesedése a belföl-
di, míg a vízi közlekedésé a külföldi utak esetében szá-
mottevőbb.

Az EU-ban élők turizmusát erős szezonalitás jellem-
zi, 2015-ben az utazások 24%-a, a vendégéjszakáknak 
pedig egyharmada a július–augusztusi időszakra kon-

centrálódott. A legerősebb hónapnak számító augusz-
tusban 3,8-szer több éjszakát töltöttek el otthonuktól tá-
vol az európaiak, mint a leggyengébb forgalmat felmu-
tató novemberben. A szakmai utakat is szezonalitás jel-
lemzi, a legnagyobb forgalom márciusra és júniusra, a 
legalacsonyabb pedig augusztusra és júliusra alakult ki. 

Az utóbbi hónapok teljesítménye összefüggésben áll 
azzal, hogy az emberek ilyenkor a magánútjaikon 
vesznek részt.

Az utazások során az átlagos tartózkodási idő 5,1 éjsza-
kát tett ki, a külföldi utakra számított átlag több mint 
kétszerese volt a belföldiekhez képest (8,4, illetve 4 éjsza-
ka). Hazánkra vonatkozó érdekesség, hogy a magyarok 
külföldi utazásainak átlagos ideje mindössze 5,2 éjszaka 
volt 2015-ben, ami a legalacsonyabb érték a tagállamok 

közül. A legmagasabb érték 
egyébként a ciprusiakra és a bri-
tekre adódott (11,5, illetve 10,8 
éjszaka), amit a földrajzi helyze-
tük is befolyásolhatott: ha már 
külföldre mennek a szigetor-
szágokból, akkor hajlamosab-
bak ott tovább is maradni.

A magyarok azonban nem-
csak a külföldi, hanem a belföl-
di utazásokat tekintve is rövi-
debb ideig vannak távol az ott-
honuktól, mint az EU-ban átla-
gosan, napi költésük összege 
számottevően kevesebb az eu-
rópainál, ezenkívül itthon a la-
kosságnak kisebb része vesz 
részt a turizmusban. Ezekből 
pedig az adódik, hogy a leg-
alább 15 éves hazai népességet 
tekintve (8,4 millió fő) Magyar-
országot illetően mindössze az 

uniós átlag 32%-a volt az egy főre jutó turisztikai jellegű 
kiadás 2015-ben. A 304 eurót – 94 100 forintot – kitevő 
fejenkénti összeg a tagállamok közül az ötödik legala-
csonyabb volt, kisebb érték Bulgáriára, Romániára, Gö-
rögországra és Portugáliára alakult ki.

Herzog Tamás

Az utazások megoszlása az utazások módja szerint

Átlagos utazás a turisztikai célú utazásokon (2015)
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY

Az Élet és Tudomány a Magyar Művészeti Akadémia, a Nemzeti Kulturális Alap, a Nemzeti Tehetség Program  
és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala támogatásával jelenik meg.

 AJÁNDÉKOZZON 

ÉLET ÉS TUDOMÁNYT!

2018 januárjától a TIT-lapok 
előfizetési árai:

Élet és Tudomány: 
16 200 Ft/év (310 Ft/db)

Természet Világa: 
8040 Ft/év (670 Ft/db)

Valóság: 
8400 Ft/év (700 Ft/db)

Kedvezményes előfizetési 
csomagjaink együttes 

rendelés esetén: 

Élet és Tudomány, 
Természet Világa, Valóság  

1 évre 22 800 Ft. 

Élet és Tudomány, 
Természet Világa 
1 évre 18 000 Ft. 

Élet és Tudomány, Valóság 
1 évre 18 240 Ft. 

Természet Világa, Valóság 
1 évre 10 920 Ft.

Előfizethető  
a Magyar Posta Zrt.-nél  

a 06-1-767-8262-es 
telefonszámon, 

a hirlapelofizetes@posta.hu 
e-mail címen,

levélben az MP Zrt. 
1900 Budapest címen,  

a https://eshop.posta.hu/
storefront/ webshopban, 

továbbá személyesen  
a postahelyeken és  

a kézbesítőnél.

KÖVETKEZŐ SZÁMUNKBÓL

A rejtélyes Darlan-gyilkosság
1942 telén kevés megvetettebb em-
ber élt Európában Francois Dar-
lannál, a Vichy Franciaország egyko-
ri miniszterelnökénél. A németek 
árulónak, az angolok jelentéktelen fi-
gurának, az amerikaiak gyanús kons-
pirátornak, saját népe pedig gyáva 
megalkuvónak tartotta őt, akinek 
egy fabatkát sem ér az élete. 

Tanulás az ébrenléten túl
Az alvás és az emlékezet kapcsolatá-
nak kutatása napjainkban már nagy-
jából 100 éves múltra tekint vissza. 
Az alvás emlékezetre gyakorolt po-
zitív hatását már a kezdetekben ki-
mutatták. Magyarázatára egyre komp-
lexebb elméletek születtek az alvással 
és a memóriával kapcsolatos új ered-
mények nyomán, napjaink domi-
náns feltevései pedig már számos fi-
ziológiai és pszichológiai adatot 
vesznek figyelembe.

2018 ősmaradványa
A korábbiakhoz hasonlóan idén is 
három jelölt volt: a hazai miocén 
gyakori és csinos fésűskagylója, a 
Pecten, a szintén magyar miocénből 
is ismert legyezőpálma, a Sabal, és az 
ígéretes nevű triász ammonitesz, a 
Balatonites. A versenyt végül nem a 
Pecten nyerte. Még csak nem is a pál-
ma vitte el a pálmát.
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